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มติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่  2 / 2565 

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565   เวลา 13.30 น. 
ประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting 

  ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
 

เรื่องทีป่ระชุมพิจารณา 
เรื่องท่ี ๔.1 

เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ 
       ครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน จำนวน 4  ราย ดังนี้  

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1   
  1.1 นางสาวผกาทิพย์ ทองปาน  ตำแหน่ง ครู   โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
  2.1  นางรอมือละ  ทิพย์ร่วง     ตำแหน่งคร ู โรงเรียนบ้านยางขาคีม 

 2.2  นางสาวสุภาพรรณ ศรมีณี    ตำแหน่งคร ู โรงเรียนวดัควนเพ็ง 
  2.3  นางสาวบุหงา  หมาดเส็น     ตำแหน่งครู  โรงเรียนบ้านทอนตรน   
มติ กศจ.พัทลุง 

1. เห็นชอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 4 ราย 

2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
จำนวน 3 คณะ  

3. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศกึษาธิการจังหวัดพัทลุง 

 
 

เรื่องท่ี 4.2 
เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ              
        (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ 2 และด้านที่ 3  
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2   จำนวน  11  ราย ดังนี้ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1   จำนวน  3  ราย 
  1.1 นางพนิตา   จันทมาศ ตำแหน่งครู   โรงเรียนวัดทะเลน้อย 
  1.2 นางสาวธิดารัตน์  วายุภกัดิ์ ตำแหน่งครู   โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 
  1.3 นางสาววรรณภา  ณ พัทลุง ตำแหน่งครู   โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2   จำนวน  1  ราย 
  2.1 นางพิรุณรักษ์  หนูจันทร์ ตำแหน่งครู   โรงเรียนวัดโพธิยาราม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    จำนวน  7  ราย 
  3.1 นางสาวนุชนาถ  คงจัง ตำแหน่งครู โรงเรียนสตรีพัทลุง  
  3.2  นางทิพวรรณ  ทองขาว ตำแหน่งครู โรงเรียนอุดมวิทยายน 
  3.3  นางสาวมธุตฤณ  ปล้องพันธ์ ตำแหน่งครู โรงเรียนสตรีพัทลุง 
  3.4  นางชลพร   สังเศษ  ตำแหน่งครู โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี 
  3.5  นายสุนันท์  รักช้าง  ตำแหน่งครู โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 
  3.6  นางสาวภัคธีรา จันทร์ดำ ตำแหน่งครู โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 
  3.7  นางสาวศุภลักษณ ์ ครุฑคง ตำแหน่งครู โรงเรียนพัทลุง 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อนุมัตผิลการประเมินตามมติของคณะกรรมการประเมินให้ผ่านการประเมิน  จำนวน 11 ราย 
2. อนุมัติแต่งตั้ งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะ 

ครชูำนาญการ จำนวน  11  ราย 
 

 
เรื่องท่ี ๔.3 

เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
         (การประเมินด้านที่ ๓)  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาผลการประเมินด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงานและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

1. นายนราวุฒิ  อมรชาติ   

มติ  กศจ.พัทลุง 
อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมิน ชุดที่  2  รายนายนราวุฒิ อมรชาติ  

ใหไ้ม่ผ่านการประเมิน 
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เรื่องท่ี 4.4 

เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการ 
  ชำนาญการพิเศษ  (ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2)   

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  
เขต 2  จำนวน  2  ราย ดังนี้ 

1. นายพนัสพงษ์  ผลอ่อน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรยีนบ้านหน้าวัง 
2. นายธนา  กาญจนะแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรยีนวัดควนเผยอ 

มติ กศจ.พัทลุง 
 อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ตามมติของคณะกรรมการประเมิน ชุดที่ ๑ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ เสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
จำนวน  2  ราย 
 
 

เรื่องท่ี ๔.5 
เรื่อง  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู  
        รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม  ตำแหน่งครูผู้ช่วย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1  จำนวน 5 ราย ดังนี้   

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  จำนวน 4 ราย  

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน 
วันที่แต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งครู 

๑ นางสาวกมลชนก    แก้วทอง ครูผู้ช่วย วัดทุ่งยาว  
(สิริราษฎร์สามัคคี) 

11 ธันวาคม 2564 

2 นางพันทิวา   ชำนาญเนียม ครูผู้ช่วย บ้านควนดินแดง 24 ธันวาคม 2564 

3 นางสาวปภาดา   คล้ายฉิม ครูผู้ช่วย วัดบ้านสวน 24 ธันวาคม 2564 

4 นายปฐวี    แสงชาตร ี ครูผู้ช่วย วัดเขาอ้อ 27 ธันวาคม 2564 

 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   จำนวน 1 ราย 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน 
วันที่แต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งครู 

1 นางสาวจุฬาลักษณ์  มาตรชมภู ครูผู้ช่วย พัทลุง 4  ตุลาคม  2564 
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มติ กศจ.พัทลุง 
 1. อนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ซึ่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ครบทั้ง  4  ครั้ง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  จำนวน  4  ราย และสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน  1  ราย 

2. อนุมัติให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ดำรงตำแหน่งอยู่  และผ่านการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  เป็นตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  
จำนวน  4  ราย และสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน  1  ราย  

3. อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่ง
ครู ในสถานศึกษาเดิม โดยได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  จำนวน 4 ราย และสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน  4  ราย 

 
 

เรื่องท่ี ๔.6 
เรื่อง  การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุ เคราะห์  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง  
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
 

มติ กศจ.พัทลุง  
  1. อนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งเข้ารับราชการเป็นข้าร าชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย จำนวน 1 ราย ดังกล่าว โดยให้บรรจุและแต่งตั ้งภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดการ ดังนี้   
      1) ประกาศรับสมัคร ภายในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565     
      2) สมัครเข้ารับการคัดเลือก วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 (ในเวลาราชการ)     
      3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565                                      
      4) คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565                                      
      5) ประกาศผลการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
      6) ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
      โดยมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  ดำเนินการ ตาม (ร่าง) ประกาศ ดังแนบ  
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 2. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระราชา
นุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังแนบ  โดยให้สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความในร่างประกาศรับสมัครฯ ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ข้อความผิดพลาด
คลาดเคลื่อนที่มิใช่สาระสำคัญของประกาศ หรือกรณี ก.ค.ศ. หรือ สพฐ. หรือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหนังสือสั่งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินการคัดเลือก 

3. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ลงนามในประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และประกาศผล
การคัดเลือก แทนประธาน กศจ.พัทลุง 
  4. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และคณะกรรมการอื่นๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

5. อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ในโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
ตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
          6.อนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ดำเนินการตามที่สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, สำนักงาน ก.ค.ศ.  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหนังสือสั่งการเพ่ิมเติมที่เกี่ยวกับ
การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ทุกขั้นตอนจนแล้วเสร็จ และรายงานให้ อกศจ./กศจ.พัทลุง ทราบต่อไป  
 
 

เรื่องท่ี ๔.7 
เรื่อง  การประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ของผู้ผ่าน 
ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขออนุมัติการดำเนินการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ของผู้ผ่าน ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 
 

มติ กศจ.พัทลุง  
1. อนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ดำเนินการประกาศกำหนดวัน เวลา และ

สถานที่ ในการประเมินภาค ค และรายละเอียดจำนวนชุดเอกสารการประเมินภาค ค ที่ผู้มีสิ ทธิเข้ารับการประเมิน
ภาค ค ต้องจัดทำ โดยให้ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในเดือนมีนาคม 2565 
        2. อนุมัติเป็นหลักการให้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและกลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้ งเป็น
คณะกรรมการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วย 
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 (1) ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ประธานคณะทำงาน 
 (2) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 คณะทำงาน 
          (3) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  คณะทำงาน 
 (4) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง คณะทำงาน 
 (5) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง คณะทำงานและเลขานุการ 
 (6) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ผู้ช่วยเลขานุการ 
           โดยมอบให้ศึกษาธิการจังหวดัพัทลุง ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะทำงานฯ แทนประธาน กศจ.พัทลุง 
3. อนุมัติเป็นหลักการ ให้ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ลงนามในประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน                

ภาค คฯ แทนประธาน กศจ.พัทลุง  ตามรายชื่อที่คณะทำงานตามข้อ 2 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองแล้ว 
 
 

เรื่องท่ี 4.8 
เรื่อง  การให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู   จำนวน 1 ราย คือ นายศักดิ์ณรินทร์ ชมบุญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  

มติ กศจ.พัทลุง  
อนุมัติให้โอน นายศักดิ์ณรินทร์ ชมบุญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียน 

บ้านเกาะนางคำเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ไปดำรงตำแหน่งพนักงานครู
เทศบาล โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สังกัดเทศบาลนครสงขลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ส่งคำขอโอนและเอกสารประกอบการพิจารณา ไปยัง
สำนักงานเทศบาลนครสงขลา 

 
 

เรื่อง 4.9 
เรื่อง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ขอย้ายกรณีพิเศษไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติการส่งคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปยังต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 1 ราย คือ นางสาวรูฮานา ลีโกะ 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  โรงเรียนปากบางนาคราช  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 

มติ กศจ.พัทลุงมติ กศจ.พัทลุง  
          1.ไม่อนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ของนางสาวรูฮานา ลีโกะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
            2. เห็นชอบให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ส่งคำร้องขอไปช่วยราชการ ของ 
นางสาวรูฮานา ลีโกะ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือขออนุมัติไปช่วยราชการ ในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยให้แนบเอกสารเพ่ิมเติมในส่วนหลักฐานประวัติรักษาโรคแพนิค 
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เรื่องท่ี  4.10 
เรื่อง  การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
 จำนวน  7  อัตรา  

มติ กศจ.พัทลุง 
1. เห็นชอบการกำหนดตำแหน่ งและอัตราเงิน เดื อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน 7 อัตรา  
2. อนุมัติเป็นหลักการสำหรับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่ ก.ค.ศ. อนุมัติกำหนดตำแหน่งจาก สพม.อ่ืน  

ซึ่ง สพม. ต้นสังกัดตำแหน่งศึกษานิเทศก์เดิม ยังไม่มีมติ กศจ. ของ สพม. ต้นสังกัดเดิม (สพม.นครศรีธรรมราช 
จำนวน 2 อัตรา) นั้น ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ออกคำสั่งการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อเมื่อ สพม.พัทลุง แจ้งมติ กศจ.ต้นทาง ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พัทลุง ทราบเรียบร้อยแล้ว 
 

 
เรื่องท่ี  4.11 

เรื่อง  การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่างจากผลการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้ พิจารณาอนุมัติ การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน  10 อัตรา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน  23 อัตรา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จำนวน  33 อัตรา  

มติ กศจ.พัทลุง 
1 . อนุ มั ติ การตั ด โอนตำแหน่ งและอัตราเงิน เดื อนข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษ า  

จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ ไปกำหนดใหม่ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นตำแหน่งครูตำแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือนเดิม สังกัดใหม่ (กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปลายทาง) รวมจำนวน  33 อัตรา ดังนี้  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน  10 อัตรา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน  23 อัตรา 

2. อนุมัติ เป็นหลักการสำหรับกรณีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทาง (สพป.พัทลุง เขต 1  
และ สพป.พัทลุง เขต 2) ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ออกคำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อเมื่อ สพป.พัทลุง เขต 1 และ สพป.พัทลุง เขต 2 แจ้งมติ กศจ.ต้นทาง  
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ทราบเรียบร้อยแล้ว 



 ๘ 
 

3 . อนุ มั ติ การตั ด โอนตำแหน่ งและอัตราเงิน เดื อนข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษ า  
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ ไปกำหนดใหม่ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นตำแหน่งครูตำแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือนเดิม สังกัดใหม่ (กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ต้นทาง) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จำนวน 33 อัตรา 
 
 

เรื่องท่ี  4.12 
เรื่อง  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้ พิจารณาอนุมัติการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ไปกำหนดเป็นสายงานบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา 
ที่มีอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน 10 อัตรา  

มติ กศจ.พัทลุง 
อนุมัติการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ าสายงาน 

การสอน ที่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 10 อัตรา  

 
 

เรื่องท่ี 4.13 
เรื่อง  การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ดังนี้ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 4 อัตรา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน 10 อัตรา 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อนุมัติกำหนดสัดส่วนตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา รวมจำนวน 4  อัตรา เพ่ือใช้สำหรับรับย้าย จำนวน 2 อัตรา และใช้สำหรับการคัดเลือก  
จำนวน 2 อัตรา 

2. อนุมัติกำหนดสัดส่วนตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา รวมจำนวน 10 อัตรา เพ่ือใช้สำหรับรับย้าย จำนวน 5 อัตรา และใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้ง 
จากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 5 อัตรา 
 
 



 ๙ 
 

เรื่องที่ 4.14 
เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษา  
        เป็นการชั่วคราวภายในเขตพื้นที่การศึกษา  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
รายนางสมจิต  ใจจ้อง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน โรงเรียนควนขนุน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา
มัธยมศึกษาพัทลุง ไปปฏิบัติราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เป็นการชั่วคราว 
 

มติ  กศจ.พัทลุง  
อนุมัติให้นางสมจิตต์  ใจจ้อง  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับชำนาญงาน สังกัดโรงเรียนควนขนุน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ไปปฏิบัติราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
เป็นการชั่วคราว 
 

 
เรื่องท่ี 4.15 

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน  ไปบรรจุและแต่งตั้ง   
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง   ขอให้พิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพ่ือการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน 

ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน  1  ตำแหน่ง  
 

มติ กศจ.พัทลุง 
    1. เห็นชอบให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ใช้ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

อ่ืนตามมาตรา 38  ค .(2 ) ตำแหน่ งว่ างที่ มี อั ตราเงิน เดื อน  ดำเนิ นการสรรหาตามหนั งสื อสำนั กงาน  
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ ว 30 ลงวันที่  28  กันยายน 2560 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29  
ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ 

 

ที ่
ตำแหน่ง
เลขที ่

ตำแหน่ง เลขทีจ่่ายตรง ระดับ เงินเดือน 

1 อ 38 นักวิชาการศึกษา 4504404 ปฏิบัติการ/
ชำนาญการ 

51,010 

 

          ๒ . เห็ น ช อ บ ให้ ส ำนั ก งาน ศึ ก ษ าธิ ก า รจั งห วั ด พั ท ลุ ง เป็ น ผู้ ด ำ เนิ น ก าร ส รรห าบุ ค ค ล 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่  28 กันยายน 2560 และสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่  28  กันยายน  2560 จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามเสนอ  



 ๑๐ 
 

      3. เห็นชอบให้นำประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง กำหนดองค์ประกอบการประเมิน 
ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน เพ่ือเปลี่ยนตำแหน่งการย้าย และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา ๓๘ ค. (๒) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 สำหรับการสรรหาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 
30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 และประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง กำหนดองค์ประกอบ
การประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน เพ่ือโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ใน
หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพัทลุง ประกาศ ณ วันที่ 6 
มกราคม พ.ศ. 2563 สำหรับการสรรหาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 
2560 ประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
ข้าราชการอื่น ดังประกาศแนบท้าย 
       4. เห็นชอบประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน ไปบรรจุและ
แ ต่ งตั้ ง ให้ ด ำ ร งต ำแ ห น่ งบุ ค ล าก ร ท า งก าร ศึ ก ษ า อ่ื น ต าม ม าต ร า  38 ค .(2)  สั ง กั ด ส ำ นั ก ง า น 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ตามร่างประกาศดังแนบ 
       5 . เห็ นชอบมอบศึกษาธิการจั งหวัด  แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการประเมินความรู้  ความสามารถ 
และความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า ๕ คน ทำหน้าที่ประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง ดังนี้  
      ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้ 
                         5.1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1          ประธานกรรมการ 
                         5.2  นายบญุเจือ  สงเนียม  ผู้ทรงคุณวุฒิใน อกศจ. พัทลุง                     กรรมการ 
    5.3  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พัทลุง เขต 1                      กรรมการ 
    5.4  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พัทลุง เขต 2                      กรรมการ 
                   5.5  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สนง.ศธจ.พัทลุง                                     กรรมการและเลขานุการ 
           5.6 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล สนง.ศธจ.พัทลุง                          ผูช้่วยเลขานุการ 
     6. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัด (กรรมการและเลขานุการ) ลงนามประกาศรับสมัคร  ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ข้าราชการอ่ืน ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
   7. เห็นชอบให้ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ
คัดเลือกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม           
         8. เห็นชอบให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 และ 58 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ลงนามบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพ่ือให้ดำรง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 



 ๑๑ 
 

 
9. อนุมัติ เป็นหลักการ กรณี  ก.ค .ศ.หรือ สพฐ. หรือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหนังสือหรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ซ่ึงจะต้องเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม รายละเอียดในการ
ดำเนินการคัดเลือกฯ มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ดำเนินการตามรายละเอียดที่  ก.ค.ศ.  
หรือ สพฐ. หรือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดทุกข้ันตอนจนแล้วเสร็จ  
 

 
เรื่องที่ 4.16 

เรื่อง  การประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาตรวจเสนอกลั่นกรองการประเมินผลงานข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค .(๒) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒  รายนายสนทยา  พิมพ์ศิริ 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. เห็นชอบในการดำเนินการประเมินผลงาน เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค (๒) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  
เขต ๒  ราย นายสนทยา  พิมพ์ศิริ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่เลขท่ี อ ๖๖  
          ๒. เห็นชอบให้คณะกรรมการประเมินผลงานในสายงานวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผลงานและหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลงาน เพ่ื อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ 
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน  
  3. อนุมัติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพ ระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้นายสนทยา พิมพ์ศิริ ดำรงตำแหน่ง 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ  ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
 
 



 ๑๒ 
 

เรื่องท่ี ๔.17 

เรื่อง   การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สาขาบริหารการศึกษา 
 
 

ลับ 
 
 
 

 
 

เรื่องท่ี ๔.18 
เรื่อง  การส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ   
และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอความเห็นชอบ ดังนี้ 
     1. ร่างประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เรื่อง การส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา 
ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566     

2. ร่างประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ร่างประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และร่างประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เรื่อง  
การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566  

มติ กศจ. พัทลุง  
1. เห็นชอบร่างประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และร่างประกาศสำนักงาน 

เขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาพัทลุ ง เขต 2 เรื่อง การส่งเด็กที่ มีอายุถึ งเกณฑ์การศึกษาภาคบั งคับ  
เข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566  

2. เห็นชอบร่างประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ร่างประกาศสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และร่างประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เรื่อง  
การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566 

 




