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ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
 

************************************************************ 

เรื่องที่ประชุมพิจารณา 
เรื่องท่ี ๔.1 

เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ 
        ครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาคุณสมบัติและการตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน จำนวน 5 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวศันสนีย์ ธระจิตรเสน ตำแหน่งคร ู โรงเรียนบ้านไสกุน  สพป. พัทลุง เขต 1 
2. นางสาวอารยา  มาแทน    ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดควนเผยอ  สพป. พัทลุง เขต 2 
3. นายธีรเดช สุขบัวแก้ว  ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านควนหินแท่น  สพป. พัทลุง เขต 2 
4. นางสาวนูรีหยะ เก็มเด็น  ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านควนโคกยา  สพป. พัทลุง เขต 2 
5. นางสาวอุไร  โอฬาริ  ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านพน  สพป. พัทลุง เขต 2 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. เห็นชอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 5 ราย 
2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
จำนวน 5 คณะ ตามรายชื่อที่นำเสนอ 

3. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

 
เรื่องท่ี 4.2 

เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น              
          วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  (คณะกรรมการชุดที่ ๑) 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินและตั้งคณะกรรมการชุด
ที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  จำนวน 2 ราย ได้แก่ 
 1. นายจาตุรนต์  รัตนา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโหนด  สพป. พัทลุง เขต 1 
 2. นายเพลิง ขุนชิด  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา  สพม. พัทลุง 

มติ กศจ.พัทลุง 
 1. เห็นชอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 2 ราย 
 2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ เพ่ือประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 คณะ 

3. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 



๒ 
 

เรื่องท่ี 4.3 
เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการ 
  ชำนาญการพิเศษ  (ผลการประเมนิด้านที่ 1 และด้านที่ 2)   

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  จำนวน  2  ราย ได้แก ่

1. น.ส.จุฬารัตน์  พรหมมณี  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าควาย  สพป. พัทลุง เขต 2 
2. นางสุประดา  สุขสวัสดิ์  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์)สพป. พัทลุง เขต 2 

มติ กศจ.พัทลุง 
เห็นชอบผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ตามมติของคณะกรรมการประเมิน ชุดที่ ๑ ของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน  2  ราย 
เรื่องท่ี ๔.4 

เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการ 
ชำนาญการพิเศษ  (การประเมินด้านที่ ๓) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณางผลการประเมินด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงานและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  จำนวน  4  ราย ได้แก่ 

1. นายพนัสพงษ์   ผลอ่อน  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าวัง  สพป. พัทลุง เขต 2 
2. นายธนา  กาญจนะแก้ว  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเผยอ  สพป. พัทลุง เขต 2 
3. น.ส.วราภรณ ์ เพชรมณี  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสัก    สพป. พัทลุง เขต 2 
4. นางนิรมล  อินจุ้ย  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย   สพป. พัทลุง เขต 2 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ให้ผ่านการประเมิน จำนวน 4 ราย  
2. อนุมัตแิต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ราย 
เรื่องท่ี 4.5 

เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินและ อนุมัติตั้ง

คณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒  
ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ 
ชำนาญการพิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  จำนวน  1  ราย คือ   
นางสาวมีนา สันสาคร  ตำแหน่งศึกษานิเทศก ์ สพป.พัทลุง  เขต  2 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. เห็นชอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิ เทศก์ชำนาญการพิเศษ  

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 1 ราย 
2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ เพ่ือประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศกช์ำนาญการพิเศษ จำนวน 1 คณะ 

3. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 



๓ 
 

เรื่องท่ี 4.6 
เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

(ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อน
เป็นวิทยฐานะศึกษานิ เทศก์ชำนาญการพิ เศษ  สั งกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาพัทลุ ง  
เขต 2  จำนวน  3  ราย  ได้แก่ 

1. นายรณธิชัย สวัสดิ์    ตำแหน่งศึกษานิเทศก ์  สพป.พัทลุง เขต 2 
2. นายสหัส หลำสะ  ตำแหน่งศึกษานิเทศก ์  สพป.พัทลุง เขต 2 
3. น.ส.มีณรัษฎ์  ทองช่วย  ตำแหน่งศึกษานิเทศก ์  สพป.พัทลุง เขต 2 

มติ กศจ.พัทลุง 
อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ตามมติของคณะกรรมการประเมิน ชุดที่ ๑ ของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาผู้ เสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
จำนวน  3  ราย ตามเสนอ 

เรื่องท่ี ๔.7 
เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน   
        ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ. 3) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือเป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ. 3) สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน  2  ราย  ได้แก่  

1. นายสิทธิกร มาตนุมัต ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนนิคมมควนขนุนวิทยา  
2. นางสาวกาญจนา ช่วยเต้า ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนนิคมมควนขนุนวิทยา 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อนุมัติแต่งตั้งนายอเนก พรมชาติ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนเขาชัยสน เป็นผู้ ร่วมประเมิน สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา  (วฐ. 3)  
นายสิทธิกร มาตนุมัต   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนนิคมมควนขนุนวิทยา 

2. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวกาญจุรี หมื่นอักษร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญ
การพิเศษ โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร เป็นผู้ร่วมประเมิน สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปี
การศึกษา (วฐ. 3) นางสาวกาญจนา ช่วยเต้า ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนนิคมมควนขนุนวิทยา 

3. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ลงนามในประกาศแต่งตั้งผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและ
ประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา  (วฐ. 3)   

เรื่องท่ี ๔.8 
เรื่อง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561    
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน 55 อัตรา 

มติ กศจ.พัทลุง 
อนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จำนวน 55 อัตรา ให้สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 
 



๔ 
 

เรื่องท่ี ๔.9 
เรื่อง การแก้ไขข้อมูล วัน เดือน ปี ท่ีบรรจุและแต่งตั้งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้ พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อมูลวัน เดือน ปี ที่บรรจุและแต่งตั้งของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน 1 ราย ได้แก่ 
รายนางสาวรัชฎา สืบกระพันธ์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.พัทลุง 

มติ กศจ.พัทลุง 
อนุมัติให้แก้ไขข้อมูล วัน เดือน ปี ที่บรรจุและแต่งตั้ งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย

นางสาวรัชฎา สืบกระพันธ์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.พัทลุง จากวันบรรจุแต่งตั้ง วันที่ 02 มกราคม 2558   
แก้ไขเป็น   02 มิถุนายน 2558 

เรื่องท่ี ๔.10 
เรื่อง  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
       ประจำปี พ.ศ. 2564 (กรณีเพิ่มเติม) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้ พิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (กรณีเพ่ิมเติม) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  และสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 รวมจำนวน 5  ราย  

มติ กศจ.พัทลุง 
             อนุมัติย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  จำนวน 5 ราย ตามผลการพิจารณากลั่นกรองของ อกศจ.พัทลุง ในการประชุมครั้งที่ 6/2565   
เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2565 ดังนี้  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

ที ่
ตำแหน่งว่าง 

โรงเรียน 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

อนุมัติรับย้าย 
จากโรงเรียน/ 

สังกัด 
หมายเหตุ 

1 วัดป่าตอ 2478 นายรฐพล     สุวรรณมณี วัดนาท่อม/ 
สพป.พัทลุง เขต 1 

 

2 บ้านชายคลอง 
 

1691 
 

นายณัฏฐ์      นนทะเสน บ้านเนินทราย/ 
สพป.พัทลุง เขต 1 

 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 

ที ่
ตำแหน่งว่าง 

โรงเรียน 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

อนุมัติรับย้าย 
จากโรงเรียน/ 

สังกัด 
หมายเหตุ 

1 บ้านบางมวง 2911 นายไอศูรย์      ทองสั้น วัดโรจนาราม/ 
สพป.พัทลุง เขต 2 

 

2 วัดตะโหมด 3509 นายสมใจ       ชนะสิทธิ์ บ้านควนโคกยา/ 
สพป.พัทลุง เขต 2 

 

3 บ้านควนโคกยา 1136 นางจุติมา       เส็นหละ บ้านต้นสน/ 
สพป.พัทลุง เขต 2 
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เรื่องที่ 4.11 
เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              

ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย   

มติ กศจ.พัทลุง 
อนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วยและต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  โดยให้นับอายุราชการต่อเนื่อง จำนวน 2 ราย  ดังนี้ 
  1. นางเขมจิรา มีภพ ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย ลำดับที่ 3  ซึ่งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งโชน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 3 มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท 
ตำแหน่งเลขที่ 1352 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
  2. นางสาวจณิสตา ชูอ่อน ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 5  ซึ่งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุ ราษฎร์ธานี  เขต 1 มาบรรจุ และแต่ งตั้ งเป็ นข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา ตำแหน่ งครูผู้ ช่ วย  
โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน ตำแหน่งเลขที่ 1076 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
 

เรื่องท่ี 4.12 
เรื่อง  ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติการขอใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 2 อัตรา 

        มติ กศจ.พัทลุง 
        1. ไม่อนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 2 อัตรา ตาม
เสนอ เนื่องจากข้อมูลนักเรียน  10 มิถุนายน 2565 มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
         2. อนุมัติเป็นหลักการ กรณีตำแหน่งว่าง ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้มีมติอนุมัติให้ขอใช้บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จาก กศจ.อ่ืน ตามมติการประชุมครั้งที่4/2565 และครั้งที่ 5/2565 ซึ่งอยู่
ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงดำเนินการขอใช้บัญชีจาก กศจ.อ่ืน นั้น ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พัทลุง ร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลังของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด และให้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งได้ เฉพาะในตำแหน่งว่างของสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์  
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และรายงานให้ อกศจ.พัทลุง และกศจ.พัทลุง ทราบต่อไป 

         3. อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ดำเนินการหารือไปยัง ก.ค.ศ. ว่ากรณีตำแหน่งว่างที่                     
กศจ.พัทลุง ได้มีมติอนุมัติให้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จาก กศจ.อ่ืน ซึ่งใช้ข้อมูลนักเรียน ก่อนวันที่ 
10 มิถุนายน 2565 ที่มีสภาพอัตรากำลังของสถานศึกษาไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุงได้ขอใช้บัญชีไปยัง กศจ.อ่ืน แล้ว และกศจ.อ่ืนอยู่ระหว่างดำเนินการให้ใช้บัญชี แต่ปรากฏว่า  
ข้อมูลอัตรากำลังของสถานศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 มีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้อัตรากำลังของสถานศึกษา
บางสถานศึกษามีสภาพอัตรากำลังเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด เมื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้รายชื่อผู้สมัคร
ใจมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.พัทลุง แล้ว จะสามารถบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ลงตำแหน่งว่างดังกล่าว ได้หรือไม ่
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เรื่องที่ 4.13 
เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาอื่น ภายในเขตพื้นที่ 
       การศึกษา เป็นการชั่วคราว 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2   
ขอให้พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติการสอน  ในหน่วยงานการศึกษาอ่ืน  
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการชั่วคราว จำนวน 1 ราย  

มติ กศจ.พัทลุง 
อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายนางหวันสะหระ  สว่างนิพันธ์   ตำแหน่งครู โรงเรียน 

บ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) ไปปฏิบัติราชการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านบางมวง  
ได้ตามความประสงค์ 

 
เรื่องท่ี ๔.14  (ลับ) 

เรื่อง   การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สาขาบริหารการศึกษา 

 
 

------------------------------------------------------ 
 

ลงชื่อ                       ผู้สรุปมติการประชุม  
                              (นางสาววันทนี  ชูพิฤทธิ์) 
                          นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 
 
                     ลงชื่อ                    ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม  
                               (นายปริญญา  อนุพินิจ) 
                        นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
                     ลงชื่อ                                 ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม 

                                                 (นายพันเทพ  สุวรรณขันธ์) 
        ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  

       กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 


