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ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
 

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

เรื่องท่ีประชุมพิจารณา 

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  3 ราย ดังนี้ 
 1. นางสาวสุธิษา  ไกรเทพ ตำแหน่งครู  โรงเรียนบ้านสวนโหนด สพป. พัทลุง เขต 1 

2. นางสาวพัชณีย์  ขวัญแก้ว ตำแหน่งครู  โรงเรียนบ้านเขาปู่ สพป. พัทลุง เขต 1 
 3. นางเบญจวรรณ  บุญจัน ตำแหน่งครู  โรงเรียนอนุบาลป่าบอน  สพป. พัทลุง เขต 1 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. เห็นชอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 3 ราย ตามเสนอ 
2. อนุมัติตั ้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ          

ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
จำนวน 3 คณะ ตามเสนอ 

3. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

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

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 และแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 12 ราย  

1. นางสาวศันสนีย์ ธระจิตรเสน 
2. นางสาวสาลีนะห์ ศรีทวี 
3. นางสาวอารยา  ยืนยง 
4. นางสาวน้องขวัญ  สุจินต์โณ 
5. นางวรรณนิศา  สุนทรานุรักษ์ 
6. นางสุภาวดี  ศรีวัง 
7. นางสาววันวิสาข์  บุญญานุวัตร 
8. นางสาวไหมหยาน  หลีโส๊ะ 
9. นายพุทธิมัน  เขียวจีน 
10. นางสาวจุฑารัตน์  วรรณศรียพงษ์ 
11. นางสาวอาริสา  สงเขียว 
12. นางสาวบุษยา  ขุนจำนง 



๒ 
 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อน ุม ัต ิผลการประเม ินด ้านที ่  ๑ ด ้านที ่  ๒ และด้านที ่  ๓  ตามมต ิของคณะกรรมการประเมิน  

จำนวน 12 ราย ตามท่ีเสนอ 
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 12 ราย ตามที่เสนอ 

เรื่องท่ี 4.3 
เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น              
          วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  (คณะกรรมการชุดที่ ๑) 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินและตั้งคณะกรรมการชุด
ที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ราย  
คือ นายชื่นจิตร  แก้วสุข ตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) สพป.พัทลุง เขต 1 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. เห็นชอบคุณสมบัติของผู ้ขอรับการประเมินเพื ่อเล ื ่อนเป็นวิทยฐานะผู ้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 1 ราย 
 2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ เพื่อประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 คณะ 

3. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

เรื่องท่ี ๔.4 
เรื่อง การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการ 
        ชำนาญการพิเศษ  (การประเมินด้านที่ ๓)  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาผลการประเมินด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงานและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
จำนวน  1  รายคือ นายจาตุรนต์  รัตนา ตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาโหนด  สพป. พัทลุง เขต 1 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ให้ผ่านการประเมิน จำนวน 1 ราย ตามเสนอ 

 2. อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
จำนวน 1 ราย ตามเสนอ 

เรื่องท่ี 4.5 
เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

(ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผลการ
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต 1 จำนวน  2  ราย  

1. นายเกียรติโญธิณล์ เจริญผล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านควนพลี  
2. นางกัลยา  อินปาน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 

 



๓ 
 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการ

ประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  ตามที่เสนอทั้ง 2 ราย 
2. เห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการ

ประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  ตามที่เสนอทั้ง 2 ราย 

เรื่องท่ี ๔.6 
เรื่อง   การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

(ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผลการ
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต 2 จำนวน  1  รายคือ นายโกวิท  ลือกิจนา 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านโลด สพป.พัทลุง 2 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการ

ประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  ตามที่เสนอ 
2. เห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการ

ประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  ตามที่เสนอ 

เรื่องท่ี 4.7 
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

(ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ) 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผลการ
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน  1  รายคือ นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด สพม.พัทลุง 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการ

ประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  ตามที่เสนอ 
2. เห็นชอบผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการ

ประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  ตามที่เสนอ 

เรื่องท่ี 4.8 
เรื่อง  การตั ้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื ่อเลื ่อนเป็นวิทยฐานะ  

 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาคุณสมบัติของผู ้ขอรับการประเมินและอนุมัต ิตั้ง

คณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้าน ที่ ๒ ด้าน
ความรู ้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อเล ื ่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์  
ชำนาญการพิเศษ จำนวน  1  ราย นางสาวกตัญชลี ทองเจือเพชร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม. พัทลุง 
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มติ กศจ.พัทลุง 
1. เห็นชอบคุณสมบัติของผู ้ขอรับการประเมินเพื ่อเล ื ่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 1 ราย 
 2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ เพื่อประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมิน
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศกช์ำนาญการพิเศษ จำนวน 1 คณะ 

3. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั ้งคณะกรรมการประเมินฯ            
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

เรื่องท่ี ๔.9 
เรื่อง การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ 
          ชำนาญการพิเศษ  (การประเมินด้านที่ ๓)  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาผลการประเมินด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงานและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน  4  ราย 

1. นายรณธิชัย สวัสดิ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.พัทลุง 2 
2. นายสหัส หลำสะ  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.พัทลุง 2 
3. นางสาวมีณรัษฎ์ ทองช่วย  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.พัทลุง 2 
4. นางสาวมีนา สันสาคร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.พัทลุง 2 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที ่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที ่ 2 ให้ผ่านการประเมิน  

จำนวน 3 ราย และให้ปรับปรุงผลงานภายใน  6 เดือน 1 รายคือ นางสาวมีนา สันสาคร นับแต่วันที่สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแจ้งมติให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ  

2. อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
จำนวน 3 ราย ตามเสนอ 

เรื่องท่ี ๔.10 
เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 

ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ. 3) 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาการแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพื ่อเป็นผู ้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ. 3) สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  จำนวน  3  ราย 
มติ กศจ.พัทลุง 
 1. อนุมัต ิแต่งตั ้งนายภิรมย ์  ไพชำนาญ ตำแหน่งผ ู ้อำนวยการสถาศึกษา ว ิทยฐานะผู ้อำนวยการ 
ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยทราย(มิตรภาพที่ 150) เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 
ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ. 3) รายนายวุฒิชัย อุทัยรังษี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านควนหินแท่น 

2. อนุมัติแต่งตั ้งนายกันต์ศักดิ ์  หลีเพิ ่มสุข ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถาศึกษา วิทยฐานะผู ้อำนวยการ 
ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปี
การศึกษา (วฐ. 3) รายนางอรอุมา  พรหมจรรย์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนวัดแหลมดินสอ 

3. อนุมัติแต่งตั ้งนายกันต์ศักดิ ์  หลีเพิ ่มสุข ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถาศึกษา วิทยฐานะผู ้อำนวยการ 
ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปี
การศึกษา (วฐ. 3) รายนางลภัส  สุขหอม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช 

4. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ลงนามในประกาศแต่งตั้งผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและ
ประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา  (วฐ. 3)   
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เรื่องท่ี ๔.11 
เรื่อง   การพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ครั้งท่ี ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์/เงื่อนไขในการจัดสรรวงเงิน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ ๒       
(๑ ตุลาคม  ๒๕๖๕)   

มติ กศจ.พัทลุง 
 1. เห็นชอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงแต่งตั้งคณะทำงานการกำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ ที่นำมา
พิจารณาจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุงเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. เห็นชอบอนุมัติเป็นหลักการ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  นำกำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ 
ที่คณะทำงานการกำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ ที่นำมาพิจารณาจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากำหนด ไปประกาศเป็นหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ ๒ (1 ตุลาคม 2565) ต่อไป   

เรื่องท่ี ๔.12 
เรื่อง   การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู 
        รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ          
พัฒนาอย่างเข้ม  ตำแหน่งครูผู้ช่วย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 จำนวน 24 ราย  

มติ กศจ.พัทลุง 
 1. อนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ซึ่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดครบทั้ง  4  ครั้ง จำนวน 24 ราย ดังนี้ 
  1.1 นางชญาณิศา  คำห่อ    โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป.พัทลุง เขต 1 
  1.2 นางสาวอวิกา  ทองอินทร์  โรงเรียนวัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) สพป.พัทลุง เขต 1 
  1.3 นางพลอยปภัส  แสงศรีจันทร์  โรงเรียนวัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) สพป.พัทลุง เขต 1 
  1.4 นางสาวชฏาภา  นาวงศ์  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป.พัทลุง เขต 1 
  1.5 นางสาววิไล  ขาวช่วย   โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป.พัทลุง เขต 1 
  1.6 นางภัทรียา  สังข์งาม   โรงเรียนวัดหรังแคบ สพป.พัทลุง เขต 1 
  1.7 นางสาวรวิวรรณ  วิปุลากร  โรงเรียนวัดเขาแดง สพป.พัทลุง เขต 1 
  1.8 ว่าที่ ร.ต.หญิง จุฑามาศ พุ่มแก้ว โรงเรียนวัดเขาแดง สพป.พัทลุง เขต 1 
  1.9 นายประเสริฐ  เบ็ญหมาน  โรงเรียนวัดเขาทอง สพป.พัทลุง เขต 1 
  1.10 นางนงลักษณ์  สมน้อย  โรงเรียนวัดแหลมโตนด สพป.พัทลุง เขต 1 
  1.11 ว่าที่ ร.ต. หญิง รัตติยา พันฤทธิ์ดำ  โรงเรียนวัดไทรงาม สพป.พัทลุง เขต 1 
  1.12 นายวนัส  กุลมณ ี   โรงเรียนบ้านโตน สพป.พัทลุง เขต 1 
  1.13 นางขนิษฐา  นิลวรรณ  โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต 1 
  1.14 นางสาวนริศรา  พ่วงแก้ว  โรงเรียนวัดบ้านสวน สพป.พัทลุง เขต 1 
  1.15 นางสินีนาฏ  เพชรภักดี  โรงเรียนบ้านอ่างทอง สพป.พัทลุง เขต 1 
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  1.16 นางสาวรัชนี  ฤทธิเดช  โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย สพป.พัทลุง เขต 1 
  1.17 นางสาวฐานิตารัชต์  จิตรอักษร โรงเรียนวัดโคกแย้ม สพป.พัทลุง เขต 1 
  1.18 นายวรวิทย์  ศรีอนันต์  โรงเรียนวัดหัวหมอน สพป.พัทลุง เขต 1 
  1.19 นางปาริตา  แสงวิรุณทร  โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ สพป.พัทลุง เขต 1 
  1.20 นางสาวสุนิษา  เส้งสุย  โรงเรียนวัดโคกชะงาย (ติสสโรอำนวย) สพป.พัทลุง เขต 1 
  1.21 นายนนทพัทธ์  ขำร้าย  โรงเรียนบ้านควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1 
  1.22 นายโยธิน  เจ็นจัด   โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป.พัทลุง เขต 1 
  1.23 นางสาวจันทิมา  รอบรู้  โรงเรียนวัดพิกุลทอง สพป.พัทลุง เขต 1 
             1.24 นางสาวหนึ่งนภา ทองนิลภักดิ์ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม.พัทลุง 
          2. อน ุม ัติ ให ้ปร ับปร ุงการกำหนดตำแหน่งข ้าราชการคร ูฯ ตำแหน่งคร ูผ ู ้ช ่วย ท ี ่ดำรงตำแหน่งอยู่                     
และผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  เป็นตำแหน่งครู จำนวน 24 ราย ดังกล่าวข้างต้น 
 3. อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่ง
ครู ในสถานศึกษาเดิม โดยได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมตั้งแต่วันถัดจากวันครบ
กำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน 24 ราย ดังกล่าวข้างต้น 

เรื่องท่ี ๔.13 
เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบท่ี 2 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 

มติ กศจ.พัทลุง 
 เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 2 ตามความเหมาะสม 

เรื่องท่ี ๔.14 
เรื่อง    การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงาน 

บริหารสถานศึกษา 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน ๑ อัตรา 
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน ๑ อัตรา 

มติ กศจ.พัทลุง 
อนุมัติให้กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ งผู้บริหาร

สถานศึกษา ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือนเดิมในสถานศึกษาเดิม จำนวน 2 อัตรา ดังนี้  
 1. ตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ จำนวน ๑ อัตรา  
 2. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จำนวน ๑ อัตรา 
 
 



๗ 
 

เรื่องท่ี ๔.15 
เรื่อง การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  รวมจำนวน 2 อัตรา ดังนี้  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 1 อัตรา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน 1 อัตรา 

มติ กศจ.พัทลุง 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

1. อนุมัติกำหนดสัดส่วนตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษาว่าง (โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทล ุง )  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 1 อัตรา  เพ่ือใช้สำหรับการย้าย  

2. อนุมัติให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 นำตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเมืองพัทลุง ไปประกาศรับย้ายเพ่ิมเติม ได้ตามเสนอ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

1. อนุมัติกำหนดสัดส่วนตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
พัทลุง) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน 1 อัตรา  เพ่ือใช้สำหรับการย้าย  

2. อนุมัติให้นำตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง)  
ไปใช้พิจารณาย้ายกรณีรอบปกติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ที่ผู ้ประสงค์ขอย้ายได้ยื ่นขอย้ายในระหว่างวันที่ 1 – 15 
กรกฎาคม 2565) ได้ตามเสนอ 

เรื่องท่ี ๔.16 
เรื่อง   การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาการจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมจำนวน  146  อัตรา (อัตราว่าง
ดังกล่าวยังไม่สามารถใช้ได้จนกว่า ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติจัดสรรคืน)  ดังนี้ 
 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  จำนวน    60  อัตรา 
 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  จำนวน    70  อัตรา 
 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   จำนวน    16 อัตรา  

มติ กศจ.พัทลุง 
1. เห็นชอบการจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากร  

ทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (อัตราว่างดังกล่าวยังไม่สามารถใช้ได้จนกว่า ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ
จัดสรรคืน)  ของ สพป.พัทลุง เขต 1 , สพป.พัทลุง เขต 2 และ สพม.พัทลุง 

2. อนุมัติหลักการหาก ก.ค.ศ. อนุมัติจัดสรรคืนเกษียณ เรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
ดำเนินการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปกำหนดในสถานศึกษา สังกัด 
สพป.พัทลุง เขต 1 ,  สพป.พัทลุง เขต 2 และ สพม.พัทลุง ตามรายละเอียด ดังนี้   

 2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน    60  อัตรา ประกอบด้วย 
   2.1.1 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รวมจำนวน 11 อัตรา ดังนี้  
  2.1.1.1 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 10 อัตรา  กำหนดคืนให้กับสถานศึกษา

เดิม จำนวน 5 อัตรา และส่งคืน สพฐ. จำนวน 5 อัตรา 
  2.1.1.2 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คืนให้กับสถานศึกษาเดิม จำนวน 1 อัตรา                    



๘ 
 

   2.1.2 ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน  49  อัตรา ดังนี้ 
        2.1.2.1  ใช้บรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กำหนดในสถานศึกษา

เดิม จำนวน 4 อัตรา และกำหนดในสถานศึกษาอ่ืน 13 อัตรา รวมจำนวน 17 อัตรา 
       2.1.2.2 ใ ช ้ ต ามคว ามต ้ อ ง ก า ร และจ ำ เป ็ น  โ ดย กำหนด ในสถานศ ึ กษา เ ดิ ม  

จำนวน 14 อัตรา กำหนดในสถานศึกษาอ่ืน จำนวน 10 อัตรา รวมเป็น 24 อัตรา       
     2.1.2.3 สงวนอ ัตราว ่ างสายงานการสอนท ี ่ ได ้ ร ับจ ัดสรรและกำหนดใหม ่แล้ ว  

ไว้ร้อยละ 25 เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรครู 
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย กรณีที ่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รวมจำนวน  ๘  อัตรา โดยกำหนดใน
สถานศึกษาอ่ืน 1 อัตรา  ได้รับจัดสรรจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาอีก จำนวน ๗ อัตรา  

2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  จำนวน 70 อัตรา ประกอบด้วย 
  2.2.1 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  รวมจำนวน 5 อัตรา ดังนี้ 
    2.2.1.1 คืนให้กับสถานศึกษาเดิม  จำนวน 4 อัตรา   
   2.2.1.2 ส่งคืน สพฐ. จำนวน 1 อัตรา                      

               2.2.2. ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน  65  อัตรา  ดังนี้  
                2.2.2.1 ใช้บรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดในสถานศึกษา
เดิม จำนวน 17  อัตรา     
                2.2.2.2 ใช้ตามความต้องการและจำเป็น รวมจำนวน 36 อัตรา  ได้แก่ กำหนดใน
สถานศึกษาเดิม  จำนวน  23 อัตรา  กำหนดในสถานศึกษาอ่ืน จำนวน 13 อัตรา  ดังนี้ 
                 (1) จัดให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 2 อัตรา 
        (2) จัดให้โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คน ขึ้นไป จำนวน 34 อัตรา     

        2.2.2.3. สงวนอัตราว่างสายงานการสอนที่ได้รับจัดสรรและกำหนดใหม่แล้ว ไว้ร้อยละ 25 
เพื ่อดำเนินการคัดเล ือกบุคคล  เพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งเข้าร ับข้าราชการครูและบุคลากรครูทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  รวมจำนวน  12  อัตรา โดยกำหนดในสถานศึกษาเดิม  จำนวน 
3 อัตรา  ได้รับจัดสรรจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน  9  อัตรา   

 2.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จำนวน 66 อัตรา ประกอบด้วย 
2.3.1. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา คืนให้กับสถานศึกษาเดิม  รวมจำนวน 5 อัตรา ดังนี้  

  2.3.1.1 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 อัตรา   
   2.3.1.2 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 อัตรา  

  2.3.2. ตำแหน่งสายงานการสอน เพ่ือใช้บรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซ่ึง
กำหนดในสถานศึกษาเดิม  จำนวน  11  อัตรา 
  2.3.3. เห ็นชอบการกำหนดตำแหน ่ง และอ ัตราเง ินเด ือนตำแหน ่งสายงานการสอน  
ในสถานศึกษา ที่ สพม.พัทลุง ต้องเกลี่ยให้ สพท.อื่น จำนวน 50 อัตรา   
 3. อนุมัติหลักการ กรณีได้รับจัดสรรตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย
การตัดโอนจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ออกคำสั่งกำหนดตำแหน่งและอัตรา
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อเมื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 แจ้งมติ กศจ.ต้นทาง ให้สำนักงานศึกษาธิก ารจังหวัด
พัทลุง ทราบเรียบร้อยแล้ว 

 

 



๙ 
 

เรื่องท่ี ๔.17 
เรื่อง  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 36 ราย ดังนี้ 
           1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  จำนวน 13 ราย  

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  จำนวน 5  ราย 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง     จำนวน 18 ราย 

มติ กศจ.พัทลุง 
 1. เห็นชอบการให้คะแนนตัวชี้วัดและการประเมินศักยภาพคณะของกรรมการประเมินฯ ตามองค์ประกอบ
และตัวชี้วัดที่กำหนด 
 2. อนุมัติการย้ายผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ดังนี้  

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 รวมจำนวน 9 ราย ดังนี้ 
1.1 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 ราย ดังนี้ 

ที ่
ตำแหน่งว่าง 

โรงเรียน 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

พิจารณารับย้าย 
จากโรงเรียน/ 

สังกัด 
หมายเหตุ 

1 อนุบาลพัทลุง 721 นายภักดี  จำนงค์ อนุบาลป่าพะยอม/  
สพป.พัทลุง เขต 1 

 

2 อนุบาลป่าพะยอม 1919 นายโกวิทย์  ลือกิจนา บ้านด่านโลด 
สพป.พัทลุง เขต 2 

 

3 วัดแหลมโตนด 1875 นางเตือนใจ  ศรีกาญจน์ บ้านท่าช้าง/ 
สพป.พัทลุง เขต 1 

 

4 อนุบาลศรีบรรพต 3727 นางสาวกรวิกา  หนุนอนันต์ วัดใสประดู่/ 
สพป.พัทลุง เขต 1 

 

5 บ้านเขาปู่ 3781 นายสุวิทย์  ศรีรักษา บ้านเหรียงงาม/ 
สพป.พัทลุง เขต 1 

 

6 บ้านเหรียงงาม 3799 นายธนา  กาญจนะแก้ว วัดควนเผยอ/ 
สพป.พัทลุง เขต 2 

 

7 ประชารัฐบำรุง 2 760 นายปราโมทย์  เกลี้ยงสิน บ้านไสกุน/ 
สพป.พัทลุง เขต 1 

 

 

         1.2 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

ที ่
ตำแหน่งว่าง 

โรงเรียน 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

พิจารณารับย้าย 
จากโรงเรียน/ 

สังกัด 
หมายเหตุ 

1 วัดแหลมโตนด 1902 นายบวร  แก้วสุข เยาววิทย์ จังหวัดพังงา/  
สำนักบริหารงาน
การศกึษาพิเศษ สพฐ. 

 

2 บ้านเขาปู่ 1651 นางสาวลภัสรดา  มากชู บ้านสุไหงโก-ลก 
สพป.นราธิวาส เขต 2 

 

 



๑๐ 
 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 4  ราย 
2.1 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 ราย ดังนี้  

ที ่
ตำแหน่งว่าง 

โรงเรียน 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

พิจารณา 
รับย้าย 

จากโรงเรียน/ 
สังกัด 

หมายเหตุ 

1 บ้านแม่ขรี 
(สวิงประชาสรรค์) 

3618 นายโชคดี  มุสิกะสังข์ วัดลอน 
สพป.พัทลุง เขต 2 

 

2 บ้านด่านโลด 3690 นางสาวพนัดดา  สุทธิกาญจน์ บ้านร่มโพธิ์ไทร/ 
สพป.พัทลุง เขต 2 

 

3 อนุบาลบางแก้ว 1311 นายสุมารถ  เงินละเอียด วัดรัตนวราราม/ 
สพป.พัทลุง เขต 2 

 

4 บ้านโคกทราย 2766 นางกัญญะวีช์  มนตรี บ้านพรุแชง/ 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 

 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จำนวน 8  ราย 
3.1 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน  6  ราย ดังนี้   

ที ่
ตำแหน่งว่าง 

โรงเรียน 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

พิจารณา 
รับย้าย 

จากโรงเรียน/ 
สังกัด 

หมายเหตุ 

1 พัทลุง 26438 นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ ตะโหมด/ 
สพม.พัทลุง 

 

2 ตะโหมด 27212 นายโชต  รัตนประพันธ์ บางแก้วพิทยาคม/ 
สพม.พัทลุง 

 

3 บางแก้วพิทยาคม 27589 นายเปรียญ  ชูทอง พนางตุง/ 
สพม.พัทลุง 

 

4 พนางตงุ 27279 นายนราวุฒิ  อมรชาติ วัดแหลมโตนด/ 
สพป.พัทลุง เขต 1 

 

5 ควนพระสาครินทร ์ 27575 นายสุรชน  นิ่มดวง ตะแพนพิทยา/ 
สพม.พัทลุง 

 

6 อุดมวิทยายน 27409 นางสาวกาญจุรี  หมื่นอักษร นาขยาดวิทยาคาร/ 
สพม.พัทลุง 

 

 3.2 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

ที ่
ตำแหน่งว่าง 

โรงเรียน 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

พิจารณารับย้าย 
จากโรงเรียน/ 

สังกัด 
หมายเหตุ 

1 เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ พัทลุง 

1098 นายวิสุทธิ์  ทองช่วย เขาชัยสน/  
สพม.พัทลุง 

 

2 กงหราพิชากร 27358 นายมานะ  ศรีทาพักตร์ บ้านหาดไข่เต่า 
สพป.พัทลุง เขต 2 

 

 
 
 
 



๑๑ 
 

เรื่องท่ี ๔.18 
เรื่อง   การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานการสอน โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ จำนวน ๓ อัตรา 

ตำแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 

ที ่

ตำแหน่งท่ีกำหนดไว้เดิม 
  

ตำแหน่งท่ีขออนุมัติตัดโอนฯ  
ไปกำหนดใหม ่

ตำแหน่ง 
เลขที ่

ตำแหน่ง 
เบิกจ่ายตรง 

ตำแหน่ง 
เลขที ่ สถานศึกษา 

รับเงินเดือน 
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขที ่ สถานศึกษา อันดับ ขั้น 

๑ ครูผู้ช่วย  ๐๑๕๑๙๔๘ 
 

๓๙๖๖ รร.บ้านนาวง คศ.3 58,390 ครูผู้ช่วย  ๓๙๖๖ รร.วัดโคกแย้ม 
 

๒ ครูผู้ช่วย ๐๑๕๑๕๙๗ 
 

๓๘๑๘ รร.บ้านเขาปู ่ คศ.๒ 41,620 ครูผู้ช่วย ๓๘๑๘ รร.อนุบาลป่าพะยอม 

๓ 
 

ครูผู้ช่วย ๐๓๖๙๐๓๗ 63580 รร.อนุบาลควนขนุน คศ.๓ 58,390 ครูผู้ช่วย 63580 รร.อนุบาลพัทลุง 

มติ กศจ.พัทลุง 
อนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาที ่มี

อัตรากำลังครูเกินเกณฑ์  ไปกำหนดเป็นตำแหน่งครู ตำแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือน เดิมในสถานศึกษาใหม่  
รวม ๓ อัตรา ตามเสนอ 

เรื่องท่ี ๔.19 
เรื่อง   แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทวิชาการ  
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอความเห็นชอบแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ได้รับ
เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มติ กศจ.พัทลุง 
 เห็นชอบแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้  

ในข้อ (ง) องค์ประกอบการประเมิน  (100 คะแนน)  
    (ข้อ) 1 คุณภาพของผลงาน (40 คะแนน) จากเดิมจะต้องเสนอผลงาน 2 เรื่อง ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็น จะต้อง

เสนอผลงาน จำนวน 1 เรื่อง 1 เล่ม นอกนั้นคงเดิม 
(ข้อ) 4 จากเดิมข้อเสนอแนวคิดวิธีการพัฒนางาน (10 คะแนน) ขอแก้ไขเพ่ิมเติมเป็น ข้อเสนอแนวคิดวิธีการ

พัฒนางาน จำนวน  1 เล่ม นอกนั้นคงเดิม 
 
                                                                                                                                                                               



๑๒ 
 

เรื่องท่ี ๔.20 
เรื่อง   รายงานการดำเนินการทางวินัย  (ลับ) 
 

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

  

ลงชื่อ                       ผู้สรุปมติการประชุม  
          (นางนัจติดา  ดอรอเฮง) 
      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
                     ลงชื่อ                    ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม  
                               (นายปริญญา  อนุพินิจ) 
                        นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
                     ลงชื่อ                                 ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม 

                                                 (นายพันเทพ  สุวรรณขันธ์) 
         ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  

       กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 


