
 

มติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

ครั้งที่  11 / 2565 

วันจันทร์ ที่  31 ตุลาคม 2565  เวลา 09.00 น. 

  ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

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

เรื่องท่ีประชุมพิจารณา 

เรื่องท่ี 4.1 
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  2 ราย ดังนี้ 

1. นางบุษบรรณ  แก้วขาว    ตำแหน่งครู  โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้    สังกัด สพป. พัทลุง เขต 1 
2. นางสาวกิติมา  เกื้อเกตุ    ตำแหน่งครู  โรงเรียนบ้านหัสคุณ    สังกัด สพป. พัทลุง เขต 1 

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

 ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
จำนวน 2 คณะ ตามเสนอ 

3. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

เรื่องท่ี 4.2 
เรื่อง การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ              
         (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 และแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 14 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวธัณยาภรณ์   ภักด ีตำแหน่งครู  โรงเรียนพัทลุง  สพม. พัทลุง  
2. นางสาวอัจจิมา  หมื่นคลิ้ง  ตำแหน่งครู  โรงเรียนพัทลุง  สพม. พัทลุง 
3. นางสาวไซนานีย์  มุมีน  ตำแหน่งครู  โรงเรียนพัทลุง  สพม. พัทลุง 
4. นายปฐมพงศ์  พรหมสังคหะ ตำแหน่งครู  โรงเรียนควนขนุน  สพม. พัทลุง 
5. นางสาวปทุมรัตน์  พรอำนวยลาภ   ตำแหน่งครู  โรงเรียนสตรีพัทลุง  สพม. พัทลุง 
6. นายจักรพันธ์  จันทร์หนูฤทธิ์ ตำแหน่งครู  โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา สพม. พัทลุง 
7. นางสาวศศิกานต์  นิ่มดำ ตำแหน่งครู  โรงเรียนควนพระสาครินทร์สพม. พัทลุง 
8. นางสาวภัทริตา  ขุนสามัญ ตำแหน่งครู  โรงเรียนตะโหมด สพม. พัทลุง 
9. นางสาวนริศรา  ศิริเสถียรตำแหน่งครู  โรงเรียนประชาบำรุง สพม. พัทลุง 
10. นางสาวฉัตรพิไล  จันทร์ราม ตำแหน่งครู  โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร สพม. พัทลุง 
11. นายพัฒนพงษ์  อนันต์ ตำแหน่งครู  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. พัทลุง 
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12. นางสาวสุชานาฏ  โศภิษฐิกุล ตำแหน่งครู  โรงเรียนสตรีพัทลุงสพม. พัทลุง 
13. นางสาววิภาณี  ช่วยเนียม ตำแหน่งครู  โรงเรียนเขาชัยสน สพม. พัทลุง 
14. นางสาวศริวิมล  ด้วงสีนวล ตำแหน่งครู  โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา สพม. พัทลุง 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓  ตามมติของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 14 ราย 

ตามทีเ่สนอ 
2. อนุมัติให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 14 ราย ตามทีเ่สนอ 

เรื่องท่ี 4.3 
เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น              
          วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  (คณะกรรมการชุดที่ ๑) 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินและตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ 
ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ราย 
 คือ นายวีระวัฒน์  กิติศักดิ์รณกรณ์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สังกัด สพป. พัทลุง เขต 2 

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 ขอให้พิจารณางผลการประเมินด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงานและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
จำนวน  1  ราย คือ นายเพลิง  ขุนชิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา สังกัด สพม.พัทลุง 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ให้ผ่านการประเมิน จำนวน 1 ราย ตามเสนอ 
2. อนุมัติแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื ่อนเป็นวิทยฐานะผู ้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

 จำนวน 1 ราย ตามเสนอ 
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เรื่องท่ี 4.5 
เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินและตั้งคณะกรรมการ  

ชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความ 
สามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย คือ 

1. นายขรรค์ชัย เหน็บบัว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกงหราพิชากร สังกัด สพม. พัทลุง 
2. นางกฤติกา  อินใหม่  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนประภัสสรรังสิต สังกัด สพม. พัทลุง 
3. นางสาวนันทรัตน์  ไพรัตน์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สังกัด สพม. พัทลุง 

มติ กศจ.พัทลุง 
 1. เห ็นชอบค ุณสมบ ัต ิของผ ู ้ ขอร ับการประเม ินเพ ื ่ อเล ื ่ อนเป ็นว ิทยฐานะผ ู ้ อำนวยการ เช ี ่ ยวชาญ  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 3 ราย ตามเสนอ 
 2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ เพื่อประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คณะ ตามเสนอ 
 3. อนุมัติตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 คณะ ตามเสนอ 

4. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

เรื่องท่ี 4.6 
เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

(ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 
        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ให้มี 
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จำนวน  1  ราย คือ นางสาวรัชฎา สืบกระพันธ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อนุมัตผิลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓  ตามมติของคณะกรรมการประเมิน จำนวน 1 รายตามเสนอ 
2. อนุมัติให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จำนวน  1  ราย ตามเสนอ 

เรื่องท่ี 4.7 
เรื่อง การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู 
        รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 จำนวน 6 ราย 

มติ กศจ.พัทลุง 
          1. อนุมัตผิลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ซึ่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนดครบทั้ง  4  ครั้ง จำนวน 6 ราย ดังนี้ 
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 1.1 นายอาสฮารีย์  บากา โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม.พัทลุง  
               1.2 นายชรินทร  ทักษิณประภา โรงเรียนเขาชัยสน สพม.พัทลุง 
               1.3 นางสาวกุลณัฐ  ชุมประยูร โรงเรียนตะโหมด สพม.พัทลุง 
               1.4 นางสาวพัชรพร  ขุนแทน โรงเรียนตะโหมด สพม.พัทลุง 
               1.5 นางสาวสรียา  ตุลยนิษก์ โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา สพม.พัทลุง 
               1.6 นายวิทยา  รัตนะ   โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร สพม.พัทลุง 
           2. อนุม ัติ ให ้ปร ับปร ุงการกำหนดตำแหน่งข ้าราชการคร ูฯ ตำแหน่งคร ูผ ู ้ช ่วย ที ่ดำรงตำแหน่งอยู่                     
และผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  เป็นตำแหน่งครู จำนวน 6 ราย ดังกล่าวข้างต้น 

3. อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่ง
ครู ในสถานศึกษาเดิม โดยได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมตั้งแต่วันถัดจากวันครบ
กำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน 6 ราย ดังกล่าวข้างต้น 

เรื่องท่ี 4.8 
เรื่อง  การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 7 อัตรา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 11 อัตรา  

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อนุมัติกำหนดสัดส่วนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ดังนี้  
     1.1. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง  จำนวน 16 อัตรา ใช้สำหรับรับย้าย จำนวน 8 อัตรา และใช้

สำหรับการคัดเลือก จำนวน 8 อัตรา 
     1.2. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง  จำนวน 2 อัตรา ใช้สำหรับรับย้าย จำนวน 1 อัตรา และ

ใช้สำหรับการคัดเลือก จำนวน 1 อัตรา 

2. ให ้สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดพัทล ุง หาร ือ ก.ค.ศ. ตามหลักเกณฑ์ ข ้อ 7.1.5 ในประเด็น  
“ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างตามข้อ ง.” นั้น หมายความว่า
ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างโดยไม่ต้องเสนอ กศจ. อนุมัติก่อนได้
หรือไม ่

เรื่องท่ี 4.9 
เรื่อง     การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษา  

 เป็นการชั่วคราวภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
รายนายสหธรณ์  อินทนะนก ตำแหน่งครู  โรงเรียนเขาชัยสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ไป
ปฏิบัติราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เป็นการชั่วคราว 

มติ กศจ.พัทลุง 
ให้ถอนเรื ่องดังกล่าวออกจากการประชุมครั ้งนี้ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึ กษามัธยมศึกษาพัทลุง  

สืบหาข้อเท็จจริงและข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเสนอ กศจ.พัทลุง  
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เรื่องที่ 4.10 
เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  

ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พิจารณาแล้วปรากฏว่า การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร           
ทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)  ครั้งที่ ๒ (1 ตุลาคม 2565)  ในสังกัดเขต
พ ื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษาพ ัทล ุง เขต 1 จำนวน 4๕ คน เป ็นไปตามกฎหมาย หล ักเกณฑ ์ว ่ าด ้ วย 
การเลื่อนเงินเดือนและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอ กศจ.พัทลุง พิจารณา 

มติ กศจ.พัทลุง 
 1. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค. (2)  ครั้งที่ ๒ (1 ตุลาคม 2565)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต 1 จำนวน 4๕ คน เสนอ
เลื่อนเงินเดือน จำนวน 4๕ คน  ดังนี้  
    ระดับผล 
  การประเมิน 

จำนวน   
(คน)  

    คะแนน 
   ประเมิน 

เลื่อน 
(คน) 

ไม่เลื่อน 
(คน) 

   เสนอเลื่อน 
เงินเดือนร้อยละ 

รวมใช้วงเงิน 
เลื่อน (บาท) 

ระดับดีเด่น  4๕   96.68 - 100  
93.34 - 96.67 
90.00 – 93.33 

๑๐ 
 ๒๔ 
๑๑ 

- 
- 
- 

3.๙๙๑๐ 
3.๗๙๑๐ 
3.๕๙๑๐ 

13,018.76 
33,890.10 
11,710.00 

รวม 4๕   - 4๕  - 58,618.86 
คงเหลือเงิน   8.๗๖ บาท 

วงเงินคงเหลือ ส่งคืน สพฐ. จำนวน  8.๗๖  บาท 
  

     2. อนุมัติเป็นหลักการ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาฯ  และให้ผู้มี
อำนาจ ตามมาตรา 53  สั่งเลื่อนเงินเดือน ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดสรรวงเงินเพิ่มเติม
สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  
ครั้งที่ ๒ (1 ตุลาคม 2565)  ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มาภายหลัง ตามผลการประเมินในครั้งนี้  

เรื่องที่ 4.11 
เรื่อง   การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  พิจารณาแล้วปรากฏว่า การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร         
ทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)  ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  จำนวน 32 คน   เป็นไปตามกฎหมาย  หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
เลื่อนเงินเดือนและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว  จึงเห็นสมควรนำเสนอ  กศจ.พัทลุง พิจารณา 

มติ กศจ.พัทลุง 
 1. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2)  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม2565)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต 2   
จำนวน 32 คน  เสนอเลื่อนเงินเดือน จำนวน 32 คน  ดังนี้      
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    ระดับผล 
  การประเมิน 

จำนวน   
(คน)  

คะแนน 
   ประเมิน 

เลื่อน 
(คน) 

ไม่เลื่อน 
(คน) 

   เสนอเลื่อน 
เงินเดือนร้อยละ 

รวมใช้วงเงิน 
เลื่อน (บาท) 

ระดับดีเด่น  32 95.00-100 
 90.00-
94.99  

    23 
     9 

- 
- 

3.285,3.320 
3.081 

     26,710.00 
     10,220.00         

รวม 32   - 32  -     36,930.00 
วงเงินคงเหลือ  6.96  บาท 

 

                   หมายเหต ุ   เหลือเงิน  ส่งคืน  สพฐ.  6.96  บาท 
2. อนุมัต ิเป ็นหลักการ ให้ผ ู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่ เป็นผู ้ม ีอำนาจในการพิจารณาฯ  และให้  

ผู้มีอำนาจ ตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงินเดือน ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดสรรวงเงินเพิ่มเติม 
สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา  
38 ค.(2)  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)  ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  มาภายหลัง 
ตามผลการประเมินในครั้งนี้  

เรื่องที่ 4.12 
เรื่อง   การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  

ตามมาตรา 38 ค.(2)  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  พิจารณาแล้วปรากฏว่า การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบ ุคลากรทางการศึกษาอ ื ่นตามมาตรา ๓๘ ค .(๒) คร ั ้งท ี ่  2 (๑ ต ุลาคม ๒๕๖5)   
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เป็นไปตามหลักเกณฑ์  กฎหมายว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน
และระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนได้ตามที่เสนอ 

มติ กศจ.พัทลุง 
 1. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั ้งที ่  2 (1 ตุลาคม2565 สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง                 
จำนวน 10 ราย  
ระดับผล 
การประเมิน 

 จำนวนคน ใช้เงินเลื่อน 
 เงินเดือน(บาท) 

  ใช้เป็นค่าตอบแทน 
      พิเศษ (บาท) 

   รวมใช้เงินเลื่อน/ 
 ค่าตอบแทนพิเศษ (บาท) 

ดีเด่น 10 10,800.00 - 10,800.00 
ดีมาก - - - - 

ดี - - - - 
พอใช้ - - - - 

ปรับปรุง - - - - 
ไม่เลื่อน - - - - 

รวม 10 10,800.00 - 10,800.00 

2. เห็นชอบ ส่งคืนเงินคงเหลือจากการบริหารจัดการวงเงินจำนวน 8.85 บาท ให้กับ สพฐ. 
3. เห็นชอบ ไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพัทลุง ราย นางสาวนันทรัฐ  คงดำ ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพม.
พัทลุง เนื่องจากลาออกวันที่ 9 กันยายน 2565 ตามคำสั่ง ศธจ.ตรัง ที่ 303/2565 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565 
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4. อนุมัติเป็นหลักการให้ผู้มีอำนาจ ตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ไปช่วยปฏิบัติราชการ ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  และกรณีคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลระหว่าง
วันที่  2 – 30 กันยายน 2565  โดยให้เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1  ตุลาคม 2565)  ได้ตามมติ กศจ.   

5. อนุมัติเป็นหลักการให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งเลื่อนเงินเดือน ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรวงเงินเพิ่มเติม สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ครั้งที่ 2 (๑ ตุลาคม ๒๕๖5) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  มาในภายหลัง ตามผลการประเมินในครั้งนี้  

เรื่องที่ 4.13 
เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2565)  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
 สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดพัทล ุง  พิจารณาแล้วปรากฏว ่า การเล ื ่อนเง ินเด ือนข้าราชการคร ูและ  
บุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม  2565)  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  
จำนวน 1,072 ราย เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเลื ่อนเงินเดือนและระเบียบที ่เกี ่ยวข้องแล้ว  
จึงเห็นสมควรนำเสนอ  กศจ.พัทลุง  โปรดพิจารณาต่อไป 

มติ กศจ.พัทลุง 
เห็นชอบในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (๑ ตุลาคม ๒๕๖5)          

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ รายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. กลุ่มท่ี ๑ ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ และ คศ.๓  
      ๑.๑ กลุ่มที่ ๑ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูสายงานการสอน จำนวน 960 คน 
เสนอเลื่อนจำนวน 948 คน ไม่เลื่อนเงินเดือน จำนวน 12 คน  ดังนี้ 

ระดับผล 
การประเมิน 

จำนวน 
(คน) 

เลื่อนเงินเดือน 
(คน) 

จำนวนคน 
ที่ไม่เลื่อนเงินเดือน 

รวมใช้เงินเลื่อนและ 
ค่าตอบแทนพิเศษ (บาท) 

ระดับดีเด่น 900 891 9 1,001,087.04 
ระดับดีมาก 54 52 2 52,488.10 
ระดับดี 5 5 - 2,800.00 
ระดับปรับปรุง 1  1 - 
      รวม 960 948 12 1,056,375.14 

     ไม่เลื่อนเงินเดือน จำนวน 12 คน กรณีเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       
และได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับอยู่แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา จำนวน 1 คน  
และตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 10 คน รวม จำนวน 11 คน  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน อันดับ คะแนนประเมิน 
1. นายสุทธิพันธุ์  สุวรรณเดชากุล รอง ผอ.รร./รร.บ้านเขาปู่ คศ.2 90.00 
2. นางเสาวนีย์  ชัยฤกษ์ ครู/รร.วัดพิกุลทอง คศ.3 91.00 
3. นางบุญญา  พงศ์พุ่ม ครู/รร.บ้านควนดินแดง คศ.3 92.00 
4. นางสำลี  ชุมมายา ครู/รร.บ้านควนดินแดง คศ.2 92.00 
5. นางอุษา  บุญเจริญ ครู/รร.วัดไทรงาม คศ.3 93.00 
6. นายจ้วน  รักขุนส่อง ครู/รร.วัดทะเลน้อย คศ.2 94.00 
7. นางมณเฑียร  แสงชาตรี ครู/รร.วัดแหลมโตนด คศ.3 94.00 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน อันดับ คะแนนประเมิน 
8. นางกัลยา  บุญคงแก้ว ครู/รร.บ้านควนพลี คศ.3 94.00 
9. นางสุภาพ  เทพสง ครู/รร.บ้านไทรทอง คศ.3 89.00 
10. นายวิกิจ  ศรีโยธา ครู/รร.วัดเกษตรนิคม คศ.3 88.75 
11. นางสาวฉลอง  มาณะแก้ว ครู/รร.วัดร่มเมือง คศ.2 97.00 

 ไม่เลื่อนเงินเดือน จำนวน 1 คน กรณีขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีผลการ
ประเมินระดับปรับปรุง จำนวน  1 คน คือ นายฐิติศักดิ์  ไชยจันทร์ ตำแหน่งครูผู้สอน รร.บ้านห้วยน้ำดำ ขาดราชการ
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565 รวม 44 วันทำการ 

๑.๒ กลุ่มท่ี ๒ รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 จำนวน 107 คน  เสนอเลื่อนเงินเดือนจำนวน 103 คน ไม่เลื่อนเงินเดือน 4 คน ดังนี้ 
       ๑.๒.๑ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน ๓ คน 
เสนอเลื่อนเงินเดือน จำนวน ๓ คน ดังนี้ 

  ระดับผล 
 การประเมิน 

คะแนนประเมิน  เลื่อนเงินเดือน  
      (คน) 

ไม่เล่ือนเงินเดือน 
(คน) 

เสนอเลื่อน 
เงินเดือนร้อยละ 

รวมใช้เงินเลื่อนและ 
ค่าตอบแทนพิเศษ (บาท) 

ระดับดีเด่น 95 - 100  3 - 3.9900 – 4.0103 5,918.27  

     ๑.๒.๒ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑8 คน เสนอเลื่อนเงินเดือน  จำนวน ๑8 คน ดังนี้ 
  ระดับผล 
 การประเมิน 

คะแนนประเมิน 
 เลื่อนเงินเดือน  
      (คน) 

ไม่เล่ือนเงินเดือน 
(คน) 

เสนอเลื่อน 
เงินเดือนร้อยละ 

รวมใช้เงินเลื่อนและ 
ค่าตอบแทนพิเศษ (บาท) 

ระดับดีเด่น ๙๕.๐๐ - 100 8 - 3.5445 – 3.7675 12,640.00 
ระดับดีเด่น ๙๐.๐๐ – ๙๔.๙๙ 10 - 3.3445 14,530.00 
      รวม  18 -  27,170.00 

                         ๑.๒.๓ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 86 คน เสนอเลื่อนเงินเดือน จำนวน 82 คน 
ไม่เลื่อนเงินเดือน 4 คน  ดังนี้ 
  ระดับผล 
 การประเมิน 

 
คะแนนประเมิน 

 

 เลื่อนเงินเดือน  
      (คน) 

ไม่เลื่อน
เงินเดือน 

(คน) 

เสนอเลื่อน 
เงินเดือน 
ร้อยละ 

รวมใช้เงินเลื่อนและ 
ค่าตอบแทน 
พิเศษ (บาท) 

ระดับดีเด่น 96.68 – 100 21 3 3.7705 36,650.00  
ระดับดีเด่น ๙3.34 – ๙6.67 31 - 3.5705 49,872.66  
ระดับดีเด่น 90 – 93.33 30 1 3.3705 44,450.00  
      รวม  82 4  130,972.66  

สรุปวงเงินคงเหลือ กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย, คศ.๑, คศ.๒ และ คศ.๓  
มีเงินคงเหลือส่งคืน สพฐ. จำนวน 0.54 บาท 
 ไม่เลื่อนเงินเดือน 4 คน  กรณีเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้รับเงินเดือนถึงขั้น
สูงของอันดับอยู่แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 คน  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน อันดับ คะแนนประเมิน 
1. นางสมจิตร  ทองจินดา ผอ.สถานศึกษา/รร.ประชารัฐบำรุง 2 คศ.3 98.50 
2. นายโศภิษฐ์  ณ พัทลุง ผอ.สถานศึกษา/รร.บ้านไสถั่ว คศ.3 98.00 
3. นายสุวิทย์  สินน้อย ผอ.สถานศึกษา/รร.บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) คศ.3 98.00 
4. นายพิพัฒน์  รักด้วง ผอ.สถานศึกษา/วัดเขาอ้อ คศ.2 92.75 
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๒. กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ และ คศ.๕  
          ๒.๑ กลุ่มท่ี ๑ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูสายงานการสอน มีข้าราชการสาย

งานการสอน จำนวน 3 คน ระดับดีเด่น จำนวน 3 คน ใช้เงินเลื่อนเงินเดือน จำนวน 5,110 บาท วงเงิน คงเหลือ 5.60 บาท 
         ๒.๒ กลุ่มที่ ๒ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีจำนวน 2 คน ระดับดีเด่น จำนวน 2 คน ใช้เงินเลื่อน

เงินเดือน จำนวน 4,440 บาท  วงเงินคงเหลือ 3.90 บาท 
    ไม่เลื่อนเงินเดือน  –ไม่มี 
    เงินคงเหลือส่งคืน สพฐ. จำนวน 9.50 บาท 

เรื่องที่ 4.14 
เรื่อง   การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2565)  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  พิจารณาแล้วปรากฏว่า การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม  2565)   ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  จำนวน 
1,099 คน เป็นไปตามกฎหมาย  หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นสมควร
นำเสนอ  กศจ.พัทลุง  โปรดพิจารณาต่อไป 

มติ กศจ.พัทลุง 
 1. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม  2565)  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง  เขต 2   จำนวน 1,099  คน   รายละเอียด ดังนี้ 
     กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอับดับครูผู้ช่วย คศ.1  คศ.2  และ ศศ.3  
              1.1.1 กลุ่มท่ี 1 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูสายงานการสอน  จำนวน 992 คน   
เสนอเลื่อนเงินเดือน จำนวน 977 คน  ไม่เลื่อนเงินเดือน  จำนวน 15 คน   ดังนี้ 

 

 ระดับผลการประเมิน 
     

   จำนวน (คน) 
 

เลื่อน (คน) 
   

ไม่เลื่อน (คน) 
     รวมใช้เงินเลื่อน/ 
ค่าตอบแทนพิเศษ  (บาท) 

ระดับดีเด่น 938 926 12 1,006,358.30 

ระดับดีมาก 50 48 2 49,462.64 
ระดับดี 3 2 1 1,080.00 
ระดับพอใช้ 1 1 - 480.00 
            รวม 992 977 15 1,057,380.94 

วงเงินคงเหลือ   0 บาท 

 ไม่เลื่อนเงินเดือน จำนวน 15 คน กรณี  ครูผู้ช่วย  ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   
(บรรจุราชการไม่ครบสี่เดือน)  จำนวน  5 คน  ดังนี ้

 
ที ่

 
ชื่อ - สกุล 

 
โรงเรียน 

คะแนน/ระดับ 
ผลการ
ประเมิน 

 
วันบรรจุ 

รวมระยะเวลา 
ปฏิบัติราชการ 

1 นายปรัชญาทวี  ศรีวัง บ้านเกาะทองสม 90/ดีเด่น 11 ส.ค. 2565 1 เดือน 21 วัน 
2 นางสาวสุภาวดี  เรืองแก้ว บ้านท่าลาด 92/ดีเด่น 11 ส.ค. 2565 1 เดือน 21 วัน 
3 นางสาวชาลินี  เลี่ยนกัตวา บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) 90/ดีเด่น 11 ส.ค. 2565 1 เดือน 21 วัน 
4 นางสาวตรีสุคนธ์  พราหมพนัธ ์ บ้านปากบางนาคราช 72/ดี 25 ส.ค. 2565 1 เดือน  7 วัน 
5 นางสาวฝาหรีด่า  ขำนุรักษ์ บ้านท่าวา 90/ดีเด่น 25 ส.ค. 2565 1 เดือน  7 วัน 
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 ไม่เลื่อนเงินเดือน จำนวน 15 คน กรณี ผู้ดำรงตำแหน่งครูและผู้อำนวยการสถานศึกษา เงินเดือน ณ วันที่ 1 
กันยายน 2565  ถึงข้ันสูงของอันดับและเกษียณอายุราชการในวันที่  30 กันยายน 2565  จำนวน  10 คน ดังนี้ 

 

ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
 

โรงเรียน 

เงินเดือน  
(1 กันยายน 

2565) 

คะแนน/
ระดับ 
ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

อันดับ เงินเดือน 
1 นางพรรณนิศา  โพธิชัย วัดแหลมจองถนน คศ.2 58,390  93/ดีเด่น  
2 นายจรัญ  เพชรรัตน์ บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) คศ.3 69,040  91/ดีเด่น  
3 นางสงบ  แสงจง สำนักสงฆ์ห้วยเรือ คศ.3 69,040  87/ดีมาก  
4 นางสุพัตรา  ทองลี้ บ้านทอนตรน คศ.2 58,390  93/ดีเด่น  
5 นางศรัญญา  สงพรหม บ้านทอนตรน คศ.2 58,390  93/ดีเด่น  
6 นางสายหยุด  อินทรศรี บ้านหน้าวัง คศ.2 58,390  80/ดีมาก  
7 นางไรดะ  อ่อนทอง บ้านต้นประดู่ คศ.2 58,390  94/ดีเด่น  
8 นางปลื้มจิต  ชัยชิต วัดควนขี้แรด คศ.2 58,390  95/ดีเด่น  
9 นางอำพันธ์  อินทร์ขุนจิต บ้านหนองธง คศ.2 58,390  94/ดีเด่น  

10 นางนุกูล  ดำชื่น บ้านยางขาคีม คศ.2 58,390 91/ดีเด่น  

 1.1.2 กลุ่มท่ี 2 รอง ผอ.สพป., ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 103 คน   เสนอเลื่อน
เงินเดือน จำนวน 101 คน  เสนอไม่เลื่อน  จำนวน  2  คน 
    1.1.2.1  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวน  3  คน 

    ระดับผล 
  การประเมิน 

จำนวน   
(คน) 

      คะแนน    
    ประเมิน 

เลื่อน 
(คน) 

ไม่เลื่อน 
(คน) 

  เสนอเลื่อน 
เงินเดือนร้อยละ 

รวมใช้วงเงินเลื่อน 
(บาท) 

ระดับดีเด่น  
 

 3 
 

  95.00-100  3 - 3.570          5,310 

90.00-94.99 - - - - 

      รวม 3  - 3 - -         
5,310.00 

วงเงินคงเหลือ   0   บาท 
                    

          1.1.2.2  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์   จำนวน  16  คน    

ระดับผล 
  การประเมิน 

จำนวน   
(คน) 

คะแนน    
    ประเมิน 

เลื่อน 
(คน) 

ไม่เลื่อน 
(คน) 

เสนอเลื่อน 
เงินเดือนร้อย

ละ 

รวมใช้วงเงินเลื่อน 
(บาท) 

ระดับดีเด่น 16 
95.00-100 11 - 3.290 16,380.00 

90.00-
94.99 

5 - 3.062 5,576.35 

รวม 16 - 16 - - 21,956.35 
วงเงินคงเหลือ   13.31  บาท 

 

                    
  



๑๑ 
 

  1.1.2.3 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน  84 คน   

ระดับผล 
การประเมิน 

จำนวน   
(คน) 

คะแนน    
    ประเมิน 

เลื่อน 
(คน) 

ไม่เลื่อน 
(คน) 

เสนอเลื่อน 
เงินเดือน 
    ร้อยละ 

รวมใช้วงเงินเลื่อน 
(บาท) 

ระดับดีเด่น 
 

84 
 

95.00-100 53 2 3.300 77,781.80 
90.00-
94.99 

29 - 3.150 38,700.00 

รวม 84 - 82 2 - 116,481.80 
วงเงินคงเหลือ  0  บาท 

         หมายเหต ุ   กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2, และ คศ.3  
                             มีเงินเหลือส่งคืน สพฐ. จำนวน 13.31  บาท 

ไม่เลื่อนเงินเดือน 2 คน  กรณีเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้รับเงินเดือนถึงขั้น
สูงของอันดับอยู่แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 คน  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน อันดับ คะแนนประเมิน 
1. นายไอศูรย์  ทองสั้น ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านบางมวง คศ.3 97.00 
2. นายบุญเติม  แดงช่วง ผอ.สถานศึกษา/รร.อนุบาลบางแก้ว คศ.3 98.00 

  กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 - คศ.5  
   1.2.1 กลุ่มท่ี 1  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน  -ไม่มี- 
      1.2.2 กลุ่มท่ี 2   รอง ผอ.สพท.,  ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการสถานศึกษา     
                    1.2.2.1 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 คน เสนอเลื่อนเงินเดือน  ดังนี้ 

ระดับผล 
การประเมิน 

จำนวน   
(คน) 

คะแนน    
    ประเมิน 

เลื่อน 
(คน) 

ไม่เลื่อน 
(คน) 

เสนอเลื่อน 
เงินเดือนร้อย

ละ 

รวมใช้วงเงินเลื่อน 
(บาท) 

ระดับดีเด่น 
 

4 
95.00-100 3 - 4.37 7830.00 

90.00-
94.99 

1 - 1.150 690.00 

รวม 4 - 4 - - 8,520.00 
วงเงินคงเหลือ  9.30  บาท   (ส่งคืน สพฐ.) 

          2. เห็นชอบไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้ง หลังการนับมีตัว        
ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ จำนวน 1 คน                 
คือ นางเกวลี  คงแก้ว ครูผู้ช่วย รร.บ้านบางมวง บรรจุเมื่อวันที่  12  กันยายน  2565  
          3. อนุมัติเป็นหลักการ  เห็นชอบให้ผู้มีอำนาจ ตามมาตรา ๕๓  สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒  
ที่ไปช่วยปฏิบัติราชการต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา และกรณีมีคำสั่งย้ายที่มีผลในวันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
  



๑๒ 
 

เรื่องที่ 4.15 
เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2565)  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้ตรวจสอบกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน 1,013 คน 

มติ กศจ.พัทลุง 
  1. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)       

สังกัด สพม.พัทลุง จำนวน ๑,๐12 คน  ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย - คศ.3  จำนวน 1,010 คน 
ระดับผล 
การประเมิน 

 จำนวนคน    ใช้เงินเลื่อน 
 เงินเดือน(บาท) 

  ใช้เป็นค่าตอบแทน 
      พิเศษ (บาท) 

   รวมใช้เงินเลื่อน/ 
 ค่าตอบแทนพิเศษ (บาท) 

ดีเด่น 949 1,189,300.00 17,866.29 1,204,166.29 
ดีมาก 54 63,240.00 40.47 63,280.47 
ดี 9 13,310.00 - 13,310.00 
พอใช้ - - - - 
ปรับปรุง - - - - 
ไม่เลื่อน - - - - 
รวม 1,010 1,262,850.00 17,906.76 1,280,756.76 

 
กลุ่มที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.4 - คศ.5  จำนวน 2 คน 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข1,2) 

 2. เห็นชอบ ส่งคืนเงินคงเหลือจากการบริหารจัดการวงเงินทั้งสองกลุ่มจำนวน 3.24 + 2.35 = 5.59 บาท 
ให้กับ สพฐ. 

3. เห็นชอบ ไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง ราย นางธนิษฐา ก้าวลิ้ม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  สังกัดโรงเรียนประภัสสรรังสิต 
เนื่องจากลาออกวันที่ 2 กันยายน 2565 ตามคำสั่ง ศธจ.พัทลุง ที่ 297/2565 ลงวันที ่18 สิงหาคม 2565 

 4. อนุมัติเป็นหลักการให้ผู้มีอำนาจ ตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงนิเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ไปช่วยปฏิบัติราชการต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  และกรณีคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลระหว่าง
วันที่  2 – 30 กันยายน 2565   โดยให้เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1  ตุลาคม 2565)  ได้ตามมติ กศจ.  
  

ระดับผล 
การประเมิน 

จำนวนคน    ใช้เงินเลื่อน 
เงินเดือน (บาท) 

    ใช้เป็นค่าตอบแทน 
        พิเศษ (บาท) 

    รวมใช้เงินเลื่อน/ 
ค่าตอบแทนพิเศษ (บาท) 

ดีเด่น 2 1,820.00 2,731.05 4,551.05 
ดีมาก  - - - - 
ดี - - - - 
พอใช้ - - - - 
ไม่เลื่อน - - - - 
     รวม 2 1,820.00 2,731.05 4,551.05 



๑๓ 
 

เรื่องท่ี 4.16 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากร 
 ทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น  
 ไปบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
              สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดพัทล ุง   ขอให ้พ ิจารณาการค ัดเล ือกบ ุคคลเพ ื ่อการเปล ี ่ยนตำแหน่ง   
ย้าย  และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงาน 
ส่วนท้องถิ ่นและข้าราชการอื ่น ไปบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื ่นตามมาตรา 38 ค.(2)  
ส ังก ัดสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษาประถมศ ึกษาพ ัทล ุ ง  เขต  2  รวมจำนวน  1  ตำแหน่ง ค ือตำแหน่ ง 
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

มติ  กศจ.พัทลุง  
       1. เห็นชอบให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ใช้ตำแหน่งบุคลากร 

ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน ดำเนินการสรรหาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ท ี ่  ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที ่ 28 กันยายน 2560 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท ี ่  ศธ 0206.5/ว 29   
ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ 

 

ที ่ ตำแหน่ง ตำแหน่ง 
เลขที่ 

เลขที่ 
เบิกจ่ายตรง 

ระดับ เงินเดือน หมายเหตุ 

1 นักวิชาการเงินและบัญชี 
สพป.พัทลุง เขต 2 

อ 12 4504430 ปฏิบัติการ/
ชำนาญการ 

51,050  ว่างเมื่อวันที่ 7 
ตุลาคม 2565 

 

          ๒. เห็นชอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงเป็นผู้ดำเนินการสรรหาบุคคลตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.5/ว30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 และสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว29  ลงวันที่  28  กันยายน  2560 
จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามเสนอ  

      3. เห็นชอบให้นำประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื ่อง กำหนดองค์ประกอบ  
การประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการย้าย และการโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่ งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 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 กำหนด
องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน เพ่ือโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน 
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 
ค.(2) ในหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพัทลุง ประกาศ 
ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 สำหรับการสรรหาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 
กันยายน 2560 ประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น  
และข้าราชการอ่ืน ดังประกาศแนบท้าย 
       4. เห็นชอบประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเร ือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ ่นและข้าราชการอื่น  
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ตามร่างประกาศดังแนบ 
         5. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง 
ไม ่ น ้ อยกว ่ า  ๕  คน  ทำหน ้ าท ี ่ ป ร ะ เม ิ นคว ามร ู ้  ค ว ามสามารถและความ เหมาะสมก ั บตำแ หน่ ง  



๑๔ 
 

สำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้ 
                         5.1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2             ประธานกรรมการ 
                         5.2  นายสมปอง อนุศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.พัทลุง                                 กรรมการ 
    5.3  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พัทลุง เขต 1                                กรรมการ 
    5.๔  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พัทลุง เขต 2                                กรรมการ 
                   5.5. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พัทลุง เขต 2                    กรรมการ  
     5.6 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สนง.ศธจ.พัทลุง            กรรมการและเลขานุการ 
           5.7  เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล สนง.ศธจ.พัทลุง                               ผูช้่วยเลขานุการ 

          6. เห ็นชอบมอบศึกษาธ ิการจ ังหว ัด (กรรมการและเลขาน ุการ) ลงนามแต ่งต ั ้ งกรรมการ 
ประเมินความร ู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งฯ ลงนามประกาศรับสมัครคัดเล ือกฯ  
ประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และประกาศรายชื ่อผู ้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื ่อเปลี ่ยนตำแหน่ง  
ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วน
ท ้ องถ ิ ่ นและข ้ า ร าชการอ ื ่ น  ไปบรรจ ุ และแต ่ งต ั ้ ง เป ็ นข ้ า ร าชการคร ู และบ ุ คลากรทางการศ ึกษา  
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
   7. เห็นชอบให้ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ
คัดเลือกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมแทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง           
         8. อนุม ัต ิ เป ็นหลักการ กรณี ก.ค.ศ.หร ือ สพฐ. หร ือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ ิการ  
หรือหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง มีหนังสือหรือรายละเอียดเพิ ่มเติม ซึ ่งจะต้องเปลี ่ยนแปลง เพิ ่มเติม รายละเอียด 
ในการดำเนินการคัดเลือกฯ มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ดำเนินการตามรายละเอียดที ่ ก.ค.ศ.  
หรือ สพฐ. หรือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดทุกขั้นตอนจนแล้วเสร็จ ยกเว้น
มีกฎหมายกำหนดว่าต้องเข้ามติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  

เรื่องท่ี 4.17 
เรื่อง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานการสอน โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน ๓ อัตรา  ดังนี้  

ที ่

ตำแหน่งท่ีกำหนดไว้เดิม 
  

ตำแหน่งท่ีขออนุมัติตัดโอนฯ  
ไปกำหนดใหม ่

ตำแหน่ง 
เลขที ่

ตำแหน่ง 
เบิกจ่ายตรง 

ตำแหน่ง 
เลขที ่ สถานศึกษา 

รับเงินเดือน 
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
เลขที ่ สถานศึกษา อันดับ อัตรา 

1 คร ู 0352776 115986 รร.พัทลุง คศ.2 41,620 คร ู 115986 รร.กงหราพิชากร 
2 คร ู 0352186 24742 รร.พนางตุง คศ.3 46,630 คร ู 24742 รร.ป่าพะยอมพิทยาคม 
3 คร ู 0352383 907 รร.สตรีพัทลุง คศ.3 43750 คร ู 907 รร.ป่าพะยอมพิทยาคม 

มติ กศจ.พัทลุง 
อนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาที ่มี

อัตรากำลังครูเกินเกณฑ์  ไปกำหนดเป็นตำแหน่งครู ตำแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือน เดิมในสถานศึกษาใหม่ 
ที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๓ อัตรา ตามเสนอ 

 




