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มติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่  10 / 2564 

วันศุกร์ที่  15  ตุลาคม   2564   เวลา 13.15 น. 
ผ่านระบบ Zoom Meeting 

  ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
เรื่องที่ประชุมพิจารณา 

เรื่องท่ี ๔.1 
เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ 
       ครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาคุณสมบัติและการตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ด้านที ่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงาน          
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1   จำนวน  2  ราย คือ 

1. นายรณชิต  ฤทธิเดช ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดโคกชะงาย (ติสสโรอำนวย) 
2. นางสาวอรจิรา สงดำ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 

 
มติ กศจ.พัทลุง 

1. เห็นชอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 2 ราย 

2. อนุมัตติั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
จำนวน 2 คณะ  

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
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 4 ราย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1    จำนวน  2  ราย 
 (1)  นางสาวพาศิริ บุญเพชร ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดร่มเมือง 
   วันที่อนุมัติแต่งตั้ง 22 กรกฎาคม 2564 
 (2)  นายวิเชียร แก้วคชชา ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) 

 วันที่อนุมัติแต่งตั้ง 3  สิงหาคม 2564 



 ๒ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2    จำนวน  2  ราย 
(1)  นางสาวเกศรา ชัชวาล   ตำแหน่งครู   โรงเรียนบ้านช่องฟืน 
 วันที่อนุมัติแต่งตั้ง 29 กรกฎาคม 2564 
(2)  นางสาวกาญจนา ชายเกตุ ตำแหน่งครู  โรงเรียนบ้านท่าวา 
 วันที่อนุมัติแต่งตั้ง 19 สิงหาคม 2564 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อนุมัตผิลการประเมินตามมติของคณะกรรมการประเมิน  จำนวน 4 ราย 
2. อนุมัติแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีว ิทยฐานะ  

ครชูำนาญการ จำนวน  4  ราย 
 
 

เรื่องท่ี 4.3 
เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  (คณะกรรมการชุดที่ ๑) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินและตั้งคณะกรรมการ
ชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้
ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
จำนวน 2 ราย  

1.  นางจารุวรรณ  ทองวิเศษ   ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา/ผอ.ชำนาญการ โรงเรียนวัดปากประ  
 สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

 2. นางสาวพจนารัตน์   อำไพฤทธิ์ ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา/ผอ.ชำนาญการ โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 
 สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2     

มติ กศจ.พัทลุง 
 1. เห็นชอบคุณสมบัติของผู ้ขอรับการประเมินเพื ่อเลื ่อนเป็นวิทยฐานะผู ้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
จำนวน 2 ราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด   
 2. อนุมัตติั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ เพื่อประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับการ
ประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 คณะ 

3. เห็นชอบมอบศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
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เรื่องท่ี ๔.4 
เรื่อง  การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการ 
         ชำนาญการพิเศษ (การประเมินด้านที่ ๓)  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาผลการประเมินด้านที่ ๓  ด้านผลการปฏิบัติงานและ
แต ่งต ั ้ งข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาเพ ื ่อเล ื ่อนเป ็นว ิทยฐานะผ ู ้อำนวยการชำนาญการพ ิ เศษ  
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 2 ราย คือ  

(1) นางจิรภา  บุญแข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการชำนาญการ  
     วันอนุมัติแต่งตั้ง 4 มิถุนายน 2564 
(2) นายเอกชัย  ขุนฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ.สถานศึกษา/ผู้อำนวยการชำนาญการ 
     วันอนุมัติแต่งตั้ง 12 กรกฎาคม 2564 

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

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย 
 
 

เรื่องท่ี 4.5 
เรื ่อง  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั ้งครูผู ้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู  
        รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาขอให้อนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 จำนวน 12 ราย  ดังนี้ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 11 ราย 
(1) นางสาวภัทรนันต์      หีตหนู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู 23 สิงหาคม 2564 
(2) นางสาวสาริสา  มากศรี  ตำแหน่งครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) 
 วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู 23 สิงหาคม 2564 
(3) นายเจะอิมร่อน  เจะแวมาแจ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านบ่อทราย 
 วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู 23 สิงหาคม 2564 
(4) นางสาวกาญจนา  จันทรัตน์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 
 วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู 23 สิงหาคม 2564 
(5) นางนิภาวรรณ เจะสา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 
 วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู 23 สิงหาคม 2564 
(6) นางสาวนิตยา  เพ็ชรนิล  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 
 วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู 23 สิงหาคม 2564 
(7) นางสาวศิรินทิพย์  เพ็งสง  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 
 วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู 23 สิงหาคม 2564 



 ๔ 
 

(8) นางสาวอรอนงค์  เกตุวิชิตร ตำแหน่งครูผู้ช่วย  โรงเรียนวัดโงกน้ำ 
 วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู 23 สิงหาคม 2564 
(9) นางวิจิตรา   พรหมบุญแก้ว ตำแหน่งครูผู้ช่วย            โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) 
 วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู 23 สิงหาคม 2564 
(10) นางปาริฉัตร   รุ่งเรือง  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 
 วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู 23 สิงหาคม 2564 
(11) นางสาวภัทธิรา  เพชรนุ่ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านถ้ำลา 
 วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู 23 สิงหาคม 2564 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2    จำนวน 1 ราย   คือ  
นางสาวสุวินชา   เท่าแก้ว   ตำแหน่งครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง   
วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู 27 กันยายน 2564 

มติ กศจ.พัทลุง 
1. อนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากร                   

ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ซึ่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดครบทั้ง  4  ครั้ง จำนวน  12  ราย 
2. อนุมัติให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู ผ ู ้ช ่วย ที ่ดำรงตำแหน่งอยู่    

และผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  เป็นตำแหน่งครู จำนวน  12 ราย  
3. อนุมัติผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู ้ช่วยให้ดำรง
ตำแหน่งครู ในสถานศึกษาเดิม โดยได้ร ับเงินเดือนในอันดับ คศ.1  ทั ้งนี ้ ตั ้งแต่ว ันถัดจากวันครบกำหนด 
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน  12 ราย   

 

 

เรื่องท่ี 4.6 

เรื่อง   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี  ๒ (1 ตุลาคม 2564)   

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  ขอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  ๒ (1 ตุลาคม 2564) ดังนี้ 

1. สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑   จำนวน  ๑,๐83  คน 
2. สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2   จำนวน  ๑,๐๗๗  คน   
3. สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    จำนวน  ๑,๐55  คน   

 
มติ กศจ.พัทลุง 

1. เห็นชอบการเลื ่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั ้งที ่ 2 (1 ตุลาคม 2564)                
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 1,083  ราย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 2 จำนวน 1,077 ราย และสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาพัทลุง จำนวน 1,055 ราย  ดังนี้ 



 ๕ 
 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ จำนวน  1,083  คน  รายละเอียด ดังนี้ 

๑. กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ และ คศ.๓  
๑.๑ กลุ่ม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูสายงานการสอน  จำนวน  ๙43 คน เลื่อนเงินเดือน   

จำนวน ๙28 คน ไม่เลื่อนเงินเดือน จำนวน 15  คน ดังนี้  
 

ระดับผลการ
ประเมิน 

จำนวนรวม 
(คน) 

เลื่อน  
(คน) 

ไม่เลื่อน 
(จำนวนคน) 

รวมใช้เงินเลื่อน/ 
ค่าตอบแทนพิเศษ 

(บาท) 
ระดับดีเด่น 746 733 12 863,569.92 
ระดับดีมาก 191 189 3 185,227.56 
ระดับดี 5 5  3,350 
ระดับพอใช้ 1 1  680 
ระดับปรับปรุง - - - - 

รวม 943 928 15 1,052,827.47 
เงินคงเหลือ 2,333.72  

กรณีไม่เลื่อนเงินเดือน  จำนวน 15 ราย   
(๑) เนื่องจากเกษียณอายุราชการเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ จำนวน 14 ราย  
(๒) เนื ่องจากลาออกจากราชการ จำนวน 1 ราย คือ นายสมพงศ์  หมวดมณี ตำแหน่ง ครู 

โรงเรียนวัดกลาง  (ลาออกตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564)   

๑.๒ กลุ่ม รอง ผอ.สพท.  ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการสถานศึกษา/ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.
สถานศึกษา จำนวน 134 คน เลื่อนเงินเดือนจำนวน 130 คน  ไม่เลื่อนเงินเดือน  จำนวน 4 คน  ดังนี้ 

ระดับผล 
การประเมิน 

จำนวนรวม
(คน) 

เลื่อน  
(คน) 

ไม่เลื่อน 
(จำนวนคน) 

ใช้เงินเลื่อน/ 
ค่าตอบแทนพิเศษ 

(บาท) 
ระดับดีเด่น 134 130 4 196,777.29 
ระดับดีมาก - - - - 
ระดับดี - - - - 
ระดับพอใช้ - - - - 
ระดับปรับปรุง - - - - 

รวม 134 130 4 196,777.29 
เงินคงเหลือ 32.91  

กรณีไม่เลื่อนเงินเดือน จำนวน 4 ราย เนื่องจากเกษียณอายุราชการเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 

 

 



 ๖ 
 
หมายเหตุ วงเงินคงเหลือของ กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ และ คศ.๓  จำนวน 
2,366.63 บาท  ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑ ในฐานะประธานกรรมการบริหารวงเงินฯ  และคณะกรรมการฯ                  
ได้พิจารณาจัดสรรเงินที่เหลือ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. จำนวน 
248.26 บาท และตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา จำนวน 2,118.37 บาท  เมื่อนำไปบริหารจัดการแล้ว ยังมีเงินเหลือ
อีก ๘.๓๖ บาท (คืน สพฐ.) 

๒. กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ และ คศ.๕  
     ๒.๑ กลุ่ม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูสายงานการสอน  มีข้าราชการสายงานการสอน 
จำนวน ๓ คน เลื่อนเงินเดือน จำนวน 3 คน ดังนี้  
 

ระดับผล 
การประเมิน 

จำนวนรวม
(คน) 

เลื่อน  
(คน) 

ไม่เลื่อน 
(จำนวนคน) 

ใช้เงินเลื่อน/ 
ค่าตอบแทน
พิเศษ (บาท) 

ระดับดีเด่น 3 3 - 4,810 
ระดับดีมาก - - - - 
ระดับดี - - - - 
ระดับพอใช้ - - - - 
ระดับปรับปรุง - - - - 

รวม 3 3  4,810 
เงินคงเหลือ 12.50 

 
๒.๒ กลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีจำนวน 3 คน เลื่อนเงินเดือน จำนวน 2 คน และไม่เลื่อนเงินเดือน                

จำนวน 1 คน ดังนี้ 

ระดับผล 
การประเมิน 

จำนวนรวม
(คน) 

เลื่อน  
(คน) 

ไม่เลื่อน 
(จำนวนคน) 

ใช้เงินเลื่อน/ 
ค่าตอบแทน
พิเศษ (บาท) 

ระดับดีเด่น 3 2 1 6,400 
ระดับดีมาก - - - - 
ระดับดี - - - - 
ระดับพอใช้ - - - - 
ระดับปรับปรุง - - - - 

รวม 3 2 1 6,400 
เงินคงเหลือ 25.40 

 
กรณีไม่เลื่อนเงินเดือน จำนวน 1 ราย คือ นายสมชาย  มณีรัตน์ ผอ.ร.ร.วัดร่มเมือง เนื่องจาก 

เกษียณอายุราชการ เงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ  
 
 



 ๗ 
 
หมายเหตุ รวมวงเงินคงเหลือของกลุ่มที่ ๒ ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ – คศ.๕  จำนวน 37.90 บาท  
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑ ในฐานะประธานกรรมการบริหารวงเงินฯ และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจัดสรรเงินที่เหลือ 
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน  30  บาท ไปเลื่อน
เงินเดือนให้แก่ นายศรัณย์  บัวทองเรือง  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคะแนน
ประเมินสูงสุด รวมเงินคงเหลือกลุ่มที่ 2 ส่งคืน สพฐ. จำนวน   7.90  บาท    
 
 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต 2   จำนวน 1,077  คน รายละเอียด ดังนี้    

1. กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอับดับครูผู้ช่วย คศ.1  คศ.2  และ ศศ.3  
         1.1 กลุ่ม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูสายงานการสอน  จำนวน 961 คน   เลื่อน
เงินเดือน จำนวน 947 คน  ไม่เลื่อนเงินเดือน  จำนวน 14 คน   ดังนี้ 
                                                                                                            

ระดับผล 
   การประเมิน 

จำนวนรวม  
(คน) 

เลื่อน  
(คน) 

ไม่เลื่อน  
(คน) 

รวมใช้เงินเลื่อน/
ค่าตอบแทนพิเศษ (บาท) 

ระดับดีเด่น       847          837 10         959,689.69    

ระดับดีมาก       105          102 3         105,249.93  
ระดับดี          8             8 -           8,820.00   
ระดับพอใช้ - - - ๐ 
ระดับปรับปรุง          1              - 1 0 
            รวม       961          947 14      1,073,759.62 

วงเงินคงเหลือ 871.95   
 
กรณีไม่เลื่อนเงินเดือน จำนวน 1๔ ราย ดังนี้ 

  (1) เนื่องจากลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน เกินจำนวนครั้งและเกินจำนวนวัน        
จำนวน 1 ราย คือ น.ส.ศุภลักษณ์  คงชู ตำแหน่ง ครู รร.วัดพระเกิด ลาป่วย 7 ครั้ง 77 วันทำการ (กฎ ก.ค.ศ. 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561  ข้อ 10 (9)(ค))   

(2) เนื่องจากเกษียณอายุราชการและเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ จำนวน 13 ราย  

๑.๒ กลุ ่ม รอง ผอ.สพท.  ศึกษานิเทศก์ และผู ้อำนวยการสถานศึกษา/ครู ร ักษาการในตำแหน่ง     
ผอ.สถานศึกษา จำนวน 111 คน  เลื่อนเงินเดือน จำนวน 106 คน  ไม่เลื่อนเงินเดือน  จำนวน 5 คน  ดังนี้ 

 

ระดับผล 
การประเมิน 

จำนวนรวม
(คน) 

เลื่อน  
(คน) 

ไม่เลื่อน 
(จำนวนคน) 

ใช้เงินเลื่อน/ 
ค่าตอบแทนพิเศษ 

(บาท) 
ระดับดีเด่น 111 106 5 151,287.20 
ระดับดีมาก - - - - 
ระดับดี - - - - 



 ๘ 
 

ระดับผล 
การประเมิน 

จำนวนรวม
(คน) 

เลื่อน  
(คน) 

ไม่เลื่อน 
(จำนวนคน) 

ใช้เงินเลื่อน/ 
ค่าตอบแทนพิเศษ 

(บาท) 
ระดับพอใช้ - - - - 
ระดับปรับปรุง - - - - 

รวม 111 106 5 151,287.20 
เงินคงเหลือ 0  

กรณีไม่เลื่อนเงินเดือน จำนวน 5 ราย เนื่องจากเกษียณอายุราชการและเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 

หมายเหตุ วงเงินคงเหลือกลุ ่มรองผู ้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูสายงานการสอน จำนวน  
871.95 บาท และคงเหลือจากการจัดสรร กลุ่มที่ 1 จำนวน 73.73 บาท รวมเงินคงเหลือ 945.68 บาท ผอ.
สพป.พท. เขต 2 ในฐานะประธานกรรมการบริหารเงินเดือนและคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจัดสรรให้แก่ 
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ จำนวน 195.90 บาท ,ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 197.86 บาท 
และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 543.34 บาท รวมเงินสุทธิ 937.10 บาท คงเหลือเงิน กลุ่มที่ 1 
ข้าราชการที่รับเงินเดือนอับดับครูผู้ช่วย คศ.1  คศ.2  และ ศศ.3 ส่งคืน สพฐ. จำนวน 8.58 บาท 
 

 
2. กลุ่มที่ 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอับดับ คศ.4 และ ศศ.5 
    2.1 กลุ่ม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูสายงานการสอน 

             -  ไม่มี  - 
 
 

    2.2 กลุ่ม รอง ผอ.สพท.  ศึกษานิเทศก์  และผู้อำนวยการสถานศึกษา   
  2.2.๑ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน 5 คน   เลื่อนเงินเดือน จำนวน 5  คน  ดังนี้     

ระดับผล 
การประเมิน 

จำนวนรวม   
(คน) 

เลื่อน 
(คน) 

ไม่เลื่อน 
(คน) 

รวมใช้เงินเลื่อน/
ค่าตอบแทนพิเศษ (บาท) 

ระดับดีเด่น   5  ๕ - 10,090 

ระดับดีมาก - - - - 
ระดับดี - - - - 
ระดับพอใช้ - - - - 
ระดับปรับปรุง - - - - 
           รวม 5 5 - 10,090 
        วงเงินคงเหลือ    9.80 

หมายเหตุ  วงเงินคงเหลือ กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอับดับ คศ.4 และ ศศ.5 ส่งคืน สพฐ. จำนวน  9.80  บาท   
 
 
 
 



 ๙ 
 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จำนวน ๑,๐55 คน  รายละเอียด ดังนี้ 

๑. กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ และ คศ.๓  
๑.๑ กลุ่ม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูสายงานการสอน  จำนวน ๑,๐๒๐ คน เลื่อน

เงินเดือน จำนวน ๑,๐19  คน ไม่เลื่อนเงินเดือน จำนวน ๑ คน ดังนี้  
 

ระดับผล 
การประเมิน 

จำนวนรวม
(คน) 

เลื่อน 
(คน) 

ไม่เลื่อน 
(คน) 

รวมใช้เงินเลื่อน/ 
ค่าตอบแทนพิเศษ (บาท) 

ระดับดีเด่น ๙๘8 ๙๘๗ 1 ๑,๒๒๔,๕๕๙.๔๑ 
ระดับดีมาก ๒๗ ๒๗ - ๓๐,๗๘๑.๕๕ 
ระดับดี ๔ ๔ - ๔,๔๔๐ 
ระดับพอใช้ ๑ ๑ - ๕๓๐ 
ระดับปรับปรุง - - - - 

รวม ๑,๐๒๐ ๑,๐๑๙ ๑ 1,260,310.96 
วงเงินคงเหลือ 300.14 

 กรณไีม่เลื่อนเงินเดือน จำนวน ๑ ราย คือ นายทีปกร มูสิกะปาละ ขอลาออกจากราชการ ตามคำสั่งสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ที่ 333/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2564 เป็นต้นไป 

หมายเหตุ  วงเงินคงเหลือเงิน 300.14 (กลุ่ม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูสายงานการสอน) 
คณะกรรมการบริหารวงเงินฯ พิจารณาจัดสรรให้แก่ กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 300.14 บาท  

๑.๒ กลุ่ม รอง ผอ.สพท.  ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการสถานศึกษา   จำนวน 33 คน  เลื่อนเงินเดือน 
จำนวน 33 คน  ดังนี ้

   
หมายเหตุ  วงเงินคงเหลือกลุ่มท่ี 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ และ คศ.๓                 
จำนวน 5.44 บาท ส่งคืน สพฐ. 
 
 
 
 

ระดับผล 
การประเมิน 

จำนวนรวม
(คน) 

เลื่อน 
(คน) 

ไม่เลื่อน 
(คน) 

รวมใช้เงินเลื่อน/ 
ค่าตอบแทนพิเศษ (บาท) 

ระดับดีเด่น 33 33 - 45,730.00 
ระดับดีมาก  -  - - - 
ระดับดี - - - - 
ระดับพอใช้ - - - - 
ระดับปรับปรุง - - - - 
     รวม 33 33 - 45,730.00 

        วงเงินคงเหลือ    5.44 



 ๑๐ 
 
๒. กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ และ คศ.๕  

๒.๑ กลุ่ม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูสายงานการสอน จำนวน 1 คน  เลื่อนเงินเดือน 
จำนวน 1 คน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๒.๒ กลุ่มท่ี ๒ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน 1 คน เลือ่นเงินเดือน จำนวน 1 คน ดังนี้ 

 
หมายเหตุ  วงเง ินคงเหลือ กลุ ่มที ่ ๒ ข้าราชการที ่ร ับเง ินเดือนอันดับ คศ.๔ และ คศ.๕  ส่งคืน สพฐ.                       
จำนวน 8.64 บาท  

     2. อนุมัติเป็นหลักการ  ให้ผู้มีอำนาจ ตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 
เขต 2 และสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  กรณีมี
คำสั่งย้ายที่มีผลภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564  โดยให้เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)  ได้ตามมติ 
กศจ. นั้น ๆ      

 

 

 

 

ระดับผล 
การประเมิน 

จำนวนรวม
(คน) 

เลื่อน 
(คน) 

ไม่เลื่อน 
(คน) 

รวมใช้เงินเลื่อน/ 
ค่าตอบแทนพิเศษ (บาท) 

ระดับดีเด่น ๑ ๑ - 2,120.๐๐ 
ระดับดีมาก  - - - - 
ระดับดี - - - - 
ระดับพอใช้ - - - - 
ระดับปรับปรุง - - - - 

รวม ๑ ๑ - 2,120.๐๐ 
        วงเงินคงเหลือ    0.40 

ระดับผล 
การประเมิน 

จำนวนรวม
(คน) 

เลื่อน 
(คน) 

ไม่เลื่อน 
(คน) 

รวมใช้เงินเลื่อน/ 
ค่าตอบแทนพิเศษ (บาท) 

ระดับดีเด่น ๑ ๑ - 2,295.76 
ระดับดีมาก  - - - - 
ระดับดี - - - - 
ระดับพอใช้ - - - - 
ระดับปรับปรุง - - - - 

รวม ๑ ๑ - 2,295.76 
        วงเงินคงเหลือ    8.24 



 ๑๑ 
 

เรื่องท่ี 4.7 

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
         ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ครั้งที่  ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖4)  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  ขอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖4) ดังนี้ 

1. สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1   จำนวน  44  คน 
2. สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2   จำนวน  ๓๔  คน 
3. สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    จำนวน   9   คน 

 
มติ กศจ.พัทลุง 
 1. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
จำนวน 44 คน  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 34 คน  และสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จำนวน 9 คน  ดังนี้ 
 

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
ระดับผล 

  การประเมิน 
จำนวน   
(คน) 

คะแนน 
   ประเมิน 

เลื่อน 
(คน) 

เลื่อนเงินเดือน 
ร้อยละ 

รวมใช้วงเงิน 
เลื่อน (บาท) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

ระดับดีเด่น  44 95.00-100 
90.00-
94.00   

28 
16 

 

3.6468 
3.4468 

 

36,950 
19,160 

 

1,798.97 
- 

           รวม 44   - 44  56,110 1,798.97 
รวม 57,908.97 

        วงเงินคงเหลือ  74.31  บาท (นำไปใช้เพิ่มเติม 70 บาท เหลือ 4.31 บาท คืน สพฐ.)  
            

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ 
ระดับผล 

  การประเมิน 
จำนวน   
(คน) 

คะแนน 
   ประเมิน 

เลื่อน 
(คน) 

ไม่เลื่อน 
(คน) 

เลื่อนเงินเดือน 
ร้อยละ 

รวมใช้วงเงิน 
เลื่อน (บาท) 

ระดับดีเด่น  34 97.00-100 
 93.51-
96.99 

 90.00-
93.50   

 15 
17 
1 

- 
- 
1  

3.375 
3.171 
1.000 

18,500 
18,470 

500 

รวม 34   - 33 1 - 37,470 
วงเงินคงเหลือ  2.47  บาท (คืน สพฐ.) 

  ผู้ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน จำนวน 1 ราย เนื่องจาก ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 



 ๑๒ 
 
 

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
ระดับผล 

  การประเมิน 
จำนวน   
(คน) 

คะแนน 
   ประเมิน 

เลื่อน 
(คน) 

เลื่อนเงินเดือน 
ร้อยละ 

รวมใช้วงเงิน 
เลื่อน (บาท) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

ระดับดีเด่น  9 96.68-100   
93.34 – 
96.67 

90.00 – 
93.33 

3 
3 
 

3 

3.10 
3.00 

 
2.90 

 

1,680 
3,140 

 
2,360 

 

- 

           รวม 9   - 9  7,180 - 
วงเงินคงเหลือ  9.75  บาท (คืน สพฐ.) 

 
     ๒. เห็นชอบในการอนุมัติเป็นหลักการ  ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาฯ  
และให้ผู้มีอำนาจ ตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงินเดือน ในกรณีท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรวงเงิน
เพิ่มเติม สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค. (2)  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)  ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑    สังกัด             
เขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  และสังกัดเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มาภายหลัง   
ตามผลการประเมิน ในครั้งนี้  
 
 
 

เรื่องท่ี ๔.8 
เรื่อง  การขอใช้ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่างหลังจากการพิจารณาย้าย 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาการใช้ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่างหลังจาก
การพิจารณาย้าย ดังนี้  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 6  อัตรา  
(1) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง   สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1 
(2) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง   สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1 
(3) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน  สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1 
(4) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม   สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1 
(5) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)  
              สังกัด สพป.พัทลุง เขต 2 
(6) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองธง  สังกัด สพป.พัทลุง เขต 2 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 7  อัตรา 
 (1) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  
 (2) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง  
 (3) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา  



 ๑๓ 
 
 (4) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนปัญญาวุธ  
 (5) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม  
 (6) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม  
 (7) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง  

มติ กศจ.พัทลุง 
1. เห็นชอบสำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ซึ่งว่าง ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 23  ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์อัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  
จำนวน 3 อัตรา (โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา  โรงเรียนปัญญาวุธ  และโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม) ให้นำไปใช้
สำหรับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง   

2. อนุมัต ิให้นำตำแหน่งรองผู ้อำนวยการสถานศึกษาว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษา หลังจาก กศจ.พัทลุง ได้พิจารณาคำร้องของผู ้ย ื ่นคำร้องขอย้ายต่อเนื ่องกันจนไม่มีคำร้อง 
ของผู้ประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างนั้นแล้ว  และมีตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาว่างหลังจากการพิจารณาย้าย ในสัดส่วนที่ใช้รับย้าย จำนวน 3 อัตรา ไปดำเนินการตามความ
เหมาะสม โดยให้ใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพิ่มอีก จำนวน 1 อัตรา เนื่องจาก
บัญชีผู ้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ลงวันที ่ 6 สิงหาคม 2563   
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการพัฒนาแล้ว  คงเหลือจำนวน 4 ราย  

สำหรับตำแหน่งรองผู ้อำนวยการสถานศึกษาว่างในสัดส่วนที ่ใช ้สำหรับการรับย้ายคงเหลืออีก  
จำนวน 2 อัตรา ให้นำไปใช้สำหรับการคัดเลือก 

3. อนุมัติให้นำตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
หลังจาก กศจ.พัทลุง ได้พิจารณาคำร้องของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายต่อเนื่องกันจนไม่มีคำร้องของผู้ประสงค์ขอย้ายมา
ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างนั้นแล้ว และมีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่างหลังจากการ
พิจารณาย้าย ในสัดส่วนที่ใช้รับย้ายอยู่ จำนวน 3 อัตรา ไปดำเนินการตามความเหมาะสม โดยให้ใช้สำหรับการ
บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพิ่มอีก จำนวน 1 อัตรา เนื่องจากมีบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตาม
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ที่ผ่านการพัฒนาแล้ว จำนวน 5 ราย  

สำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่างในสัดส่วนที่ใช้สำหรับการรับย้ายคงเหลืออีก จำนวน 2 อัตรา  
ให้นำไปใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  โดยมีบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ทีย่ังไม่ผ่านการพัฒนาฯ  จำนวน  8 ราย  

 
 

เรื่องท่ี 4.9 
เรื่อง  การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  



 ๑๔ 
 
มติ กศจ.พัทลุง 

1. อนุมัติกำหนดสัดส่วนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศ ึกษา รวมจำนวน 2  อ ัตรา  ใช ้สำหร ับการร ับย ้าย จำนวน 1 อ ัตรา และใช ้สำหร ับการค ัดเล ือกฯ  
จำนวน 1 อัตรา 
 2. อนุมัติกำหนดสัดส่วนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (ว่างจากการย้าย และว่างจากการเปลี ่ยนตำแหน่ง) รวมจำนวน 2 อัตรา ใช้สำหรับการรับย้าย                
จำนวน 1 อัตรา และใช้สำหรับการคัดเลือกฯ จำนวน 1 อัตรา 

3. เห็นชอบให้ สพท. ประกาศตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง ให้ผู้ประสงค์ยื่นคำร้องขอย้าย หรือ
ประสงค์ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมทราบ ตามหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการ
พิจารณาย้ายเสร็จสิ้นแล้ว รวมจำนวน 12 อัตรา ดังนี้  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 10 อัตรา ประกอบด้วย  
1) โรงเรียนวัดโงกน้ำ  สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1   ตำแหน่งเลขท่ี 2375  
2) โรงเรียนวัดตำนาน  สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1  ตำแหน่งเลขท่ี 193 
3) โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมป์) สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1  ตำแหน่งเลขท่ี 293 
4) โรงเรียนบ้านนาวง  สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1  ตำแหน่งเลขท่ี 491 
5) โรงเรียนวัดลำใน  สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1  ตำแหน่งเลขท่ี 476 
6) โรงเรียนบ้านม่วงทวน  สังกัด สพป.พัทลุง เขต 2  ตำแหน่งเลขท่ี 2697 
7) โรงเรียนบ้านแหลม  สังกัด สพป.พัทลุง เขต 2  ตำแหน่งเลขท่ี 2926 
8) โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สังกัด สพป.พัทลุง เขต 2  ตำแหน่งเลขท่ี 3576 
9) โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท  สังกัด สพป.พัทลุง เขต 2  ตำแหน่งเลขท่ี 2550 
10) โรงเรียนวัดปัณนาราม  สังกัด สพป.พัทลุง เขต 2  ตำแหน่งเลขท่ี 1398 

 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วย  
 1) โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สังกัด สพม.พัทลุง   ตำแหน่งเลขท่ี 27273 

  2) โรงเรียนอุดมวิทยายน  สังกัด สพม.พัทลุง   ตำแหน่งเลขท่ี 27409  
 

เรื่องที่ 4.10 
เรื่อง   การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุราชการของข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา เม ื ่อส ิ ้นป ีงบประมาณ พ.ศ. 256 4  
และอนุมัติการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปกำหนดในสถานศึกษาตามที่ได้รับจัด สรร  รวมจำนวน   
187  อัตรา  ดังนี้ 
 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  จำนวน    84  อัตรา 
 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  จำนวน  101  อัตรา 
 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   จำนวน      2 อัตรา  

 



 ๑๕ 
 
มติ กศจ.พัทลุง 

1. เห็นชอบการจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของ สพป.พัทลุง เขต 1 ,  สพป.พัทลุง เขต 2 และ สพม.พัทลุง 

2. อนุมัตกิารกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนกำหนดในสถานศึกษาได้รับจัดสรร ของ สพป.พัทลุง 
เขต 1 ,  สพป.พัทลุง เขต 2 และ สพม.พัทลุง ตามรายละเอียด ดังนี้  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน    84  อัตรา ประกอบด้วย 
  (1) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน  ๗  อัตรา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

จำนวน ๑ อัตรา คืนให้กับสถานศึกษาเดิม   และส่งคืน สพฐ. จำนวน ๔ อัตรา  รวมจำนวน 12 อัตรา                   
  (2) ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน  ๗๒  อัตรา แยกเป็น 
      2.1  ใช้บรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กำหนดในสถานศึกษาเดิม  

จำนวน 11 อัตรา และกำหนดในสถานศึกษาอ่ืน 7 อัตรา รวมจำนวน 18 อัตรา 
      2.2 ใช้ตามความต้องการและจำเป็น กำหนดในสถานศึกษาเดิม จำนวน ๒2 อัตรา กำหนด 

ในสถานศึกษาอ่ืน จำนวน 18 อัตรา รวมจำนวน 40 อัตรา     
   2.3 สงวนอัตราว่างสายงานการสอนที่ได้รับจัดสรรและกำหนดใหม่แล้ว ไว้ร้อยละ 25 เพ่ือ

ดำเนินการคัดเลือกบุคคล  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการครูและบุคลากรครูทางการศึกษา ตำแหน่ง 
ครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กำหนดในสถานศึกษาเดิมจำนวน 1 อัตรา กำหนดในสถานศึกษาอื่น 
จำนวน 3 อัตรา ได้รับจัดสรรจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา อีก ๑๐ อัตรา  รวมจำนวน  14  อัตรา 

3. อนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
ทีไ่ด้รับจัดสรรคืน และนำไปกำหนดในสถานศึกษาอ่ืน เพ่ือดำเนินการรับย้าย/บรรจุแต่งตั้ง  จำนวน ๒8 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน    101  อัตรา ประกอบด้วย 
 1. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน  8  อัตรา คืนให้กับสถานศึกษาเดิม    

   2. ตำแหน่งครผูู้สอน จำนวน  93  อัตรา  แยกเป็น  
        2.1  ใช้บรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น กำหนดในสถานศึกษาเดิม 
จำนวน ๑0 อัตรา และกำหนดในสถานศึกษาอ่ืน 13 อัตรา รวมจำนวน 23 อัตรา 
        2.2 ใช้ตามความต้องการและจำเป็น กำหนดในสถานศึกษาเดิม จำนวน ๒8 อัตรา กำหนดใน
สถานศึกษาอ่ืน จำนวน 19 อัตรา ได้รับจัดสรรจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา อีก 5 อัตรา รวมจำนวน 52 อัตรา        
         2.3. สงวนอัตราว่างสายงานการสอนที่ได้รับจัดสรรและกำหนดใหม่แล้ว ไว้ร้อยละ 25 เพ่ือ
ดำเนินการคัดเลือกบุคคล  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการครูและบุคลากรครูทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  ซ่ึงได้รับจัดสรรจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 18  อัตรา    

4. อนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
ที่ได้รับจัดสรรคืน และนำไปกำหนดในสถานศึกษาอ่ืน เพ่ือดำเนินการรับย้าย/บรรจุแต่งตั้ง  จำนวน 32 อัตรา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วย 
   1. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน  2 อัตรา คืนให้กับสถานศึกษาเดิม    

     2. อนุมัติเป็นหลักการ เมื่อ ก.ค.ศ. ได้กำหนดแนวทาง หรือหลักเกณฑ์การบรรจุนักศึกษาทุนฯ  
ในสถานศึกษาทีมีสภาพอัตรากำลังพอดีเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด แล้ว ให้ สพม.พัทลุง ดำเนินการ
จัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื ่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามแนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด



 ๑๖ 
 
พัทลุง ดำเนินการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนกำหนดในสถานศึกษาที่จัดสรร และรายงานให้ อกศจ./กศจ.
พัทลุง ทราบต่อไป สำหรับตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน  17  อัตรา ซึ่ง สพฐ. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ 
ว4215 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 แจ้งจำนวนอัตราเกษียณที่จัดสรรเพื่อบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู  
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 แต่ สพม.พัทลุง ไม่สามารถดำเนินการจัดสรรให้สถานศึกษาได้ เนื่องจาก
สถานศึกษามีอัตรากำลังพอดีเกณฑ์ หรือเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งขณะนี้ สพฐ. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล  
จาก สพท. เพ่ือส่ง ก.ค.ศ. พิจารณาแนวทาง หรือหลักเกณฑ์การดำเนินต่อไป   

3. อนุมัติเป็นหลักการกรณีตำแหน่งจัดสรรคืนเกษียณของ สพป. พัทลุง เขต 1 และ สพป.พัทลุง เขต 2  
ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มจาก สพท.อื่น หาก สพท.อื่น มีมติอนุมัติการจัดสรรแล้ว ให้สำนักงานศึกษาธิการจั งหวัดพัทลุง 
ดำเนินการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนกำหนดในสถานศึกษาได้รับจัดสรร สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1  
จำนวน 10 อัตรา และ  สพป.พัทลุง เขต 2 จำนวน 23 อัตรา 

4. เห็นชอบการกำหนดตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนในสถานศึกษา ที่ สพม.พัทลุง ต้องเกลี่ยให้ สพท.
อ่ืน จำนวน 33 อัตรา 
 

 
เรื่องท่ี 4.11 

เรื ่อง  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง             
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิต
ครูเพื ่อพัฒนาท้องถิ ่น ปี พ.ศ. 2564 เพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร                    
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

มติ กศจ.พัทลุง 
   1. อนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ดังนี้ 
           รอบท่ี 1    

      1) ประกาศรับสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564     
      2) สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 – วันพุธที่ 20 ตุลาคม 
2564 (ในเวลาราชการ)     
      3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564                                      
      4) คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564            
      5) ประกาศผลการคัดเลือก วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564                      
      6) ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง  ภายในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 

                            กรณีนักศึกษาทุนฯ ที่ได้รับการคัดเลือกในสังกัด สพม.พัทลุง จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เมื ่อ ก.ค.ศ.หรือ สพฐ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการบรรจุนักศึกษาทุนฯ ในสถานศึกษาทีมีสภาพ
อัตรากำลังพอดีเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และ สพม.พัทลุง สามารถดำเนินการจัดสรรอัตราว่างให้
สถานศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนฯ ได้แล้ว เท่านั้น 

 
 



 ๑๗ 
 
             รอบท่ี 2 
      1) ประกาศรับสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565     
      2) สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 – วันอังคารที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2565 (ในเวลาราชการ) 
      3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565                                      
      4) คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565            
      5) ประกาศผลการคัดเลือก วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565                      
      6) ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง  ภายในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565                               
      โดยมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  ดำเนินการ ตาม (ร่าง) ประกาศ ดังแนบ 
 2. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และคณะกรรมการอื่นๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
 3. อนุมัติให้ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ลงนามในประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และประกาศผล
การคัดเลือก แทนประธาน กศจ.พัทลุง 
 4. อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ในโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
ตำแหน่ง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

5. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื ่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในร่าง
ประกาศรับสมัครฯ ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ข้อความผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่มิใช่สาระสำคัญของประกาศ  
หรือ กรณี ก.ค.ศ. หรือ สพฐ. หรือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหนังสือสั่งการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินการคัดเลือก  
 6. กรณีตำแหน่งว่างที่รองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 
ของ สพม.พัทลุง จำนวน 17 อัตรา แต่ สพม.พัทลุง ไม่สามารถดำเนินการจัดสรรให้สถานศึกษาได้ เนื่องจาก
สถานศึกษามีสภาพอัตรากำลังพอดีเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด นั้น  
              อนุมัติเป็นหลักการ เมื่อ ก.ค.ศ. หรือ สพฐ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการบรรจุนักศึกษาทุนฯ 
ในสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากำลังพอดีเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด แล้ว ให้ สพม.พัทลุง ดำเนินการ
จัดสรรฯ ตามหลักเกณฑ์ และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ดำเนินการกำหนดตำแหน่ง และดำเนินการ            
ในขั้นตอนการบรรจุนักศึกษาทุนฯ และรายงานให้ อกศจ./กศจ.พัทลุง ทราบต่อไป   
          7. อนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ดำเนินการตามที่สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, สำนักงาน ก.ค.ศ.  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือสั่งการเพ่ิ มเติมที่
เกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564  ทุกขั้นตอนจนแล้ว
เสร็จ และรายงานให้ อกศจ./กศจ.พัทลุง ทราบต่อไป   

 
 
 
 
 
 



 ๑๘ 
 

 
- ร่าง- 

 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
       เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่.......  

------------------------------------ 
  ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3890 ลงวันที่ 10 
กันยายน 2564 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 และหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ
จำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 และมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 
ลงวันที ่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื ่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยอนุมัติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ในการประชุมครั้งที่....../2564  เมื่อวันที่.....ตุลาคม 2564 จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่......... 
     1. ตำแหน่งทีจ่ะดำเนินการคดัเลือก 
             ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนขั้น 15,800 สำหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
ในสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบท่ี....... สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ในจังหวัดพัทลุง  
        1.1 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1        จำนวน 18 อัตรา 
                    ตามบัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
       1.2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2        จำนวน 23 อัตรา 
                    ตามบัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
      1.3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
                    ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงยังไม่สามารถดำเนินการจัดสรรอัตราว่างให้
สถานศึกษาเพ่ือรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนได้ เนื่องจากสถานศึกษามีสภาพอัตรากำลังพอดีเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
                    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จะดำเนินการประกาศรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับ
การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนฯ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ให้ทราบได้ก็ต่อเมื่อ ก.ค.ศ. 
หรือ สพฐ. มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางการบรรจุนักศึกษาทุนฯ ในสถานศึกษาทีมีสภาพอัตรากำลังพอดีเกณฑ์หรือ
เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง สามารถดำเนินการจัดสรรอัตรา
ว่างให้สถานศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนฯ ได้แล้ว เท่านั้น  
       



 ๑๙ 
 
    2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
               2.1 เป ็นนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ ื ่อพัฒนาท้องถิ ่น ป ี พ.ศ. 2564 ตามบัญชีรายชื่อ                
ผู้ที ่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ............รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้               
       2.2 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 26 
มกราคม 2564 
        2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื ่อนไขที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กำหนด   
 

 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร    
             ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร                    
ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เลขที่ 14  หมู่ที่ 1  ถนนเอเชีย  ตําบลเขาเจียก  อําเภอเมือง
พัทลุง จงัหวัดพัทลุง (โทร. 0-7482-9513)  ตั้งแตว่ัน...................... ในเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้อง  แต่งกายให้สุภาพ
เรียบร้อยตามแบบสากลนิยม  
                                                                                   

   4. เอกสารประกอบการสมัคร  
      4.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 1 ฉบับ 
       4.2 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผู้มีอำนาจอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว  ฉบับจริง
พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ  
      4.3 ระเบียนผลการเรียน (Transcript)  ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ  
      4.4 ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ  
      4.5 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ  
              4.6 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน                  
หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน  ที่ยังไม่หมดอายุ 
ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ  
       4.7 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ี
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
     4.8 หนังสือสำคัญการเปลีย่นชื่อ – ชื่อสกุล/ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ      
          4.9 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
จำนวน 3 รูป  
            เอกสารหลักฐานที่เป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 
                                                                                                

    5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับคัดเลือก  
              จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ในวัน..................... ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
เลขที่ 14  หมู่ที่ 1  ถนนเอเชีย  ตําบลเขาเจียก  อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง และ/หรือ ทางเว็บไซต์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง http://www.ptlpeo.go.th 
 

http://www.ptlpeo.go.th/


 ๒๐ 
 
 

     6. วิธีการคัดเลือก  
               สอบคัดเล ือกโดยการประเม ินความเหมาะสมกับตำแหน่งและว ิชาช ีพ โดยการส ัมภาษณ์         
คะแนนเต็ม 50 คะแนน (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) ในวัน.......................  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป                
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง   
 

     7. เกณฑการตัดสิน   
              ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์)  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 กรณีคะแนนเท่ากัน ให้จับฉลาก 
       

   8. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จะประกาศรายชื ่อผ ู ้ผ ่านการคัดเล ือก โดยเร ียงลำดับที่     
จากผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย ในวัน............................... ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  เลขที่ 14  หมู่ที่ 1  
ถนนเอเชีย  ตําบลเขาเจียก  อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และ/หรือ ทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
http://www.ptlpeo.go.th 
      

  9. การรายงานตัวและบรรจุ/แต่งตั้ง                
      9.1 จะใช้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นการเรียกผู้มีสิทธิได้รับบรรจุและแต่งตั้ง  โดยกำหนดวันรายงาน
ตัวภายในวัน....................................... 
            กรณีนักศึกษาทุนฯ ที่ได้รับการคัดเลือกในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
จะได้รับการเรียกบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อ ก.ค.ศ. หรือ สพฐ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการบรรจุนักศึกษาทุนฯ   
ในสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากำลังพอดีเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง สามารถดำเนินการจัดสรรอัตราว่างให้สถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนฯ ได้แล้ว 
เท่านั้น  
              9.2 ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง ภายในวัน........................................  
   กรณีนักศึกษาทุนฯ ที่ได้รับการคัดเลือกในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อ ก.ค.ศ.หรือ สพฐ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการบรรจุนักศึกษาทุนฯ            
ในสถานศึกษาทีมีสภาพอัตรากำลังพอดีเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง สามารถดำเนินการจัดสรรอัตราว่างให้สถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนฯ ได้แล้ว 
เท่านั้น 
     9.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายชื่อสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น แนบท้าย
ประกาศนี ้ 
           สำหรับรายชื่อสถานศึกษาที่รองรับการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงจะดำเนินการประกาศ
รายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ทราบได้ก็ต่อเมื่อ ก.ค.ศ. มีหลักเกณฑ์และแนวทางการ
บรรจุนักศึกษาทุนฯ ในสถานศึกษาทีมีสภาพอัตรากำลังพอดีเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง สามารถดำเนินการจัดสรรอัตราว่างให้สถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
นักศึกษาทุนฯ ได้แล้ว เท่านั้น      
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        9.4 หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนดให้ถือว่าผู้นั้นสละ
สิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง 
     9.5 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู ้ช่วยแล้ว หากจะขอย้ายหรือโอนไปดำรงตำแหน่ง                       
นอกสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  
      9.6 หากตรวจสอบภายหลังพบวา ผูผ่านการคัดเลือกรายใดเปนผูขาดคุณสมบัติ ใหถือวาผูนั้นเปน              
ผูขาดคุณสมบัติที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ทั้งนี้ หากผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งแลวใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
และแตงตั้ง  ดำเนินการเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และผูนั้นจะเรียกรองสิทธิใด ๆ มิได้ 

      
ประกาศ   ณ   วันที่................................................... 

 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
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รายชื่อสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 18 อัตรา 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ลงวันที่.....................) 

 

ที ่ วิชาเอก 
จำนวน

อัตราว่าง โรงเรียนที่รองรับ 
ตำแหน่ง
เลขที่ หมายเหตุ 

1 คณิตศาสตร์ 2 1. รร.วัดควนถบ 14   
      2. รร.บ้านปากสระ 1487   
2 ปฐมวัย 3 1. รร.บ้านเตาปูน 897   
      2. รร.วัดควนอินทร์นิมิตร  406   
      3. รร.บ้านโหละหนุน 1517   
3 ประถมศึกษา 3 1. ร.ร.บ้านควนกุฏ 2101   
      2. รร.บ้านไสเลียบ 2122   
      3. รร.อนุบาลศรีนครินทร์ 556   
4 พลศึกษา 1 1. รร.วัดเกษตรนิคม 541   
5 ภาษาไทย 3 1. รร..บ้านต้นไทร 336   
      2. รร.วัดบ้านสวน 2919   
      3. รร.ทุ่งยางเปล 1753   
6 ภาษาอังกฤษ 1 1. รร.วัดควนปันตาราม 4080   

7 
วิทยาศาสตร์

(ท่ัวไป) 1 1. รร.อนุบาลเมืองพัทลุง 109   
8 ศิลปะ 1 1. รร.บ้านเตง 1910   
9 สังคมศึกษา 2 1. รร.วัดพังดาน 339   
      2. รร.วัดลำใน 208   

10 สุขศึกษา 1 1. รร.บ้านโคกโดน 450   
รวม 18       
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รายชื่อสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  จำนวน 23 อัตรา 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ลงวันที่...........................) 

ที ่ วิชาเอก 
จำนวน 

อัตราว่าง โรงเรียนที่รองรับ 
ตำแหน่ง
เลขที่ หมายเหตุ 

1 คณิตศาสตร์ 3 1. รร.วัดโพธิยาราม 394   
      2. รร.วัดปลักปอม 3332   
      3. รร.วัดสังฆวราราม 1116   
2 คอมพิวเตอร์ 1 1. รร.บ้านทุ่งหนองสิบบาท 4003   
3 ปฐมวัย 2 1. รร.บ้านทุ่งหนองสิบบาท 1352   
      2. รร.วัดแหลมดินสอ 1657   

4 ประถมศึกษา 2 
1. รร.บ้านท่านางพรหม  
     (ธนาคารกรุงเทพ 8) 700   

      2. รร.บ้านไสนายขัน 1200   

5 พลศึกษา 2 
1. รร.บ้านแหลมดิน  
    (หัสนันท์อุปถัมภ์) 1174   

      2. รร.บ้านไสนายขัน 3065   
5 ภาษาไทย 5 1. รร.บ้านเทพราช 1522   
      2. รร.บ้านท่าวา 3233   
      3. รร.วัดสุภาษิตาราม 2613   
      4. รร.วัดควนขี้แรด 4574   
      5. รร.มิตรมวลชน 1 2802   
6 ภาษาอังกฤษ 3 1. รร.วัดปลักปอม 3689   
      2. รร.วัดนาปะขอ 1097   
      3. รร.บ้านต้นสน 1220   
7 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 1. รร.วัดหานโพธิ ์ 1350   
      2. รร.บ้านทุ่งหนองสิบบาท 3580   
      3. รร.วัดนาหม่อม (เชนวิทยา) 1324   
8 สังคมศึกษา 2 1. รร.บ้านช่องฟืน 2743   
      2. รร.บ้านต้นสน 1218   

รวม 23       

 

 

 
 

 



 ๒๔ 
 

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ลงวันที่............................) 
 
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้ 
 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคำถามเกี่ยวกับ 
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 

2 บุคลิกลักษณะ 10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง  
3 ท่วงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจากท่วงที วาจา การสื่อสาร 
4 ปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถาม โดยมีหลักคิด

และวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก และสามารถอธิบายหลักคิด
และวิธีการแก้ปัญหานั้น ให้เป็นที่ยอมรับได้ 

5 เจตคติและอุดมการณ์ 10 คะแนน พิจารณาจากเจตคติและอุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕ 
 

กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 1  

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ลงวันที่       ตุลาคม พ.ศ.2564) 
 

1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 

2. สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 – วันพุธที่ 20 ตลุาคม 2564  

(ในเวลาราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564                                      

4. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564          

5. ประกาศผลการคัดเลือก วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564                      

6. ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ภายในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 

กรณีนักศึกษาทุนฯ ที่ได้รับการคัดเลือกในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อ ก.ค.ศ.หรือ สพฐ. ได้
กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการบรรจุนักศึกษาทุนฯ ในสถานศึกษาทีมี
สภาพอัตรากำลังพอดีเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด                   
และ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง สามารถดำเนินการ
จัดสรรอัตราว่างให้สถานศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนฯ ได้แล้ว 
เท่านั้น  

 
     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖ 
 

กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 2  

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ลงวันที่       กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565) 
 

1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 

2. สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 – วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 

2565 (ในเวลาราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 

4. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 

5. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 

6. ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง ภายในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗ 
 

เรื่องท่ี 4.12 
เรื่อง  ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างครูผู้สอน สำหรับใช้ในการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติใช้ตำแหน่งว่างครูผู้สอน สำหรับใช้ในการพิจารณา
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2564 รอบท่ี 2 จำนวน 91 อัตรา 

มติ กศจ.พัทลุง 
           1. อนุมัติให้นำตำแหน่งว่างและวิชาเอกไปใช้ในการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2564 รอบท่ี 2  จำนวน 91 อัตรา ประกอบด้วย 
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1        จำนวน 42 อัตรา 
 

ที ่ ตำแหน่ง โรงเรียน 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

วิชาเอกตามความจำเป็นและความขาดแคลนครู
ในสาขาวิชาเอกของสถานศึกษา 

1 ครูผู้ช่วย วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) ๙๑๒ ภาษาอังกฤษ  ปฐมวัย 
๒ ครูผู้ช่วย วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) ๑๘๕๕ คณิต ภาษาอังกฤษ สังคม วิทยาศาสตร์ 
3 ครูผู้ช่วย วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) ๒๓๗๒ คณิต ภาษาอังกฤษ สังคม วิทยาศาสตร์ 
๔ ครูผู้ช่วย วัดควนแร่ ๑๑๙ ภาษาไทย คณิต ดนตรีศึกษา 
5 ครูผู้ช่วย วัดควนแร่ ๒๓๓ ภาษาไทย คณิต ดนตรีศึกษา 
๖ ครูผู้ช่วย วัดบ้านสวน ๔๗๑ คณิต 
7 ครูผู้ช่วย วัดอภยาราม ๓๖๐๘ ปฐมวัย ประถมศึกษา 
๘ ครูผู้ช่วย วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ ๑๖๐๙ ภาษาอังกฤษ สังคม พลศึกษา 
9 ครูผู้ช่วย วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ ๓๔๗๐ ภาษาอังกฤษ สังคม พลศึกษา 

๑๐ ครูผู้ช่วย วัดโคกชะงาย ๓๖๕๖ ภาษาไทย พละ 
11 คร ู วัดกลาง ๑๑๓๙ ประถมศึกษา ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ 
๑๒ ครูผู้ช่วย อนุบาลพัทลุง ๗๒๘ ปฐมวัย 2 ภาษาไทย 2 คณิต 2 วิทยาศาสตร์ 2 

ศิลปะ 1 คอมฯ 1 
13 ครูผู้ช่วย บ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) ๓๙๒๖ ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ สังคม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ 
๑๔ ครูผู้ช่วย บ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) ๔๐๒๓ ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ สังคม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ 
15 ครูผู้ช่วย บ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) ๗๑๒๐ ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ สังคม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ 
๑๖ ครูผู้ช่วย วัดแจ้ง (ฐปิตประชาสรรค์) ๔๐๓๖ พลศึกษา 
17 ครูผู้ช่วย วัดท่าสำเภาใต้ ๑๗๗๑ ประถมศึกษา 
๑๘ ครูผู้ช่วย วัดเขาแดง ๙๑๓ สังคม พละ คอมพิวเตอร์ 
19 ครูผู้ช่วย วัดเขาแดง ๔๒๑๓ สังคม พละ คอมพิวเตอร์ 
๒๐ ครูผู้ช่วย บ้านควนดินแดง ๑๕๘๘ ภาษาอังกฤษ 
21 ครูผู้ช่วย วัดหรังแคบ ๑๙๖๐ ประถมศึกษา 
๒๒ ครูผู้ช่วย บ้านควนพนางตุง ๑๖๖๙ ปฐมวัย คณิต 
23 ครูผู้ช่วย บ้านควนพนางตุง ๔๒๑๘ ปฐมวัย คณิต 



 ๒๘ 
 

ที ่ ตำแหน่ง โรงเรียน 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

วิชาเอกตามความจำเป็นและความขาดแคลนครู
ในสาขาวิชาเอกของสถานศึกษา 

๒๔ ครูผู้ช่วย วัดควนแพรกหา ๒๑๕๖ ภาษาอังกฤษ 
25 ครูผู้ช่วย วัดโงกน้ำ ๓๘๘๔ ปฐมวัย คณิต ภาษาอังกฤษ 
๒๖ ครูผู้ช่วย วัดโงกน้ำ ๓๙๓๔ ปฐมวัย คณิต ภาษาอังกฤษ 
27 ครูผู้ช่วย บ้านควนขนุน ๒๐๐๔ ภาษาอังกฤษ สังคม  
๒๘ ครูผู้ช่วย บ้านควนพลี ๒๘๑ พละ 
29 คร ู อนุบาลควนขนุน ๑๙๓๗ ภาษาไทย คณิต สังคม ดนตรีสากล ภาษาอังกฤษ 
๓๐ ครูผู้ช่วย บ้านโหล๊ะเร็ด ๓๗๕๙ สังคม คณิต 
31 ครูผู้ช่วย บ้านเหรียงงาม ๕๔๓ พลศึกษา 
๓๒ ครูผู้ช่วย วัดตะแพน ๒๕๖๙ สังคมศึกษา 
33 ครูผู้ช่วย บ้านสวนโหนด ๓๘๓๙ ปฐมวัย คณิต ภาษาอังกฤษ พลศึกษา 
๓๔ ครูผู้ช่วย บ้านสวนโหนด ๓๘๔๖ ปฐมวัย คณิต ภาษาอังกฤษ พลศึกษา 
35 ครูผู้ช่วย บ้านศาลาน้ำ ๒๒๓๔ ภาษาอังกฤษ พละ 
36 ครูผู้ช่วย บ้านลานข่อย ๒๐๙๖ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ 
๓7 ครูผู้ช่วย บ้านลานข่อย ๒๑๐๕ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ 
38 ครูผู้ช่วย บ้านนาวง ๓๖๐๕ คณิต พละ ภาษาไทย 
39 ครูผู้ช่วย บ้านนาวง ๓๙๖๖ คณิต พละ ภาษาไทย 
40 ครูผู้ช่วย บ้านโตน ๑๒๑๓ พละ 
๔1 ครูผู้ช่วย บ้านอ่างทอง ๓๔๖ สังคม พละ คอมพิวเตอร์ 
42 ครูผู้ช่วย บ้านอ่างทอง ๒๔๙๔ สังคม พละ คอมพิวเตอร์ 

         
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 49  อัตรา 

ที ่ ตำแหน่ง โรงเรียน 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

วิชาเอกตามความจำเป็นและความขาดแคลนครู
ในสาขาวิชาเอกของสถานศึกษา 

1 ครูผู้ช่วย อนุบาลเขาชัยสน 685  ภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เกษตรกรรรม  

2 ครูผู้ช่วย วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) 951  สังคมศึกษา ประถมศึกษา คอมพิวเตอร์ 
เกษตรกรรม ดนตรี/นาฎศิลป์  

3 ครูผู้ช่วย ไทยรัฐวิทยา 23 2693  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ เกษตรกรรม ศิลปศึกษา 
ดนตรี/นาฎศิลป์  

4 ครูผู้ช่วย บ้านแหลมดิน  
(หัสนันท์อุปถัมภ์) 

263  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา ประถมศึกษา  

5 ครูผู้ช่วย บ้านควนโคกยา 3612  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  
6 ครูผู้ช่วย บ้านควนโคกยา 4236  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  
7 ครูผู้ช่วย บ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) 1090  วิทยาศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย  คอมพิวเตอร์  



 ๒๙ 
 

ที ่ ตำแหน่ง โรงเรียน 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

วิชาเอกตามความจำเป็นและความขาดแคลนครู
ในสาขาวิชาเอกของสถานศึกษา 

8 ครูผู้ช่วย วัดพระเกิด 259 ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร์ 
ภาษาไทย  

9 ครูผู้ช่วย บ้านเกาะหมาก 2565 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
ประถมศึกษา  

10 ครูผู้ช่วย บ้านเกาะเสือ 2573 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา   
11 ครูผู้ช่วย บ้านปากบางนาคราช 2825 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

เคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์ สุขศึกษาพละ  
12 ครูผู้ช่วย บ้านโพธิ์ 

(ชุมคณานุสรณ์) 
4228 ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ พลศึกษา  
13 ครูผู้ช่วย บ้านควนพระสาครินทร์ 2907 การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์  
14 ครูผู้ช่วย วัดบางขวน 2951 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ประถมศึกษา 
คอมพิวเตอร์  

15 ครูผู้ช่วย วัดไทรพอน 2718  ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  
16 ครูผู้ช่วย บ้านเกาะโคบ 2722 ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

สุขศึกษาพละ  
17 ครูผู้ช่วย บ้านดอนประดู่ 2835 วิทยาศาสตร์   
18 ครูผู้ช่วย วัดสุภาษิตาราม 2633 ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ การศึกษา

ปฐมวัย ประถมศึกษา  
19 ครูผู้ช่วย วัดสุภาษิตาราม 3603 ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ การศึกษา

ปฐมวัย ประถมศึกษา  
20 ครูผู้ช่วย วัดแหลมดินสอ 2642 การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา  
21 ครูผู้ช่วย วัดแหลมดินสอ 2648 การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา  
22 ครูผู้ช่วย บ้านท่าวา 3230 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์   
23 ครูผู้ช่วย บ้านช่องฟืน 3242 การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคม

ศึกษา วิทยาศาสตร์  
24 ครูผู้ช่วย บ้านช่องฟืน 3024 การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคม

ศึกษา วิทยาศาสตร์  
25 ครูผู้ช่วย บ้านควนนกหว้า 2761 การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร์  
26 ครูผู้ช่วย บ้านโคกทราย 3942 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา  
27 ครูผู้ช่วย บ้านแหลม 3053 วิทยาศาสตร์ เกษตรกรรม  



 ๓๐ 
 

ที ่ ตำแหน่ง โรงเรียน 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

วิชาเอกตามความจำเป็นและความขาดแคลนครู
ในสาขาวิชาเอกของสถานศึกษา 

28 ครูผู้ช่วย บ้านม่วงทวน 2736 สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  การศึกษาปฐมวัย 
ประถมศึกษา   

29 ครูผู้ช่วย วัดควนเผยอ 3108 สังคมศึกษา  
30 ครูผู้ช่วย บ้านบางมวง 1345 สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์  
31 ครูผู้ช่วย วัดเขาวงก์ 3284 ประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ พล

ศึกษา ดนตรี/นาฎศิลป  
32 ครูผู้ช่วย วัดพังก่ิง 3493 ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาพละ

ศึกษา ดนตรี/นาฎศิลป์  
33 ครูผู้ช่วย บ้านคู 3405 ประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ  
34 ครูผู้ช่วย บ้านต้นประดู่ 3453 คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  พลศึกษา  
35 ครูผู้ช่วย บ้านหน้าวัง 3116 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ พลศึกษา 

ศิลปศึกษา  
36 ครูผู้ช่วย บ้านนาทุ่งโพธิ์ 1449 สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ สุข

ศึกษาพละศึกษา ประถมศึกษา  
37 ครูผู้ช่วย วัดตะโหมด 3545 ภาษาไทย สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย สุขศึกษา

พลศึกษา คอมพิวเตอร์  
38 ครูผู้ช่วย บ้านหัวช้าง 3943 ภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย  
39 ครูผู้ช่วย วัดโหล๊ะจันกระ 3565 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ดนตรี-นาฎศิลป์  
40 ครูผู้ช่วย วัดควนเพ็ง 2810 วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  
41 ครูผู้ช่วย วัดท่าดินแดง 3059 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย  
42 ครูผู้ช่วย อนุบาลป่าบอน 1508 ดนตรีสากล  ประถมศีกษา  คณิตศาสตร์  
43 ครูผู้ช่วย บ้านน้ำตก 3070 สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ 

คอมพิวเตอร์  
44 ครูผู้ช่วย บ้านน้ำตก 1938 สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ 

คอมพิวเตอร์  
45 ครูผู้ช่วย บ้านควนหินแท่น 1949 การศึกษาปฐมวัย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์   

สุขศึกษาพละศึกษา คอมพิวเตอร์  
46 ครูผู้ช่วย บ้านทุ่งคลองควาย 1967 ภาษาไทย สังคมศึกษา ประถมศึกษา สุขศึกษา

พละ ดนตรี/นาฏศิลป์  
47 คร ู วัดโคกตะเคียน 3088 คณิตศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ      

สุขศึกษาพละศึกษา เกษตรกรรม  
48 ครูผู้ช่วย บ้านหาดไข่เต่า 1084 สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ จิตวิทยาแนะแนว 

คอมพิวเตอร์  
49 คร ู บ้านต้นสน 986 การศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย  



 ๓๑ 
 
           2. อนุมัติหลักการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งว่างในตำแหน่งที่ได้
พิจารณารับย้ายข้าราชการครูฯ ให้ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งจากตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นตำแหน่งครู 
 
 

เรื่องที ่4.13 
เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2564  รอบท่ี 2 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งคร ูปี พ.ศ. 2564  รอบที่  2 จำนวน 48 ราย ประกอบด้วย 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  1   จำนวน  30  ราย 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  2   จำนวน  18  ราย 

มติ กศจ.พัทลุง 
 1. ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงสถานศึกษาท่ีขอย้ายในคำร้องขอย้าย ของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ  ราย 
นายเอกชัย จันทร์ทอง เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามผลการกลั่นกรองของ อกศจ.พัทลุง ในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันที่  8 ตุลาคม 2564  
           2. อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 48 ราย  ดังนี้ 
     (2.1) อนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีพิเศษ  จำนวน              
16 ราย ดังนี้ 
                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 8 ราย ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่งว่างโรงเรียน ตำแหน่งเลขที ่
กลั่นกรองให้รับย้าย 
(ชื่อ – นามสกุล) 

วุฒิการศึกษา/
วิชาเอก 

จากโรงเรียน/สังกัด 
หมายเหตุ 
(กรณี) 

๑ วัดโพเดด็(พุ่มพูนพิทยา) ๑๘๕๕ นางสุคนธ์ทิพย ์ 
ขวัญแก้ว 

วท.บ.(ชีววิทยา
ประยุกต์) 

บ้านทรายขาว/
สพป.กระบี ่

เจ็บป่วยร้ายแรง 

๒ วัดบ้านสวน ๔๗๑ นายปริญญา สินยัง ศษ.บ.
(คณิตศาสตร์

ศึกษา) 

บ้านทุ่งคลองควาย/
สพป.พัทลุง เขต 2 

ดูแลมารดาซึ่ง
เจ็บป่วยร้ายแรง 

๓ วัดนาโอ่ปิปฺผลิก 
ประชาสรรค ์

๑๖๐๙ นางวรุณกานต์ ชูสงค ์ ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 

หอวัง/ 
สพม.ปทุมธาน ี

ดูแลบิดาซึ่ง
เจ็บป่วยร้ายแรง 

๔ วัดเขาแดง ๙๑๓ นางอุบลทิพย์ ชูดำ บธ.บ.  
(การจัดการ

สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์) 

บ้านคลองเสาเหนือ/
สพป.
นครศรีธรรมราช 
เขต 2 

ดูแลบุตรซึ่ง
เจ็บป่วยร้ายแรง 

5 วัดโงกน้ำ ๓๘๘๔ นางสาวศิรินุช ไหมช ู ศษ.บ. 
(การศึกษา
ปฐมวัย) 

วัดสระไคร/สพป.
นครศรีธรรมราช 
เขต 1 

ดูแลมารดาซึ่ง
เจ็บป่วยร้ายแรง 

6 อนุบาลควนขนุน ๑๙๓๗ ว่าท่ี ร.ต.หญิง  
รัชดาภรณ์  
วิชัยนราพงศ์ 

ค.บ.
(คณิตศาสตร์) 

นิคมสรา้งตนเอง
พระราชประสงค์ 1/
สพป.สรุาษฎร์ธานี 
เขต 3 

ถูกคุกคาม 
ต่อชีวิต 



 ๓๒ 
 

ที ่ ตำแหน่งว่างโรงเรียน ตำแหน่งเลขที ่
กลั่นกรองให้รับย้าย 
(ชื่อ – นามสกุล) 

วุฒิการศึกษา/
วิชาเอก 

จากโรงเรียน/สังกัด 
หมายเหตุ 
(กรณี) 

7 บ้านสวนโหนด ๓๘๓๙ นางสาวรัชนี ทองชู ค.บ.(การศึกษา
ปฐมวัย) 

วัดมุจลินทวาปีวิหาร
(เพชรานุกูลกิจ)/
สพป.ปัตตานี เขต 1 

ติดตามคู่สมรส 

8 บ้านนาวง ๓๖๐๕ นางสาวนองขวัญ  
สุจินต์โณ 

กศบ.
(คณิตศาสตร์) 

ลันตาราชประชา
อุทิศ จ.กระบี่/ 
สพม.ตรัง กระบี ่

ดูแลบิดาซึ่ง
เจ็บป่วยร้ายแรง 

                
                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  จำนวน 8 ราย ดังนี้ 

ที ่ ตำแหน่งว่างโรงเรียน ตำแหน่งเลขที ่ กลั่นกรองให้รับย้าย 
(ชื่อ – นามสกุล) 

วุฒิการศึกษา/
วิชาเอก 

จากโรงเรียน/สังกัด หมายเหตุ 
(กรณี) 

๑ บ้านโพธ์ิ(ชุมคณานสุรณ์) ๔๒๒๘ นางฝ้าตีมะ๊ หนูเอียด วท.บ.
(คณิตศาสตร์) 

วัดบ้านแหลมกรวด
(อินทรประดิษฐ์)/
สพป.พัทลุง เขต 2 

เจ็บป่วยร้ายแรง 

๒ บ้านควนพระสาครินทร ์ ๒๙๐๗ นายสมมาตร สุขสวสัดิ ์ ศษ.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย) 

บ้านน้ำพาง/ 
สพป.น่าน เขต 1 

ดูแลมารดาซึ่ง
เจ็บป่วยร้ายแรง 

๓ บ้านม่วงทวน ๒๗๓๖ น.ส.สตุิยา ยสีัน ค.บ.
(ประถมศึกษา) 

กะปง 
/สพป.พังงา 

ดูแลบิดาซึ่ง
เจ็บป่วยร้ายแรง 

๔ วัดเขาวงก ์ ๓๒๘๔ น.ส.สุพตัรา ทองขาว ศศ.บ.
(พัฒนาการ

ครอบครัวและ
เด็ก-การศึกษา

ปฐมวัย) 

บ้านสว้า/ 
สพป.น่าน เขต 2 

ดูแลบิดาซึ่ง
เจ็บป่วยร้ายแรง 

๕ บ้านนาทุ่งโพธิ ์ ๑๔๔๙ นายชลแดน  
นวลเกลีย้ง 

ค.บ. 
(สังคมศึกษา) 

ท่าแพผดุงวิทย์/ 
สพม.สงขลา สตลู 

ดูแลบิดาซึ่ง
เจ็บป่วยร้ายแรง 

๖ บ้านหัวช้าง ๓๙๔๓ น.ส.โชติมาย ชูลีรตัน ์ ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร

สากล) 

เฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา/ 
สพม.ปทุมธาน ี

ดูแลบิดามารดา
ซึ่งเจ็บป่วย
ร้ายแรง 

๗ บ้านหาดไขเ่ต่า ๑๐๘๔ น.ส.ศิริวมิล  
จันทสุวรรณ ์

กศ.บ. 
(จิตวิทยาและ
การแนะแนว) 

ราชประชานุเคราะห์ 
50 จังหวัด
ขอนแก่น/ 
สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

ดูแลบิดามารดา
ซึ่งเจ็บป่วย
ร้ายแรง 

๘ บ้านต้นสน ๙๘๖ น.ส.ทิฆัมพร ยาชะรตั ค.บ. 
(การศึกษา
ปฐมวัย) 

บ้านปางแก/ 
สพป.น่าน เขต 2 

ดูแลมารดาซึ่ง
เจ็บป่วยร้ายแรง 

 
 
 



 ๓๓ 
 
 (2) อนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ จำนวน 32 ราย ดังนี้ 
               สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 22 ราย 

ที ่ ตำแหน่งว่างโรงเรียน ตำแหน่งเลขที ่ กลั่นกรองให้รับย้าย 
(ชื่อ – นามสกุล) 

วุฒิการศึกษา/
วิชาเอก 

จากโรงเรียน/สังกัด หมายเหตุ 

1 วัดวิหารเบิก 
(กาญจนานุกูล) 

๙๑๒ น.ส.ยุวรรณ  
ช่วยจันทร์ 

บธ.บ.
(ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ) 

บ้านเหรียงงาม/
สพป.พัทลุง เขต 1 

  

2 วัดโพเดด็(พุ่มพูนพิทยา) ๒๓๗๒ น.ส.เสาวรัตน์  
ฤทธิสุนทร 

ค.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 

วัดแตระ/ 
สพป.พัทลุง เขต 2 

  

3 วัดควนแร ่ ๑๑๙ นางอัจฉรา  
ด้วงเหมือน 

ศศ.บ.
(ภาษาไทย) 

บ้านคู/ 
สพป.พัทลุง เขต 2 

  

4 วัดควนแร ่ ๒๓๓ น.ส.ปิยณิชา ชูรักษ์ กศ.บ.
(คณิตศาสตร์) 

บ้านกำแพงเพชร/
สพป.สงขลา เขต 2 

  

5 วัดอภยาราม ๓๖๐๘ นางณัฐา จิตไชยรักษ ์ ค.บ.(การศึกษา
ปฐมวัย) 

วัดบ้านนา/ 
สพป.พัทลุง เขต 1 

  

6 วัดนาโอ่ปิปฺผลิก 
ประชาสรรค ์

๓๔๗๐ น.ส.วรรณธณี เกื้อนุ่น ค.บ. 
(สังคมศึกษา) 

บ้านคลองกำ/ 
สพป.กระบี ่

  

7 วัดโคกชะงาย ๓๖๕๖ น.ส.ยุวันดา พลายบุญ กศ.บ.
(ภาษาไทย) 

วัดควนเคี่ยม/ 
สพป.พัทลุง เขต 2 

  

8 วัดกลาง ๑๑๓๙ นางชุติมา ปล้องใหม ่ ค.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 

บ้านแม่ขรี/ 
สพป.พัทลุง เขต 2 

  

9 อนุบาลพัทลุง ๗๒๘ นางอริศรา แก้วน้อย ค.บ.(การศึกษา
ปฐมวัย) 

วัดแตระ/ 
สพป.พัทลุง เขต 2 

  

10 บ้านปรางหมู ่
(ศรีวิทย์ศึกษา) 

๓๙๒๖ น.ส.บุษยวัณณ์  
หมื่นไวย ์

ค.บ.(การศึกษา
ปฐมวัย) 

บ้านคลองใหญ่/
สพป.พัทลุง เขต 2 

  

11 บ้านปรางหมู ่
(ศรีวิทย์ศึกษา) 

๔๐๒๓ นางวันปิยะ ปานนุ่น ค.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 

วัดประจมิทิศาราม/
สพป.พัทลุง เขต 1 

  

12 วัดประจมิทิศาราม ๗๐๐ น.ส.นุชนาถ  
พรหมนาเวช 

ค.บ.(ภาษาไทย) วัดท่าสำเภาเหนือ/
สพป.พัทลุง เขต 1 

ตำแหน่งว่าง
ต่อเนื่องจาก 
การย้าย 

13 วัดท่าสำเภาเหนือ ๕๓๔ นางยุพิน ก่อทอง ค.บ.(การ
ประถมศึกษา) 

บ้านหารเทา(จรุง
ราษฎรด์ำเนิน)/
สพป.พัทลุง เขต 2 

ตำแหน่งว่าง
ต่อเนื่องจาก 
การย้าย 

14 บ้านปรางหมู ่
(ศรีวิทย์ศึกษา) 

๗๑๒๐ นายเอกชัย จันทร์ทอง ค.บ. 
(สังคมศึกษา) 

บ้านน้ำลอด/ 
สพป.ชุมพร เขต 2 

  

15 วัดท่าสำเภาใต ้ ๑๗๗๑ นางอรุณนภา นลิรัตน ์ ค.บ.(การ
ประถมศึกษา) 

วัดประจมิทิศาราม/
สพป.พัทลุง เขต 1 

  

16 วัดประจมิทิศาราม ๑๙๔๕ นางธนาญา อินทร์แก้ว กศ.บ.(การ
ประถมศึกษา) 

อนุบาลกงหรา/
สพป.พัทลุง เขต 2 

ตำแหน่งว่าง
ต่อเนื่องจาก 
การย้าย 

17 วัดเขาแดง ๔๒๑๓ นายคเชนทร์  
แสงเปี่ยมสุข 

วท.บ. (วิทยา
ศาสตรการกีฬา) 

บ้านไสกุน/ 
สพป.พัทลุง เขต 1 

  



 ๓๔ 
 

ที ่ ตำแหน่งว่างโรงเรียน ตำแหน่งเลขที ่ กลั่นกรองให้รับย้าย 
(ชื่อ – นามสกุล) 

วุฒิการศึกษา/
วิชาเอก 

จากโรงเรียน/สังกัด หมายเหตุ 

18 บ้านควนดินแดง ๑๕๘๘ น.ส.วรรณเพญ็  
แก้วปนทอง 

ค.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 

บ้านทุ่งชุมพล/ 
สพป.พัทลุง เขต 1 

  

19 วัดควนแพรกหา ๒๑๕๖ นายโสภณ ทองดำ ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 

วัดแหลมโตนด/
สพป.พัทลุง เขต 1 

  

20 บ้านควนขนุน ๒๐๐๔ น.ส.อรอุมา  
ไล่กสิกรรม 

ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 

อนุบาลป่าพะยอม/
สพป.พัทลุง เขต 1 

  

21 บ้านอ่างทอง ๓๔๖ นายธรรมศักดิ์ ขาวสดุ ค.บ.
(ประวัติศาสตร์) 

วัดศรีสุนทร
(มิตรภาพ 15)/
สพป.ภูเกต็ 

  

22 บ้านอ่างทอง ๒๔๙๔ นางสาวแอนนา  
เพชรกาศ 

ค.บ.
(คอมพิวเตอร์

ศึกษา) 

บ้านทอนตรน/ 
สพป.พัทลุง เขต 2 

  

 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 10 ราย 

ที ่ ตำแหน่งว่างโรงเรียน ตำแหน่งเลขที ่ กลั่นกรองให้รับย้าย 
(ชื่อ – นามสกุล) 

วุฒิการศึกษา/
วิชาเอก 

จากโรงเรียน/สังกัด หมายเหตุ 

1 อนุบาลเขาชัยสน ๖๘๕ น.ส.ศศิวิมล กลิ่นเขยีว ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 

บ้านทะเลเหมียง/
สพป.พัทลุง เขต 2 

  

2 วัดแตระ 
(ปาลานุเคราะห์) 

๙๕๑ นางสุชิรา ทุ่งคาใน ค.บ.
(คอมพิวเตอร์) 

บ้านบางเจริญ/ 
สพป.กระบี ่

  

3 บ้านควนโคกยา ๓๖๑๒ น.ส.ชูไฮลา สุหรง วท.บ.
(คณิตศาสตร์) 

บ้านวังกะพ้อ/ 
สพป.ปัตตานี เขต 3 

  

4 บ้านลานช้าง 
(มิตรภาพ 45) 

๑๐๙๐ นางฮัชลินดา  
อัลมะอาริฟยี ์

วท.บ.(เคมี)/
ศศ.ม

(วิทยาศาสตร์) 

บ้านมือลอ/ 
สพป.ปัตตานี เขต 3 

  

5 บ้านเกาะหมาก ๒๕๖๕ นางปรีดา ชัยสุโข ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 

หารเทารังสีประชา
สรรค์/สพม.พัทลุง 

  

6 วัดสุภาษติาราม ๓๖๐๓ น.ส.กฤษณา ฝาหละ๊ ค.บ. 
(สังคมศึกษา) 

บ้านควนประกอบ/
สพป.พัทลุง เขต 2 

  

7 วัดแหลมดินสอ ๒๖๔๒ นางจุฑามาศ  
วรรณทอง 

ศษ.บ 
(ปฐมวัย) 

วัดบ้านแหลมกรวด/
สพป.พัทลุง เขต 2 

  

8 บ้านหน้าวัง ๓๑๑๖ นายจเร ตดุบัตร วท.บ.
(วิทยาศาสตร์

การกีฬา) 

บ้านหนองชุมแสง/
สพป.ตรัง เขต 2 

  

9 วัดตะโหมด ๓๕๔๕ น.ส.ปราณี ดำเม็ง วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

อนุบาลป่าบอน/
สพป.พัทลุง เขต 2 

  

10 บ้านควนหินแท่น ๑๙๔๙ นายธีรเดช สุขบัวแก้ว วท.บ.
(วิทยาศาสตร์

การกีฬา) 

บ้านห้วยแห้ง/สพป.
สุราษฎร์ฯ เขต 3 

  

 
 




