แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
---------------------------------------ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง ร้องทุกข์คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 1 ลับที่ 3/2559 สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(แจ้งเขตพื้นที่การศึกษา)
ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง ร้องทุกข์การดาเนินการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชานาญการพิเศษ ในตาแหน่ง เลขที่ อ 47
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(แจ้งเขตพื้นที่การศึกษา)
ระเบี ย บวาระที่ 4.3 เรื่ อ ง ร้ อ งทุ ก ข์ หนั ง สื อ สั่ งการให้ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา มาปฏิ บั ติ ร าชการ ณ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นการชั่วคราว
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(แจ้งเขตพื้นที่การศึกษา)
ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง ร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีความคับข้องใจจากการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (ในตัวชี้วัดผลงานข้อ 6)
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(แจ้งเขตพื้นที่การศึกษา)
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ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.
(2) ตาแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติการแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตาแหน่ง
ประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้น ฐาน ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด นครศรีธ รรมราช ลงวันที่ 20 สิงหาคม
พ.ศ. 2560 จานวน 2 ตาแหน่ง ดังนี้
1.1 ผู้สอบได้ลาดับที่ 1 ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ 4
เงินเดือน 36,470 บาท สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
1.2 ผู้ ส อบได้ ล าดับ ที่ 1 ตาแหน่ ง ทรั พ ยากรบุค คล ระดั บ ปฏิ บั ติก าร ต าแหน่ ง เลขที่ อ 27
เงินเดือน 62,760 บาท สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2. อนุมัติเป็นหลักการกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์ ขอเรียกผู้สอบคัดเลือกลาดับถัดไป จนครบตาแหน่งว่างตาม
ประกาศรับสมัคร โดยไม่มีการขึ้นบัญชี
ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตาแหน่ง
ประเภททั่วไป)และตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะตาแหน่งระดับ 8
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัตกิ ารแต่งตั้งประธานคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2) ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ์ (ต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไป)
และต าแหน่ ง วิ ช าชี พ เฉพาะต าแหน่ ง ระดั บ 8 ราย นางพาตวรรณ ปรุ เ ขตต์ ต าแหน่ ง นั ก ประชาสั ม พั น ธ์
กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดังนี้
ประธานเดิม นายไพบูลย์ พรหมดา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
เปลี่ยนเป็น นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 แทนนอกนั้นคงเดิม
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ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่อง การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดารงตาแหน่งครู
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มัติ การปรั บ ปรุ ง การกาหนดตาแหน่งข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ ช่ว ย
ที่ ว่ า งอยู่ ต าแหน่ ง เลขที่ อั น ดั บ และขั้ น เงิ น เดื อ นเดิ ม เพื่ อ ใช้ บ รรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ครู
จานวน 3 อัตรา ดังนี้
ตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
ตาแหน่งที่ขออนุมัติปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่
ที่ ตาแหน่ง ตาแหน่ง สถานศึกษา
อันดับ
ขั้น
ตาแหน่ง ตาแหน่ง สถานศึกษา อันดับ
ขั้น
เลขที่
เลขที่
สานักงานเขตพื้นพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
1. ครูผู้ช่วย 6778 วัดท้ายโนต
คศ.3 50,290
ครู
6778 วัดท้ายโนต
คศ.3 50,290
2. ครูผู้ช่วย 24530 วัดโคกมะม่วง
คศ.3 42,330
ครู
24530 วัดโคกมะม่วง คศ.3 42,330
สานักงานเขตพืน้ พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

3.

ครูผู้ช่วย

25014 บางขันวิทยา

คศ.1

20,740

ครู

25014 บางขันวิทยา

คศ.1

20,740

เรื่องที่ 4.8 เรื่อง การรับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามผลการสอบแข่งขันได้
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้ ที่มารายงานตัวและ
เลือกสถานศึกษาไว้ จานวน 8 ราย ดังนี้
ตาแหน่งและส่วนราชการเดิม
ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
ตาแหน่ง/โรงเรียน/สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
1 นางสาวอรณัฐ
คณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย/
พงศ์ยี่ล่า
บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา /
สพป.ชุมพร เขต 2
2 นางสาวบัดรียาต์
คณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย/
หวันนุรัตน์
บ้านเขาแก้ว/
สพป.กระบี่
3 นางนิทยา จันทร
คณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย/
บ้านควนใหม่/
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
4 นายมูฮาหมัดนูรด์
ประถมศึกษา ครูผู้ช่วย/
มีบุญลาภ
บ้านอรุโนทัย/
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ที่

ตาแหน่งและส่วนราชการที่ขอแต่งตั้งใหม่
ครูผู้ช่วย/
บ้านคลองเสาเหนือ/
สพป.นศ. เขต 2
ครูผู้ช่วย/
บ้านไร่มุสลิม/
สพป.นศ. เขต 2
ครูผู้ช่วย/
วัดหน้าเขา/
สพป.นศ. เขต 2
ครูผู้ช่วย/
บ้านคลองปีก/
สพป.นศ. เขต 2
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ตาแหน่งและส่วนราชการเดิม
ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
ตาแหน่ง/โรงเรียน/สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
5 นางสาวอารยา
คณิตศาสตร์
ครู คศ.1/
ทองมณี
บ้านบางรูป/
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
6 นางธนพร จินาภิรมย์ วิทยาศาสตร์ ครู คศ.1/
บ้านประตูพลิก/
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
7 นางสาวปัทมา
วิทยาศาสตร์ ครูผู้ช่วย/
ช่วยสงคราม
บ้านทรายขาว/
สพป.ชุมพร เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
8 นางสาววิมล สงภู่
ภาษาจีน
ครู คศ.1/
ชิโนรสวิทยาลัย/
สพม. เขต 1
ที่

ตาแหน่งและส่วนราชการที่ขอแต่งตั้งใหม่
ครู คศ.1/
วัดท้ายโนต/
สพป.นศ. เขต 3
ครู คศ.1/
วัดโคกมะม่วง/
สพป.นศ. เขต 3
ครูผู้ช่วย/
วัดเนกขัมมาราม/
สพป.นศ. เขต 3
ครู คศ.1/
บางขันวิทยา/
สพม. เขต 12

ระเบียบวาระที่ 4.9
เรื่ อง ขออนุมัติเ รียกบัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติการเรียกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย ตามประกาศคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2559 ดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จานวน 2 ตาแหน่ง คือผู้สอบแข่งขันได้ลาดับที่ 48 – 49
1.2 กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จานวน 2 ตาแหน่ง คือผู้สอบแข่งขันได้ลาดับที่ 27 – 28
2. อนุมัตเิ ป็นหลักการกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์ ขอเรียกผู้สอบแข่งขันได้ลาดับถัดไป จนครบจานวนอัตราว่าง
ระเบียบวาระที่ เรื่องที่ 4.10 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครู
โดยผลการสอบแข่งขันได้
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให้ย้าย นางสาวธิธาดา สมกาลัง ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านบางกระบือ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ไปดารงตาแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านต้นไทร สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โดยผลการสอบแข่งขันได้
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ระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่อง การวางแผนเพื่อรองรับการบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิต
ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติการจัดสรรแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา
2560 ให้กับสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากาลังครูต่ากว่ าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด และการพิจารณาจัดสรรสาขา
วิชาเอกเป็นไปตามสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามมาตรฐานวิชาเอกที่กาหนดให้มีในสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 105 อัตรา
2. ให้จัดทาข้อมูลสรุปอัตราของโรงเรียนที่รวมพนักงานราชการและครูอัตราจ้างไว้ด้วย
ที่

สาขาวิชา

จานวน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1
ปฐมวัย
1
2
ประถมศึกษา
2
3
4
ภาษาไทย
4
5
6
7
8
คณิตศาสตร์
4
9
10
11
12 คอมพิวเตอร์
2
13
14 วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
2
15
16 สังคมศึกษา
2
17
18 ศิลปศึกษา
1
19 ภาษาอังกฤษ
3
20
21
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
22 ปฐมวัย
1
23 ประถมศึกษา
3
24
25
26 ภาษาไทย
4
27
28
29

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร

บ้านปลายคลอง
วัดบางหว้า
บ้านเนิน
วัดนาวง
วัดสระแก้ว
วัดชัน
วัดน้ารอบ/เมือง
วัดหัวอิฐ
วัดนารีประดิษฐ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดมะม่วงสองต้น
วัดทุ่งเฟื้อ
วัดน้ารอบ/ลานสกา
บ้านบางหลวง
วัดหนองบัว
บ้านสานักใหม่
วัดวังหงส์
วัดเจดีย์
วัดพังยอม
ราษฎร์บารุง/ลานสกา
วัดดอนตรอ
บ้านหน้าเขา
บ้านควน
วัดเพ็ญญาติ
บ้านวังวัว
บ้านห้วยรื่น
บ้านกรุงหยันใต้
วัดคงคาเจริญ
บ้านหนองใหญ่
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ที่

สาขาวิชา

จานวน

30 คณิตศาสตร์
4
31
32
33
34 คอมพิวเตอร์
1
35 วิทยาศาสตร์
2
36 (ทั่วไป)
37 สังคมศึกษา
2
38
39 สุขศึกษา
1
40 พลศึกษา
1
41 ภาษาอังกฤษ
3
42
43
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
44
ปฐมวัย
1
45
ประถมศึกษา
2
46
47
ภาษาไทย
4
48
49
50
51
คณิตศาสตร์
4
52
53
54
55
คอมพิวเตอร์
1
56
วิทยาศาสตร์
2
57
58
สังคมศึกษา
2
59
60
สุขศึกษา
1
61
พลศึกษา
1
62
ศิลปศึกษา
1
63
ดนตรีศึกษา
1
64
นาฏศิลป์
1
65
ภาษาอังกฤษ
3
66
67

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
บ้านถ้าตลอด
วัดควนยูง/ฉวาง
บ้านพูน
บ้านบางรูป
มหาราช 3
บ้านจันดี
บ้านหนองปลิง
บ้านคลองโอม
วัดทุ่งนาใหม่
วัดควนสระบัว
องค์การสวนยาง 1
บ้านนาเกิดผล
บ้านคลองจัง
วัดกะโสม
ราชประชานุเคราะห์ 7
วัดพระบาท
วัดทายิการาม
วัดชะอวด
วัดบางลึก
บ้านปากพรุ
บ้านหน้าศาล
บ้านทุ่งไม้ไผ่
วัดปากควน
บ้านยางกาญจน์
วัดวังฆ้อง
หัวไทร(เรือนประชาบาล)

ชุมชนวัดเกาะเพชร
บ้านห้วยหาร
วัดดอนรักษา
แหลมตะลุมพุก
บ้านท้องโกงกาง
บ้านห้วยหาร
หัวไทร(เรือนประชาบาล)

บ้านชะอวด
บ้านชะอวด
วัดเขาน้อย
วัดสามแพรก
บ้านปากเชียร
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ที่

สาขาวิชา

จานวน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
68
ปฐมวัย
1
69
ประถมศึกษา
2
70
71
ภาษาไทย
4
72
73
74
75
คณิตศาสตร์
4
76
77
78
79
คอมพิวเตอร์
1
80
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
2
81
82
สังคมศึกษา
2
83
84
พลศึกษา
1
85
ศิลปะ
1
86
ภาษาอังกฤษ
2
87
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
88
ภาษาไทย
2
89
90
คณิตศาสตร์
2
91
92
คอมพิวเตอร์
1
93
เคมี
2
94
95
ชีววิทยา
2
96
97
ฟิสิกส์
1
98
สังคมศึกษา
1
99
สุขศึกษา
1
100 ศิลปศึกษา
1
101 ดนตรีสากล
1
102 นาฎศิลป์
1
103 คหกรรมศาสตร์
1
104 ภาษาอังกฤษ
2
105

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร

วัดโคกเหล็ก
วัดกาแพงถม
บ้านเขาฝ้าย
วัดจอมทอง
วัดสุชน
บ้านหนองหว้า
วัดหมาย
บ้านไสพลู
ชุมชนวัดทอนหงส์
บ้านท่าสูง
บ้านแขวงเภา
วัดดอนใคร
บ้านหน้าเขาวัด
วัดยางงาม
บ้านปลายทอน
วัดเปียน
วัดเขา (วันครู 2501)
วัดชนสังขรณพิจติ ร
บ้านบ่อกรูด
บ้านไสเหรียง
สตรีทุ่งสง
กัลยาณีศรีธรรมราช
ฉวางรัชดาภิเษก
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ทุ่งสง
โยธินบารุง
ขุนทะเลวิทยาคม
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ชะอวดวิทยาคาร
ปากพนัง
เบญจมราชูทิศ
สิชลคุณาธารวิทยา
สตรีทุ่งสง
ทุ่งใหญ่วิทยาคม
ช้างกลางประชานุกูล
ทุ่งสง
ร่อนพิบูยล์เกียรติฯ
หัวไทรบารุงราษฎณื
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ระเบียบวาระที่ 4.12 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ : มีสัญญาผูกพันตาม
โครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุ มั ติ ป ระกาศการคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาทุ น โครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ครู ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่ 5) เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตาม
โครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล จานวน 1 ราย
2. อนุมัตเิ ป็นหลักการดังนี้
2.1 อนุมัติเป็นหลักการในการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วยใน
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรตาแหน่ง จานวน 1 อัตรา วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ตาแหน่งเลขที่ 473
2.2 อนุมัตเิ ป็นหลักการให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 แต่งตั้ง
คณะกรรมการคั ด เลื อ กโดยการประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง และวิ ช าชี พ ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ ไ ด้ ต าม
ความเหมาะสม

เรื่องที่ 4.13 เรื่อง ขอแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ให้ดารง ตาแหน่งครู
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติผลการประเมิน ทั้ง 20 ราย
2. อนุมัติแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมิน แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู ตาแหน่งเลขที่เดิม สังกัดเดิม โดยได้รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบกาหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ทั้ง 20 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1. นางสาวพิมชนก นุกูล
วัดโพธิ์เสด็จ
2. นายฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล
วัดบางใหญ่
3. นายชาคริต เรืองประพันธ์
วัดทางพูน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วัดก้างปลา
4. นายอนุสรณ์ สุขนิตย์
ชุมชนวัดอัมพวัน
5. น.ส.สุภาพร ดาอุไร
วัดมังคลาราม
6. น.ส.ละมัย ยานพะโยม
วัดสามัคคีนุกูล
7. นายวิศรุต นพรัตน์
วัดจันดี
8. นายกอบกิจ ขจรบุญ
วัดสุวรรณคีรี
9. นางชุติมน ชัยทอง
สมสรร
10 นายประทีป อาลอย
11

นางกาญจนา แซ่ภู่

สมสรร

วันที่บรรจุ

เงินเดือน
ปัจจุบัน

วันที่ให้ดารง
ตาแหน่งครู

เงินเดือนหลัง
แต่งตั้ง

12 มิ.ย.2558
15 พ.ค. 2558
2 มิ.ย.2558

17,690
17,310
17,310

12 มิ.ย.2560
15 พ.ค.2560
2 มิ.ย.2560

17,910
17,490
17,490

11 มิ.ย. 2558
11 มิ.ย. 2558
6 ส.ค. 2558
6 ส.ค.2558
6 ส.ค. 2558
11 มิ.ย. 2558
6 ส.ค. 2558
6 ส.ค. 2558

17,690
16,920
16,570
17,310
17,310
17,310
16,570
17,310

11 มิ.ย. 2560
11 มิ.ย. 2560
6 ส.ค. 2560
6 ส.ค. 2560
6 ส.ค. 2560
11 มิ.ย. 2560
6 ส.ค. 2560
6 ส.ค. 2560

17,910
17,070
16,670
17,490
17,490
17,490
16,670
17,490
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ที่

ชื่อ - สกุล

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
12 นางสาวรุ่งทิวา บุญสุวรรณ์
วัดเนกขัมมาราม
13 ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณวิมล ศรีเกษตรกุล บ้านกุมแป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
14 นายรัตนวุฒิ รัตนพันธ์
บางขันวิทยา
15 นางกรองกาญจน์ รักษ์พงศ์
บางขันวิทยา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
16 นางสาววันเพ็ญ สมบัติทอง
ทุ่งสงสหประชาสรรค์
17 นางสาววีรียา จุลสัตย์
18 นางสาวฐาปณี วงศ์สวัสดิ์
ชะอวดวิทยาคาร
เตรียมอุดม
19 นายธงชัย หนูรัตน์แก้ว

วันที่บรรจุ

เงินเดือน
ปัจจุบัน

วันที่ให้ดารง
ตาแหน่งครู

เงินเดือนหลัง
แต่งตั้ง

1 เม.ย.2558
1 เมงย.2558

17,910
17,910

1 เม.ย.2560
1 เม.ย.2560

17,910
17,910

11 มี.ค.2558
11 มี.ค.2558
11 มี.ค.2558
19 พ.ค.2558
3 ก.ค.2558
11 มี.ค.2558

16,920
17,690
17,690
17,310
18,690
17,910

11 มี.ค.2560
11 มี.ค.2560
11 มี.ค.2560
19 พ.ค.2560
3 ก.ค.2560
22 มี.ค.2560

17,070
17,910
17,910
17,490
18,690
17,910

22 พ.ค.2558

17,910

27 พ.ค.2560

17,910

ศึกษาภาคใต้

20

นางสาวอาทิตยา แซ่หลิ้ว

ทรายขาววิทยา

ระเบียบวาระที่ 4.14 เรื่อง การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา (อัตราว่าง) ไปกาหนดเป็นตาแหน่งสายงานการสอน
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการตัดโอนตาแหน่งและอั ตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร
สถานศึกษา จากสถานศึกษาที่ ยุ บ รวม หรือเลิ ก ไปกาหนดเป็นตาแหน่งสายงานการสอนในสถานศึกษาที่มี
อัตรากาลังสายงานการสอนต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนดจานวน 6 อัตรา ดังนี้
ตาแหน่งทีข่ ออนุมัติตัดโอนฯ
ไปกาหนดใหม่

ตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
ที่

1
2
3
4
5
6

ตาแหน่ง

สถานศึกษา

ตาแหน่ง
เลขที่

เงินเดือน

อันดับ
ขั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ผอ.ร.ร. วัดคลองน้อย
6974
คศ.2
35640
ผอ.ร.ร. บ้านปากคลอง
6981
คศ.3
43800
ผอ.ร.ร. บ้านเกาะทวด
3483
คศ.3
47660
ผอ.ร.ร. วัดบ้านเนิน
3581
คศ.4
59190
ผอ.ร.ร. วัดบ้านใหม่บน
6491
คศ.4
55570
ผอ.ร.ร. บ้านสระนอก
9058
คศ.4
62760

ตาแหน่ง

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

สถานศึกษา
บ้านคอพรุ
วัดทะเลปัง
วัดปากตรง
วัดแหลม
วัดสมควร
บ้านปลายราง

ตาแหน่ง
เลขที่
6974
6981
3483
3581
6491
9058
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ระเบียบวาระที่ 4.15 เรื่อง การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสายงานการสอน (อัตราว่าง)
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ไม่อนุมัติการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงาน
การสอน (อัตราว่าง) และให้นามาเสนอในที่ประชุมครั้งถัดไป พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
1.1 ข้อมูลโรงเรียนที่มีครูเกษียณอายุราชการและขาดแคลนอัตรากาลัง
1.2 ข้อมูลสรุปอัตราความขาดแคลนครูของโรงเรียนที่รวมพนักงานราชการและครูอัตราจ้างไว้ด้วย
ระเบียบวาระที่ 4.16 เรื่อง การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงิน เดือนข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสายงานการสอน (กรณีตาแหน่งที่มีผู้ดารงตาแหน่ง)
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูสายงาน
การสอนจากสถานศึกษาที่ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษา และโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูเกินเกณฑ์ ไปกาหนดเป็น
ตาแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังสายงานการสอนต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด กรณีตาแหน่งที่มีผู้ดารง
ตาแหน่ง จานวน 15 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตาแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนฯ
ไปกาหนดใหม่
ตาแหน่ง ต าแหน่ ง สถานศึกษา
เงินเดือน
ตาแหน่ง ต าแหน่ ง สถานศึกษา
เลขที่
เลขที่
อันดับ ขั้น
นางวรรณี
ครู
10043 วัดมัชฌิมภูมิ คศ.3 47,660
ครู
10043 วัดสระแก้ว
ชุมทอง
(2)
นางอาไพ
ครู
1433 วัดมัชฌิมภูมิ คศ.3 47,660
ครู
1433 วัดบางใหญ่
ดาจันทร์
(2)
นางสุวเพ็ญ
ครู
1304 วัดสรงน้า
คศ.3 43,080
ครู
1304 บ้านนาเคียน
วุฒิมานพ
นายบุญยัง
ครู
11193 วัดสรงน้า
คศ.2 34,430
ครู
11193 วัดพระ
ทัลวรรณ์
มหาธาตุ
นางนันทิยา
ครู
1301 วั ด มุ จ ลิ นท คศ.3 52,940
ครู
1301 ราชประชานุ
ทองวิจิตร
ราวาส
เคราะห์ 5
นางขวัญสุดา
ครู
9028 วัดตรีเอกา
คศ.1 22,890
ครู
9028 วัดพระ
ญาณสูตร
ราม
มหาธาตุ
นางวรรธนะ
ครู
11430 วั ด ตรี เ อกา คศ.2 36,250
ครู
11430 วัดโพธิ์เสด็จ
นิมิตรพันธ์
ราม
นางเกศนี
ครู
447 วัดศาลาไพ คศ.3 58,390
ครู
447 บ้านนาเคียน
พืชโรจน์
น . ส . อ น ง ค์
ครู
10301 วัดท่า
คศ.1 23,360
ครู
10301 วัดพระ
นาฏ
สะท้อน
มหาธาตุ
สุขกลับ
ชื่อ – สกุล
ผู้ดารง
ตาแหน่ง

ตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม

หมายเหตุ
ร.ร.เดิมเลิก
สถานศึกษา
ร.ร.เดิมเลิก
สถานศึกษา
ร.ร.เดิมเลิก
สถานศึกษา
ร.ร.เดิมเลิก
สถานศึกษา
ร.ร.เดิมเลิก
สถานศึกษา
ร.ร.เดิมเลิก
สถานศึกษา
ร.ร.เดิมเลิก
สถานศึกษา
ร.ร.เดิมเลิก
สถานศึกษา
ร.ร.เดิมเลิก
สถานศึกษา
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ที่
10
11
12
13
14
15

ชื่อ – สกุล
ผู้ดารง
ตาแหน่ง

ตาแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนฯ
ไปกาหนดใหม่
เงินเดือน
ตาแหน่ง ต าแหน่ ง สถานศึกษา
เลขที่
อันดับ ขั้น
คศ.3 46,760
ครู
11250 วัดพระ
(2)
มหาธาตุ
คศ.1 20,740
ครู
1098 บ้านคันธง

ตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม

ตาแหน่ง ต าแหน่ ง สถานศึกษา
เลขที่
นางพวงทิพย์
ครู
11250 วัดท่า
ช่วยแก้ว
สะท้อน
นายบรรจง
ครู
1098 วัดหัวนอน
ทองหวาน
น.ส.อันทิกา
ครู
2744 วัดหัวนอน
หวังผล
นางอทิศา
ครู
3814 บ้านทุ่งสร้าน
โยธารักษ์
นางสุธา
ครู
857 บ้านทุ่งสร้าน
ทรัพย์แก้ว
นางจุฑามาศ
ครู
3996 บ้านหนองไม้
ทองแกมนาค
แก่น

คศ.1

23,360

ครู

2744

บ้านคันธง

คศ.3

52,060

ครู

3814

คศ.3
(2)
คศ.3

43,080

ครู

857

บ้านบาง
นกวัก
บ้านทุ่งเฟื้อ

48,540

ครู

3996

วัดพังยอม

หมายเหตุ
ร.ร.เดิมเลิก
สถานศึกษา
ร.ร.เดิมเลิก
สถานศึกษา
ร.ร.เดิมเลิก
สถานศึกษา
ร.ร.เดิมเลิก
สถานศึกษา
ร.ร.เดิมเลิก
สถานศึกษา
ร.ร.เดิมเลิก
สถานศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4.17 เรื่อง ขออนุมัติให้ผู้อานวยการสถานศึกษา ไปรักษาการในตาแหน่ง
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให้ นางพรรัตน์ ทิพย์กองลาศ ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกพิกุล ไปรักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชัยสุวรรณ กรณีเกิดปัญหาในสถานศึกษา เป็นการชั่วคราว

ระเบียบวาระที่ 4.18 เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการครูช่วยราชการเป็นการชั่วคราว
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัตใิ ห้นางสุภาวดี สการัตน์ ตาแหน่งครู โรงเรียนบ้านปลายคลองเหลง (-1) ไปช่วยราชการ
โรงเรียนวัดควนยูง (-2) ระหว่างรอรับย้ายได้ ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา
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ระเบียบวาระที่ 4.19 เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา
ประจาปี พ.ศ. 2560 จานวน 3 ประเภท คือ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอน
ดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล ของคุรุสภา ประจาปี พ.ศ.
2560 จานวน 3 ประเภท คือ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ จ านวน 28 ราย ตามประกาศฯ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และนาเสนอรายชื่อพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานไปยังสานักงานเลขาธิการคุรุ
สภาเพื่อดาเนินการ ต่อไป ดังนี้
1. การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจาปี
พุทธศักราช 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 3 ราย
1. นางพรทิพย์ สุขพันธุ์
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนวัดจันดี
2. นางธิวรา ยุวเชียร
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
3. นางสาวชนัญชิดา เทพกุล
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนตันติวัตร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 1 ราย
- นางสุนันท์ พูลสวัสดิ์
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านน้าบ่อ
2. การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลเครื่องหมายเชิดชู เกียรติ “คุรุสดุดี”
ประจาปี 2560
2.1 ประเภทวิชาชีพครู
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 2 ราย
1. นางชญานิศ คงหอม ตาแหน่ง ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2. นางอารี ทิพรัตน์
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนวัดทุ่งแย้
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 2 ราย
1. นางสาวประไพพิศ เกิดบัวทอง ตาแหน่ง ครู โรงเรียนวัดก้างปลา
2. นางขนิษฐา คงเคล้า
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 3 ราย
1. นางสาวเรณู แคล้วคลาด
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านนาทรัพย์
2. นางบุษบา เมืองชู
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนวัดหน้าสตน
3. นางสาวสิริพร พรหมประสาท
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านควนเงิน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 ราย
- นางขนิษฐา พุดทอง
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนวัดจอมทอง
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2.2. ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
- นายสุดสาคร พรมนิน
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ โรงเรียนวัดทางพูน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 1 ราย
- นายสมหมาย สุดถนอม
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ โรงเรียนสังวาลย์วิท 7
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 1 ราย
- นายสุริศักดิ์ เมทิโก
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ โรงเรียนวัดหัวค่าย
(พิศาลอุปถัมภ์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 ราย
- นายประวรรณชัย เต็งทอง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
2.3 ประเภทวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 1 ราย
- นายสุวิทย์ ใจห้าว
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
2.4 ประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 1 ราย
- นางกาญจนา จิตรสารวย
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 ราย
- นางวิยะดา ไกรสร
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
3. การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจาปี พ.ศ. 2560
3.1 กลุ่มสาระครูปฐมวัยดีเด่น ได้แก่
- นางสุภาพร กาญจนเพชร ตาแหน่ง ครู โรงเรียนวัดธรรมเสด็จ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2
3.2 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ดีเด่น ได้แก่
- นางจิตรลดา อุ่นประเดิม ตาแหน่ง ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3.3 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้แก่
- นางสาวสิริพร พรหมประสาท ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านควนเงิน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3
3.4 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น ได้แก่
- นางสาวเดือนดารา ศรีอนุรักษ์ ตาแหน่ง ครู โรงเรียนเถลิงกิตติยาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3
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3.5 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น
- ไม่มีผู้ส่งผลงาน 3.6 กลุ่มสาระศิลปะดีเด่น ได้แก่
- นางจิราภรณ์ จิตตรี
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนวัดท้ายโนต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3
3.7 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่
- นางสมใจ เชี่ยววิทย์
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านควนเงิน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3
3.8 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) ได้แก่
- นางสาวปิลันธร คงจุ้ย
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดท่าแพ
เทศบาลเมืองทุ่งสง
3.9 กลุ่มสาระภาษาไทยดีเด่น ได้แก่
- นางพิมพ์พิชชา ทองเพิ่ม
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
เทศบาลเมืองทุ่งสง
3.10 กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น ได้แก่
- นายธราธิป ส่งเสริม
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านปากเชียร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3
3.11 กลุ่มสาระครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น
- ไม่มีผู้ส่งผลงาน ระเบียบวาระที่ 4.20 เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา
ประจาปี พ.ศ. 2560
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็ น ชอบประกาศผลการคั ด เลื อ กผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ รางวั ล คุ รุ ส ภา ประจ าปี
พ.ศ. 2560 ทั้ง 3 ราย ตามประกาศสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจาปี พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560
1. การคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจาปี พ.ศ. 2560
1.1 ประเภทวิชาชีพ ครู ระดับดีเด่น ได้แก่
1. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาส
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนวัดโคกพิกุล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
2. นางนภาภัช พงษ์พ้นภัย
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนนบพิตาวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12
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1.2 ประเภทวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ ระดับดีเด่น ได้แก่
- นางอรอนงค์ พรหมวิหาร
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ระเบียบวาระที่ 4.21 เรื่อง การพิจารณารายงานการดาเนินการทางวินัย
รายนายสุวิทย์ สุขบางนพ
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(แจ้งเขตพื้นที่การศึกษา)
ระเบียบวาระที่ 4.22 เรื่อง การพิจารณารายงานการดาเนินการทางวินัย ราย นายสุชาติ อนุดวง
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(แจ้งเขตพื้นที่การศึกษา)
ระเบียบวาระที่ 4.23 – 4.34
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติเพิกถอนมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 4.23 – 4.34
ระเบียบวาระที่ 4.35 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพิ่มเติม
จานวน 2 ชุด คือ คณะอนุกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคณะอนุกรรมการการบริ หาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็ น ชอบการแต่ งตั้ งคณะอนุ ก รรมการศึ กษาธิ การจัง หวั ดนครศรีธ รรมราช เพิ่ มเติม จ านวน 2 ชุ ด
คือ คณะอนุกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 4.36 – 4.37
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติเพิกถอนมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 4.36 – 4.3
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
และการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็ นชอบเป็น หลัก การ การจั ดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการทบทวน
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 และน าเสนอ
รายละเอียดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
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