มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
---------------------------------------ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติการให้ ตัดโอนต าแหน่ งและอั ตราเงิน เดือ นข้า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษาที่ว่า งใน
โรงเรียนที่มีอัตรากาลังสายบริหารสถานศึกษาเกินเกณฑ์ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง ตาแหน่ง
เลขที่ 7984 อันดับ คศ.2 ขั้น 26,450 บาท ไปกาหนดเป็นตาแหน่งเดิมในสถานศึกษาใหม่ที่มีอัตรากาลังสาย
บริ ห ารสถานศึ ก ษาต่ ากว่ า เกณฑ์ ที่ โรงเรี ย นบ้ า นวั ง ยวน สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 2
ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่างจาก
สถานศึ ก ษาที่ มี อั ต ราก าลั ง ครู ส ายงานการสอนเกิ น เกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไปก าหนดใหม่ เ ป็ น ต าแหน่ ง เดิ ม
ในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูสายงานการสอนต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด จานวน 11 อัตรา ดังนี้

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-สกุล
ผูด้ ารง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
เลขที่
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง

11091
5906
9368
1948
10363
9771
1917
2482
5955
2328
5809

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู
ครู
ครู
ครู

ตาแหน่งที่ขออนุมตั ติ ดั โอนฯ
ไปกาหนดใหม่

ตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
สถานศึกษา
บ้านน้าตก
หมู่บ้านป่าไม้
จุฬาภรณ์พิชญาคาร
วัดโคกเมรุ
บ้านคุ้งวังวัว
วัดสุวรรณคีรี
บ้านกุยเหนือ
บ้านหนองเตย
วัดคงคาเลียบ
บ้านหน้าเหมน
บ้านสามัคคีธรรม

เงินเดือน
อันดับ
คศ.1
คศ.1
คศ.3
คศ.4
คศ.3
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.1
คศ.3
คศ.3

ขั้น

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
เลขที่

22,000 11091
22,450 5906
48,540 9368
64,860 1948
40,100 10363
34,430 9771
42,330 1917
45,290 2482
23,360 5955
47,660 2328
52,940 5809

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู
ครู
ครู
ครู

สถานศึกษา
บ้านห้วยทรายขาว
บ้านจันดี
บ้านหนองคล้า
บ้านเกาะปราง
วัดกะโสม
บ้านหน้าเขา
วัดสวนขัน
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

บ้านวังเต่า
วัดวิสุทธิวงศ์
บ้านคลองปีก

2. ไม่อนุมัติการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่างจาก
สถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนดไปกาหนดใหม่เป็นตาแหน่งเดิม
ในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูสายงานการสอนต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด จานวน 1 อัตรา คือ ตาแหน่ง ครู
โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ตาแหน่งเลขที่ 6046 อันดับ คศ.2 ขั้น 32,650 บาท
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง การจัดสรรคืนอัตราเกษียณอายุราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 5 อัตรา และกาหนดโรงเรียนเพื่อสงวนไว้ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ
จาเป็ นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหนังสือส านั กงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
จานวน 1 อัตรา โดยกาหนดไว้ที่โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ รายละเอียดดังนี้

ที่

ตาแหน่ง

1
2
3

ครู
ครู
ครู

4

ครู

ตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
ตาแหน่ง
สถานศึกษา
อันดับ
เลขที่
461 วัดป่ายาง
คศ.3
583 วัดหญ้า
คศ.3
10956 อนุบาล
คศ.2
นครศรีธรรมราช
“ณ นครอุทิศ”
216 วัดโพธิ์เสด็จ
คศ.3

5

ครู

1036

วัดโพธิ์เสด็จ

คศ.3

40,860
41,580
36,250

ขออนุมัติไปกาหนด (จัดสรร)
เป็น
อัตรา
จัดสรรให้
ตาแหน่ง
กาลัง
ครูผู้ช่วย
วัดสระไคร
-2
ครูผู้ช่วย
บ้านทวดทอง
-4
ครูผู้ช่วย
จัดสรรคืน
-5

43,800

ครูผู้ช่วย

41,580

ครูผู้ช่วย

ขั้น

วัดพระ
มหาธาตุ
วัดสระไคร

-5
-1

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากสถานศึกษาที่มีจานวนนักเรียนน้อยกว่า 250 คน ไปกาหนดใหม่
เป็นตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสถานศึกษาที่มีจานวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 250 คน จานวน 3 อัตรา ดังนี้

ที่
1
2
3

ตาแหน่งเกษียณอายุราชการปี 2558
เงินเดือน
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
สถานศึกษา
เลขที่
อันดับ
ขั้น
ครู
9922
บ้านพรุบัว
คศ.3
43,080
ครู
7114
บ้านหนองหิน คศ.3
43,800
ครู
7466
วัดควนเคร็ง คศ.2
34,430

ตาแหน่งที่ได้รับจัดสรร
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
สถานศึกษา
เลขที่
ครูผู้ช่วย 9922
หัวไทร(เรือนประชาบาล)
ครูผู้ช่วย 7114
วัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมป์)
ครูผู้ช่วย 7466
บ้านห้วยหาร

3

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
จากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1) ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา โดยคืนให้กับสถานศึกษาเดิม ดังนี้
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 10 อัตรา
1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 13 อัตรา
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 20 อัตรา
1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 8 อัตรา
1.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จานวน 7 อัตรา
2) ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา โดยคืนให้กับสถานศึกษาเดิม
2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 อัตรา
2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 2 อัตรา
2.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จานวน 2 อัตรา
3) ตาแหน่งครู จัดสรรคืนให้สถานศึกษาเดิมและจัดสรรไปกาหนดในสถานศึกษาใหม่ที่มีอัตรากาลังครู
ต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด (มีจานวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 250 คน)
3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 46 อัตรา
3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 57 อัตรา
3.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 66 อัตรา
3.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 58 อัตรา
3.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จานวน 23 อัตรา
4) ตาแหน่งครูผู้สอน รอรับการเกลี่ยจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
จานวน 38 อัตรา
5) ตาแหน่งครู เสนอขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 (มีจานวนนักเรียนต่ากว่า 250 คน)
5.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 30 อัตรา
5.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 43 อัตรา
5.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 28 อัตรา
5.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 2 อัตรา
6) ตาแหน่งครู ส่งคืนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเกลี่ยให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอื่น
6.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 5 อัตรา
6.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 44 อัตรา
6.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 8 อัตรา
6.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จานวน 115 อัตรา
7) ตาแหน่งครู เพื่อบรรจุนักเรียน สควค.
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

จานวน 7 อัตรา
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8) ตาแหน่งครู เพื่อบรรจุนักเรียนทุนภาษาต่างประเทศที่ 2 รุ่นที่ 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

จานวน 2 อัตรา

2. สงวนตาแหน่งครูที่ได้รับจัดสรรเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560
2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 19 อัตรา
2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 35 อัตรา
2.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 24 อัตรา
2.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 15 อัตรา
2.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จานวน 6 อัตรา

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุความจาเป็นหรือมีเหตุพิเ ศษ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติกลุ่มวิชา เพื่อใช้ในการคัดเลือกให้ครอบคลุมสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจาเป็นอย่าง
แท้จริง โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ รวมทั้งสิ้นจานวน 17 วิชาเอก จานวน 99 อัตรา ดังนี้
1.1 การเงินและการบัญชี จานวน 1 อัตรา ประกอบด้วย
1. โรงเรียนสตรีทุ่งสง / สพม.เขต 12
1.2 คณิตศาสตร์ จานวน 15 อัตรา ประกอบด้วย
1. โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
2. โรงเรียนอนุบาลฯ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
3. โรงเรียนบ้านทวดทอง / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
4. โรงเรียนบ้านนาเส / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
5. โรงเรียนวัดก้างปลา / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
6. โรงเรียนวัดท่ายาง / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
7. โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
8. โรงเรียนวัดจันดี / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
9. โรงเรียนบ้านลากชาย / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
10. โรงเรียนบ้านชะอวด / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
11. โรงเรียนหัวไทร(เรือนฯ) / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
12. โรงเรียนวัดนาหมอบุญ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
13. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
14. โรงเรียนขนอมพิทยา / สพม.เขต 12
15. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นศ. / สพม.เขต 12
1.3 คอมพิวเตอร์ จานวน 6 อัตรา ประกอบด้วย
1. โรงเรียนบ้านทวดทอง / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
2. โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
3. โรงเรียนบ้านวังยวน / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
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4. โรงเรียนบ้านกุมแป / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
5. โรงเรียนบ้านหน้าศาล / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
6. โรงเรียนบ้านกลอง / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
1.4 ดนตรีศึกษา จานวน 1 อัตรา ประกอบด้วย
1. โรงเรียนปทุมานุกูล / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
1.5 นาฏศิลป์ จานวน 4 อัตรา ประกอบด้วย
1. โรงเรียนวัดจันดี / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
2. โรงเรียนบ้านกุมแป / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
3. โรงเรียนท่าศาลา / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
4. โรงเรียนขนอมพิทยา / สพม.เขต 12
1.6 ปฐมวัย จานวน 19 อัตรา ประกอบด้วย
1. โรงเรียนอนุบาลฯ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
2. โรงเรียนบ้านทวดทอง / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
3. โรงเรียนวัดโบสถ์ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
4. โรงเรียนบ้านตลาด / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
5. โรงเรียนวัดสระไคร / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
6. โรงเรียนบ้านคลองตูก / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
7. โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
8. โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
9. โรงเรียนบ้านบนควน / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
10. โรงเรียนวัดลานาว / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
11. โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
12. โรงเรียนบ้านห้วยหาร / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
13. โรงเรียนหัวไทร(เรือนฯ) / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
14. โรงเรียนบ้านบางพระ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
15. โรงเรียนร่อนพิบูลย์ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
16. โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
17. โรงเรียนท่าศาลา / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
18. โรงเรียนปทุมานุกูล / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
19. โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
1.7 ประถมศึกษา จานวน 2 อัตรา ประกอบด้วย
1. โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
2. โรงเรียนบ้านบางพระ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
1.8 พลศึกษา จานวน 3 อัตรา ประกอบด้วย
1. โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
2. โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม / สพม.เขต 12
3. โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
1.9 ภาษาจีน จานวน 1 อัตรา ประกอบด้วย
1. โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา /สพม.เขต 12
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1.10 ภาษาไทย จานวน 16 อัตรา ประกอบด้วย
1. โรงเรียนบ้านทวดทอง / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
2. โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
3. โรงเรียนบ้านทวดทอง / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
4. โรงเรียนบ้านปากพญา / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
5. โรงเรียนวัดก้างปลา / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
6. โรงเรียนวัดหน้าเขา / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
7. โรงเรียนวัดมังคลาราม / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
8. โรงเรียนวัดไม้เรียง / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
9. โรงเรียนบ้านบางน้อย / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
10. โรงเรียนบ้านชะอวด / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
11. โรงเรียนหัวไทร(เรือนฯ) / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
12. โรงเรียนหัวไทร(เรือนฯ) / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
13. โรงเรียนวัดคันธมาลี / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
14. โรงเรียนวัดประทุมทายการาม / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
15. โรงเรียนวัดเขาขุนพนม / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
16. โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร / สพม.เขต 12
1.11 ภาษาอังกฤษ จานวน 9 อัตรา ประกอบด้วย
1. โรงเรียนวัดท่างาม / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
2. โรงเรียนวัดคันนาราม / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
3. โรงเรียนอนุบาลฯ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
4. โรงเรียนบ้านนาเคียน / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
5. โรงเรียนบ้านคลองดิน / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
6. โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
7. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
8. โรงเรียนวัดประทุมทายการาม / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
9. โรงเรียนบางขันวิทยา / สพม.เขต 12
1.12 วิทยาศาสตร์ จานวน 11 อัตรา ประกอบด้วย
1. โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
2. โรงเรียนอนุบาลฯ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
3. โรงเรียนวัดโบสถ์ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
4. โรงเรียนบ้านวังยวน / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
5. โรงเรียนวัดท่ายาง / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
6. โรงเรียนชุมชนควนดินแดงฯ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
7. โรงเรียนบ้านปากเชียร / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
8. โรงเรียนวัดสามัคยาราม / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
9. โรงเรียนวัดบ่อล้อ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
10. โรงเรียนวัดเขา (วันครู ๒๕๐๑) / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
11. โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
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1.13 สังคมศึกษา จานวน 7 อัตรา ประกอบด้วย
1. โรงเรียนอนุบาลฯ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
2. โรงเรียนวัดกะเปียด / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
3. โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
4. โรงเรียนบ้านชะอวด / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
5. โรงเรียนวัดไม้เสียบ / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
6. โรงเรียนท่าศาลา / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
7. โรงเรียนวัดขรัวช่วย / สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
1.14 ศิลปศึกษา จานวน 1 อัตรา ประกอบด้วย
1. โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ/สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1.15 เกษตรกรรม จานวน 1 อัตรา ประกอบด้วย
1. โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี/สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
1.16 ทัศนศิลป์ จานวน 1 อัตรา ประกอบด้วย
1. โรงเรียนบ้านห้วยหาร/สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
1.17 จิ ต วิทยาและการแนะแนว จานวน 1 อัตรา ประกอบด้วย
1. โรงเรียนบ้านชะอวด/สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
2. อนุมัติประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560
3. อนุมัติเป็นหลักการให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชดาเนินการคัดเลือก และแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่างๆ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ได้ตามความจาเป็นและตามความเหมาะสม
4. อนุ มั ติ เ ป็ น หลั ก การให้ ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชในฐานะกรรมการและเลขานุ ก าร
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรม ลงนามแทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรม
ในรับประกาศรับสมัครคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก
และประกาศต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคั ด เลื อ ก และด าเนิ น การคั ด เลื อ กฯ จนแล้ ว เสร็ จ ทุ ก กระบวนการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด และตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ. กาหนด เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ให้นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบต่อไป
5. อนุมัติให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ไปรายงานตัวเข้า
ปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
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ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่อง ขอแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมและพั ฒนาอย่าง
เข้มให้ดารง ตาแหน่ง ครู
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ คุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ซึ่ ง ผ่ า นการประเมิ น การเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม ครบสองปี ให้ ด ารงต าแหน่ ง ครู สั ง กั ด เดิ ม
โดยได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบกาหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จานวน 7 ราย
ดังนี้
ที่

ชื่อ - สกุล

โรงเรียน

วันที่บรรจุ

เงินเดือน
ปัจจุบัน

วันที่ให้ดารง
ตาแหน่งครู

เงินเดือน
หลังแต่งตั้ง

17,310

1 กันยายน
2560
1 กันยายน
2560
1 กันยายน
2560
6 สิงหาคม
2560
6 สิงหาคม
2560

17,490

10 สิงหาคม
2560
24 สิงหาคม
2560

16,670

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

1.
2.
3.
4.
5.

สิบโทอรรถพร
จินดารัตน์
นางสาญาดา
หมาดหนุด
นางวรินทร
ถนอมวงศ์
นางสาวอุษามาศ
แก้วนิมิตร
นางสาวพิศวาส
ทับทิมเมือง

วัดมังคลาราม
ชุมชนวัดสุวรรณาราม
วัดสวนพิกุล
วัดลานาว
วัดลานาว

1 กันยายน
2558
1 กันยายน
2558
1 กันยายน
2558
6 สิงหาคม
2558
6 สิงหาคม
2558

16,570
17,310
17,310
16,570

16,670
17,490
17,490
16,670

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

6.
7.

นางสาวประภาพร บ้านลากชาย
คงวัดใหม่
นางสาวศิวะลี
ทัศนาวลัย
เศรษฐทอง

10 สิงหาคม 16,570
2558
24 สิงหาคม 17,310
2558

17,490

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีวิทยฐานะชานาญการ
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ
จานวน 21 ราย ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
๑. นางอาภรณ์ นิลวานิช ครู
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สาขาการศึกษาปฐมวัย
“ณ นครอุทิศ”
๒. นางธนอมร นิลกาญจน์ ครู
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สาขาภาษาไทย
“ณ นครอุทิศ”
๓ . นางกมลทิพย์ สินยัง ครู
โรงเรียนบ้านคลองดิน
สาขาการศึกษาปฐมวัย
๔. นางพิทยา ฝั่งชลจิตร ครู
โรงเรียนวัดท้ายสาเภา
สาขาภาษาไทย
๕ . นางอนงค์ลักษณ์ คงสง ครู
โรงเรียนชุมชนลานสกา
สาขาวิทยาศาสตร์
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๖ . น.ส.จินน์จุฑา มีมะลิ ครู
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
๗ . น.ส.อนงค์นาฏ สุขกลับ ครู
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
๘. น.ส.สุภาวดี เดชสุวรรณรัศมี ครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
๙. น.ส.รัชฎาภรณ์ แก้วมณี ครู
โรงเรียนบ้านห้วยไทร
10. น.ส.ทิยานันท์ ทองสงฆ์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
11. นางสุพรรษา ชัยสุริทร์ ครู
โรงเรียนสังวาลย์วิท 7
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
12. นายพิเชษฐ บรรจงช่วย ครู โรงเรียนวัดบางยิ่ว
13. นางสาววลีรัตน์ สกุณา ครู
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
14. นางวรุณรัตน์ โมกขจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านควนรุย
15. นางกัลติภา ศรีสว่าง ครู
โรงเรียนบ้านโคกทราย
16. นางลยวัย เสือชาวป่า ครู
โรงเรียนบ้านไสขาม
17. นางกนกวรรณ กังวานเกียรติ ครู โรงเรียนวัดคันธมาลี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
18. นางสาวเจษรา จูเจ้ย ครู
โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง
19. นางสาวลออ จันทร์ชุม ครู
โรงเรียนบ้านปากลง
20. น.ส.ฐานิศ หริกจันทร์ ครู
โรงเรียนบ้านท่าน้อย
21. นายนิคม ม่วงหิมพาน ครู
โรงเรียนบ้านปากลง

สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาการศึกษาปฐมวัย
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาปฐมวัย
สาขาสังคมศึกษาฯ
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์

2. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการคนที่ 1 และกรรมการคนที่ 3 ในการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้าน
ที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 21 ราย ดังรายชื่อ
ข้างต้น
3. อนุมัติเป็นหลักการให้ การแต่งตั้งกรรมการคนที่ 2 ในการประเมินด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม
จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชีพ ด้ า นที่ 2 คื อ ด้ า นความรู้ ค วามสามารถ และด้ า นที่ 3 คื อ ด้ านผลการ
ปฏิบั ติงาน ของข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่ อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ โดยกาหนดให้
กรรมการผู้ประเมิน จานวน 1 คน ต่อผู้ขอรับการประเมินไม่เกิน 2 คน โดยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไป
ดาเนิ นการปรับ เปลี่ ยนกรรมการคนที่ 2 ให้ เป็นไปตามมติ แล้ วรายงานให้ คณะกรรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้าน
ความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน จานวน 13 ราย ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
1. น.ส.ทิพภารัตน์ วรรณเพชร
ครู
โรงเรียนต.ช.ด.บ้านยูงงาม
สาขาภาษาไทย
2. นางกัณฐมณี คุณชน

ครู

โรงเรียน บ้านคอกช้าง

สาขาดนตรีนาฎศิลป์
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3. นายสมเกียรติ์ ยอดพุฒ
ครู
โรงเรียน วัดโคกเมรุ
4. น.ส.วนิดา เจริญรูป
ครู
โรงเรียนบ้านบางรูป
5. น.ส.ชญาภา เพชรา
ครู
โรงเรียน บ้านคลองงา
6. นางชวิศา พรหมขวัญ
ครู
โรงเรียน วัดสามัคคีนุกูล
7 . น.ส.กวิสรา บัวเพ็ชร
ครู
โรงเรียนต.ช.ด.บ้านยูงงาม สาขา
8. นายณัฐกรณ์ ทองใหม่
ครู
โรงเรียน บ้านคลองเสาเหนือ
9. นางสิริวัฒนา มังกรฤทธิ์
ครู
โรงเรียน คล่องหมื่นเพชรฯ
10. นางประนอม ชูสมัคร
ครู
โรงเรียน บ้านคลองเสาเหนือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
11. นางระเบียบ ชูแก้ว
ครู
โรงเรียน วัดควนใส
12. นางสุวรรณา โชติทอง
ครู
โรงเรียนบ้านปากเชียร
13. นางสาววราพร จงรักษ์
ครู
โรงเรียนบ้านบางพระ

สาขาคณิตศาสตร์
สาขาปฐมวัย
สาขาปฐมวัย
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤ
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาภาษาไทย
สาขาคอมพิวเตอร์

2. อนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี วิ ท ยฐานะช านาญการ จ านวน
13 ราย ตามรายชื่อดังกล่าว ตั้งแต่วันที่คุณสมบัติครบถ้วน

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชี พ และด้ า นที่ 2 ด้ า นความรู้ ค วามสามารถ ข้า ราชการครู และบุค ลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 19 ราย ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
๑. นายไพริน ภู่กองพันธ์ ครูชานาญการ โรงเรียนอนุบาลสาขาสุขศึกษาพลศึกษา
นครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”
2. นางสาวพรทิพย์ ช่วยนุ่ม ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านทวดทอง
สาขาวิทยาศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
3. นางอภาวดี ตันพงษ์ ครูชานาญการ โรงเรียนวัดท่ายาง
สาขาภาษาไทย
4. นายอุทิศ ศรีมหันโต ครูชานาญการ โรงเรียนวัดมังคลาราม
สาขาพระพุทธศาสนา
5. นางพุทธพร ล่าประไพ ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านเหนือคลอง
สาขาคณิตศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
6. นางมัชฌิม ไชยพร
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านห้วยหาร
สาขาคณิตศาสตร์
7. นางเบญจมาศ มีปาล ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านห้วยหาร
สาขาคอมพิวเตอร์
8. นางปัทมา อักษรเดช ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านวังใส
สาขาวิทยาศาสตร์
9. นางศิริลักษณ์ แสงขา ครูชานาญการ โรงเรียนทัศนาวลัย
สาขาวิทยาศาสตร์
10. น.ส.เครือศรี ศิริภักดี ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านวังหอน
สาขาภาษาไทย
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
๑1. สิบเอกศักดิ์ชัย สวัสดิ์ชัย ครูชานาญการ โรงเรียนวัดปลักปลา
สาขาวิทยาศาสตร์
12. นางนัทฐาพร เพ็งสุข ครูชานาญการ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู
สาขาภาษาไทย
13. นางปรารถนา หัตถประดิษฐ์ ครูชานาการ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์
สาขาคณิตศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
14. นางสลิล สุขแสน
ครูชานาญการ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
สาขาภาษาไทย
15. นางอรอนงค์ ดารัส ครูชานาญการ โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์
สาขาภาษาอังกฤษ
16. นางฐิติรัตน์ อนันต์ ครูชานาญการ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
สาขาวิทยาศาสตร์
17. น.ส.กมลทรรศน์ ชูแก้ว ครูชานาญการ โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม
สาขาภาษาไทย
18. น.ส.วัชรีกุล สาเภาพล ครูชานาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สาขาสังคมศึกษา
19. นายศรชัย โชติ
รองผู้อานวยการ โรงเรียนปากพนัง
สาขาบริหารสถานศึกษา
2. อนุมัติการตั้งกรรมการคนที่ 1 และกรรมการคนที่ 3 ในการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม
จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 19 ราย ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น
3. อนุ มัติเป็ น หลั กการให้การแต่ง ตั้ง กรรมการคนที่ 2 ในการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม
จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิ เศษ โดยกาหนดให้กรรมการผู้ประเมิน จานวน 1 คน
ต่อผู้ขอรับการประเมินไม่เกิน 2 คน โดยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปดาเนินการปรับเปลี่ยนกรรมการคนที่ 2
ให้เป็นไปตามมติ แล้วรายงานให้คณะกรรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบในคราวประชุมครั้ง
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มัติ ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1 จานวน 23 ราย เพื่อให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 3 ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้ง
ผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และความเห็ นของคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ให้ คณะกรรมการ
ประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาต่อไป รายชื่อดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1. นางนรมน แก้ววิเชียร ครูชานาญการ โรงเรียนวัดท่าช้าง
สาขาการศึกษาปฐมวัย
2. นางดวงเดือน หอมจันทร์ ครูชานาญการ โรงเรียนวัดท่าช้าง
สาขาสังคมศึกษา
3. น.ส.กาญจนา แก้วประเสริฐ ครูชานาญการ โรงเรียน วัดพระมหาธาตุ
สาขาภาษาไทย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
4. นางกิติยา อูมา
ครูชานาญการ โรงเรียนต.ช.ด.
ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์
5. นางบุญนภา บุญมูสิก ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านนา

สาขาคณิตศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์
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6 . นายวิชัยกาญจน์ สิยานันท์ ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านนาใหญ่
7. นางปิยวรรณ รอดอุปการ ครูชานาญการ โรงเรียนวัดมะนาวหวาน
8. นางณิชาพร ปราชญ์นครเขต ครูชานาญการ โรงเรียนวัดโบราณาราม
9. นางจุฑาพร เกลี้ยงเกลา ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง
10. นางสุปราณี อู่ธาระณะ ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง
11. น.ส.ปวีณา ศิริโกไศยกานนท์ ครูชานาญการ โรงเรียนวัดควนชม
12. ส.ต.อ.สมใจ สังข์กลับ ครูชานาญการ โรงเรียนต.ช.ด.ช่างกล
ปทุมวันอนุสรณ์ 10
13. นางพิไลลักษณ์ อาญาพิทักษ์ ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านคอกช้าง
14. น.ส.อุไรวรรณ ทองกระจ่าง ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านควนประ
15. นางวาสนา จะรา
ครูชานาญการ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
16. นางบุญญา รักษ์ประทุม ครูชานาญการ โรงเรียนวัดวังกลม
17. นางสมจิตร รักษาชล ครูชานาญการ โรงเรียนวัดวังกลม
18. นางสาววริษฐา เมฆตรง ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านหัวไทร
19. น.ส.ปนิดา สุวรรณโณ ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งโชน
20. น.ส.โสภาภรณ์ คงทอง ครูชานาญการ โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์
21. นางวิพาวัน ศิริกาญจนชาด ครูชานาญการ โรงเรียนวัดบ่อล้อ
22. นางจิรา สุทธิภักดี ครูชานาญการ โรงเรียน วัดวังหลุง
23. นางกุลภัสสรณ์ ม่วงแดง ครูชานาญการ โรงเรียนหัวไทร (เรือนฯ)

สาขทัศนศิลป์
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาภาษาไทย
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาพลศึกษา
สาขางานบ้าน
สาขาปฐมวัย
สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ

ระเบียบวาระที่ 4.12 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ (ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 )
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา
จานวน 15 ราย
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 4 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
๑. นางผิวพรรณ ราพึงนิตย์ ครูชานาญการ โรงเรียนวัดพระเพรง สาขาการศึกษาปฐมวัย
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
2. นางมลธิชา ลิ่มตระกูล ครูชานาญการ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
สาขาการศึกษาปฐมวัย
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
3. นางบุษกร ณ สงขลา ครูชานาญการ โรงเรียน บ้านตลาด
สาขาการศึกษาปฐมวัย
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
4. นางสุรัชนี อยู่สบาย ศึกษานิเทศก์ สังกัดสพม.12
สาขานิเทศการศึกษา
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 24 มีนาคม 2559
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3. อนุ มัติ ให้ ป รั บ ปรุ งผลงานทางวิช าการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จานวน 5 ราย ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1. นางนฤมล รักษ์ศรีทอง ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านทวดทอง สาขาการศึกษาปฐมวัย
2. นางกมลชนก ธานีรัตย์ ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านทวดทอง สาขาการศึกษาปฐมวัย
3. นางธนรัตน์ จันทวี
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดเชิงแตระ
สาขาการศึกษาปฐมวัย
4. น.ส.อัจจิตา หิรัญรัศมี ครูชานาญการ โรงเรียน วัดมะม่วงตลอด สาขาภาษาอังกฤษ
5. นางลัดดาวัลย์ มิตรกูล ครูชานาญการ โรงเรียน บ้านทวดทอง สาขาภาษาอังกฤษ
4. ไม่อนุมัติผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 6 ราย ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1. นางนภวรรณ รัตนบรรเทิง ครูชานาญการ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
2. นางทักษิณา รอดศรี ครูชานาญการ โรงเรียน วัดบางใหญ่
สาขาภาษาอังกฤษ
3. นางต้องจิต ช่วยรักษ์ ครูชานาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สาขาภาษาอังกฤษ
4. นายตุลาคม ไตรวงศ์ ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านสานักใหม่ สาขาภาษาอังกฤษ
5. นางวันเพ็ญ ยานพะโยม ครูชานาญการ โรงเรียนวัดมุขธารา
สาขาภาษาอังกฤษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
6. นายวิเชียร บุญรัตน์ ครูชานาญการ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สาขางานช่างงานประดิษฐ์
ระเบียบวาระที่ 4.13 เรื่อง การให้ข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1)
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 9 ราย
2. อนุมัตใิ ห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 8 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
ผลงาน ครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน จานวน 9 ราย ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
๑ . นางตติยา ครองนุช ครูชานาญการ โรงเรียนวัดเชิงแตระ
สาขาภาษาไทย
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 24 เมษายน 2560
2. นางแสงเดือน แดงงาม ครูชานาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 สาขาคณิตศาสตร์
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 20 มีนาคม 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
3. นายศุภชัย เครือจันทร์ ครูชานาญการ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
สาขาหน้าที่พลเมือง
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
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4 . นางศิราพร สุขอินทร์

ครูชานาญการ โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
สาขาภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
5. นางดวงดาว ณ พัทลุง ครูชานาญการ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
สาขาคณิตศาสตร์
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
6. น.ส. สาคร ฤทธิจันทร์ ครูชานาญการ โรงเรียนเขาพังไกร
สาขาศิลปะ
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 9 มกราคม 2560
7. นายพิษณุ ชะลา
ครูชานาญการ โรงเรียนทุ่งสง
สาขาทัศนศิลป์
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
8. นางโสพิน แก้วสุข
ครูชานาญการ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
สาขาภาษาไทย
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
3. อนุ มั ติ ใ ห้ ป รั บ ปรุ ง ผลงานทางวิช าการครั้ ง ที่ 2 ภายในเวลา 3 เดือ น นั บจากส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จานวน 1 ราย ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
1. นายสมเกียรติ หัตถประดิษฐ์ ครูชานาญการ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์
สาขาสังคมศึกษา
ระเบียบวาระที่ 4.14 เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ชุ ด ที่ 1 ประเมิ น ด้ า นที่ 1 ด้ า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและผลงานทางวิชาการ (ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
จานวน 1 ราย คือ
- นางชนิกรรดา เพชรชนะ ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ สาขาภาษาไทย
ระเบียบวาระที่ 4.15 เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยกลั่นกรองเอกสารและผลงานทางวิชาการ
(ด้านที่ ๓) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและผลงานทางวิชาการ (ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ ก่อนนาเสนอ ก.ค.ศ. จานวน 2 ราย ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
1. นางจิราพร รัตนกุล
ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนสตรีปากพนัง สาขาบริหารการศึกษา
ชานาญการพิเศษ
2. นายปราโมทย์ พรหมนิล ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนทรายขาววิทยา สาขาบริหารการศึกษา
ชานาญการพิเศษ
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ระเบียบวาระที่ 4.16 เรื่อง การอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน
เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒)
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ผ ลการประเมิน ด้ า นที่ ๑ และด้ านที่ ๒ ของคณะกรรมการชุ ด ที่ 1 จ านวน 1 ราย เพื่ อ ให้
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต 2 ส่ ง ผลการปฏิ บั ติ ง าน (ด้ า นที่ 3 )
ซึ่งประกอบด้วยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผล
การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้สานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อดาเนินการ ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
- นางกาญจนา จิตรสารวย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สาขานิเทศการศึกษา
ชานาญการพิเศษ
ระเบียบวาระที่ 4.17

เรื่อง การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งซึ่งมีหน้ าที่เป็น
ผู้ ส อนในหน่ ว ยงานการศึ ก ษาที่ ว่ า งจากการเกษี ย ณ เป็ น ต าแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย เพื่ อ ใช้ บ รรจุ นั ก ศึ ก ษาทุ น
จานวน 9 อัตรา ดังนี้
ตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
6
7
8
9

ตาแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ตาแหน่ง
เลขที่
24882
24028
24037
24929
25129
24788
25870
25435
25457

รับเงินเดือน
อันดับ
ขั้น
กัลยาณีศรีธรรมราช คศ.๓
4๘,54๐
เบญจมราชูทิศ
คศ.๔(3) ๖3,810
เบญจมราชูทิศ
คศ.3
51,170
เมืองนครศรีธรรมราช คศ.3(2) 49,420
เมืองนครศรีธรรมราช คศ.3(2) 48,540
ชะอวดวิทยาคาร
คศ.3(2) 48,540
ปากพนัง
คศ.3
53,080
สตรีทุ่งสง
คศ.๓
53,950
สตรีทุ่งสง
คศ.4(3) 62,760
สถานศึกษา

ตาแหน่งที่ขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่งใหม่
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
สถานศึกษา
เลขที่
ครูผู้ช่วย
24882 กัลยาณีศรีธรรมราช
ครูผู้ช่วย
24028 เบญจมราชูทิศ
ครูผู้ช่วย
24037 เบญจมราชูทิศ
ครูผู้ช่วย
24929 กัลยาณีศรีธรรมราช
ครูผู้ช่วย
25129 กัลยาณีศรีธรรมราช
ครูผู้ช่วย
24788 ชะอวดวิทยาคาร
ครูผู้ช่วย
25870 ปากพนัง
ครูผู้ช่วย
25435 สตรีทุ่งสง
ครูผู้ช่วย
25457 สตรีทุ่งสง

ระเบียบวาระที่ 4.18 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ : มีสัญญาผูกพันตาม
โครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติการดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
เพื่อผลิตครูในสาขาวิช าที่ขาดแคลน รุ่นที่ 3 ประจาปี 2558 จานวน 2 อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ
หรือโครงการทุนรัฐบาล ดังนี้
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1. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตาแหน่งเลขที่ 24882
อันดับ คศ.3 ขั้น 48,540 บาท สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
2. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรราช ตาแหน่งเลขที่ 24028
อันดับ คศ.4 ขั้น 63,810 บาท สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2. อนุมัตเิ ป็นหลักการในการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วยในโรงเรียนที่
ได้รับจัดสรรตาแหน่ง
3. อนุมัติให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งได้ตามความเหมาะสม
ระเบียบวาระที่ 4.19 เรื่อง การให้ข้าราชการครูไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให้ นางปาณิสรา ว่องพรรณงาม ตาแหน่ง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
นครศรีธรรมราช อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปช่วยราชการที่โรงเรียนโยธินบารุง เพื่อดูแล
มารดาที่ เจ็ บป่ วยต้องดูแลอย่ างใกล้ชิด และนางนัยนา หมื่นห่ อ ตาแหน่งครู โรงเรียนเชียรใหญ่ส ามัคคีวิทยา
อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วิชาเอกเคมี ไปช่วยราชการที่โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง กรณีติดตาม
คู่สมรส
ระเบียบวาระที่ 4.20 เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ใ ห้ เ ลิ ก สถานศึ ก ษา จ านวน ๖ แห่ ง ทั้ ง นี้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต ๑ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ได้ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕o หมวด ๓ (๑) (๒)
และข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีความจาเป็นที่ไม่อาจมีหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระเบียบนี้มาใช้กับการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึ ก ษาได้ ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานน าเสนอขอความเห็ น ชอบคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
ที่
๑

โรงเรียนขอยกเลิก
บ้านทุ่งสร้าน

จานวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
-

โรงเรียน
นักเรียนประสงค์ไปเรียน
วัดสระใคร

ชาย
-

จานวนครู
หญิง รวม
2
2

กรณี
ยุบเลิกสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
ที่

โรงเรียนขอยกเลิก

๑
๒
๓

บ้านเขาวังทอง
วัดนางตรา
วัดสวนหมาก

๔
๕

บ้านวังหิน
วัดป่ากิ่ว

จานวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
-

-

-

โรงเรียน
นักเรียนประสงค์ไปเรียน
ชุมชนวัดบางคู
วัดโคกเหล็ก
บ้านทุ่งชน 4 คน
วัดชัยธารามประดิษฐ์ 3 คน
วัดหญ้าปล้อง
-ชุมชนวัดอินทคีรี 13 คน
-วัดหญ้าปล้อง 6 คน

ชาย
1
1
2

จานวนครู
หญิง
3
1

รวม
4
3

ยุบเลิกสถานศึกษา
ยุบเลิกสถานศึกษา
ยุบเลิกสถานศึกษา

2
1

1
1

3
2

ยุบเลิกสถานศึกษา
ยุบเลิกสถานศึกษา

กรณี
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ระเบียบวาระที่ 4.21 เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบรวมสถานศึกษา จานวน ๙ แห่ง ทั้งนี้ได้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
จัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕o หมวด ๒ ข้อ ๙ และแนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษา (๑)
สถานศึกษาใดที่อยู่ใกล้ เคียงกันมีความเห็นชอบควรรวมสถานศึกษา และข้อ ๑o ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษา โดยให้มีผลก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 180 วัน
ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

๑ วัดมะปรางงาม
๒ วัดคงคาเจริญ

จานวน
นักเรียน
165
135

๓ วัดสามัคคีนุกูล

423

ที่

โรงเรียนหลัก

จานวน
โรงเรียนมารวม
ครู
9
บ้านป่าพาด
10 วัดทะเลมิตรภาพ
ที่ 151
19 วัดควนสะตอ

จานวน
นักเรียน
0
18

จานวน
ครู
3
3

พนักงาน
ราชการ
-

รวมสถานศึกษา
รวมสถานศึกษา

4

1

1

รวมสถานศึกษา

จานวน
นักเรียน

จานวนครู

29
18
19
17
16

2
2
1
3
3

พนักงาน
ราชการ
-

จานวน
นักเรียน
11

จานวน
ครู
3

พนักงาน
ราชการ
-

กรณี

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓
ที่

โรงเรียนหลัก

จานวน
นักเรียน

จานวนครู

๑
๒
๓
๔
๕

วัดธงทอง
วัดปากเหมือง
วัดวัวหลุง
วัดพิศาลนฤมิต
วัดปากแพรก

22
144
101
364
87

6
8
9
16
7

โรงเรียนมารวม

บ้านท่าเจริญ
วัดดอนผาสุก
บ้านเกยเชน
วัดร่อนนา
วัดบางพระ

กรณี
รวมสถานศึกษา
รวมสถานศึกษา
รวมสถานศึกษา
รวมสถานศึกษา
รวมสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
ที่

โรงเรียนหลัก

๑ วัดชัยธาราม
ประดิษฐ์

จานวน
นักเรียน
117

จานวน
โรงเรียนมารวม
ครู
10 วัดป่า (โมคลาน)

กรณี
รวมสถานศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4.22 เรื่อง การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ ญ าตจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว ให้ แ ก่ ครอบครั ว เบญจลั ก ษณ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จานวน ๑ ครอบครัว ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖o ดังนี้
ข้อมูลครอบครัว
ที่

ชื่อ-สกุล
บิดา มารดา

1

นายครูทร
หนูทอง
นางอรพิน
หนูทอง

ที่อยู่
ปัจจุบัน

ข้อมูลผู้จดั การ
ศึกษา
ชื่อ-สกุล

ข้อมูลผู้เรียน
ชื่อ-สกุล

ว/ด/ป
เกิด

29 หมู่5
นายครูทร
ด.ญ.ดุษฏี 9 พ.ค.
ต. ทอนหงศ์
หนูทอง
หนูทอง 2548
อ.พรหมคีรี
จ.นครศรีฯ

ระดับชั้น
ที่ขอจัด

ม.1 –
ม.3

ข้อมูลการจัดการศึกษา
กาลัง
เรียน
ชั้น

ม.1

ว/ด/ป
ที่ได้รับ
อนุญาต

ว/ด/ป
ที่ขอ
ยกเลิก

หมาย
เหตุ

18

ระเบียบวาระที่ 4.23 เรื่อง การขอเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๓ จานวน ๒ ครอบครัว ดังนี้
ข้อมูลครอบครัว
ที่

ชื่อ-สกุล
บิดา มารดา

๑

น.ส.ธิดารัตน์
รัดไว้

๒

ที่อยู่
ปัจจุบัน

๑๓๙/๑ ม.๒
บ้านท่าสะท้อน
ต.ชะอวด
อ.ชะอวด
จ.นครศรีฯ
นายมานะ
๑๓๙/๑ ม.๒
ยะสะนพ บ้านท่าสะท้อน
ต.ชะอวด
อ.ชะอวด
จ.นครศรีฯ

ข้อมูลผู้จดั การศึกษา
ชื่อ-สกุล

ข้อมูลผู้เรียน
ชื่อ-สกุล

ระดับ
ชั้นที่จัด

ว/ด/ป
ที่อนุญาตจัด

ขอยกเลิกการจัด

น.ส.ธิดารัตน์
รัดไว้

ด.ช.โมกข์
เกตุชู

ป . ๑ – ปี ก ารศึ ก ษา ปี ก า ร ศึ ก ษ า
ป.๖
๒๕๕๘
๒๕๖o

นายมานะ
ยะสะนพ

ด.ช.นันทภพ ป . ๑ – ปี ก ารศึ ก ษา ปี ก า ร ศึ ก ษ า
ยะสะนพ ป.๖
๒๕๕๘
๒๕๖o

