ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 13/2560
วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560
เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมอาคาร 1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
..................................................
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

เรื่องที่ 4.1

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการรับนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2561
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็ น ชอบแต ง ตั้ ง คณะกรรมการศึ กษาธิ การจั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช เป น กรรมการในคณะกรรมการ
รับนักเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 และสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1.1 นายสุรพล โชติธรรมโม
ผูแทน กศจ.
ประธาน
1.2 นายบุญถิ่น สืบสม
ผูแทน กศจ.
กรรมการ
1.3 นายจําเริญ พรหมมาศ
ผูแทน กศจ.
กรรมการ
1.4 นายณัฐวุฒิ ภารพบ
ผูแทน กศจ.
กรรมการ
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
2.1 นางเกษร ธานีรัตน
ผูแทน กศจ.
2.2 นายษฐา ขาวขํา
ผูแทน กศจ.
2.3 นายจําเริญ พรหมมาศ
ผูแทน กศจ.
2.4 นายณัฐวุฒิ ภารพบ
ผูแทน กศจ.
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
3.1 นายบุญถิ่น สืบสม
ผูแทน กศจ.
3.2 นายประยูร เงินพรหม
ผูแทน กศจ.
3.3 นายจําเริญ พรหมมาศ
ผูแทน กศจ.
3.4 นายณัฐวุฒิ ภารพบ
ผูแทน กศจ.
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
4.1 นายจําเริญ พรหมมาศ
ผูแทน กศจ.
4.2 นายบุญถิ่น สืบสม
ผูแทน กศจ.
4.3 นายษฐา ขาวขํา
ผูแทน กศจ.
4.4 นายณัฐวุฒิ ภารพบ
ผูแทน กศจ.

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
5.1 นายวิมล จํานงบุตร
ผูแทน กศจ.
5.2 นายวิมล ดําศรี
ผูแทน กศจ.
5.3 นายอิสระ หัสดินทร
ผูแทน กศจ.
5.4 นายณัฐวุฒิ ภารพบ
ผูแทน กศจ.

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เรื่องที่ 4.2

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอ
ระหวางสถานศึกษาที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ปการศึกษา 2562 และ
เรื่องใหผูปกครองสงเด็กที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับเขาเรียนในสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปการศึกษา 2562
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการจัดสรรโอกาส
เขาศึกษาตอระหวางสถานศึกษาที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ปการศึกษา 2562
2. เห็นชอบประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องใหผูปกครองสงเด็กทีม่ ี
อายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับเขาเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปการศึกษา 2562 ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4

เรื่องที่ 4.3
เรื่อง การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู (รอบที่ 2 ครั้งที่ 2)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู จํานวน 80 ราย
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 28 ราย
เลขที่
อําเภอ ตําแหนง

วิชาเอกที่
ตองการ

ที่

ตําแหนง

สังกัด

1

ครู

วัดพระมหาธาตุ

เมือง

216

ภาษาไทย

ครู

วัดพระมหาธาตุ

เมือง

137

คณิตศาสตร

2

ตําแหนงหนวยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล

วุฒ/ิ วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

น.ส.จําเนียร
หุพาทิพย

ค.บ./
ภาษาไทย

นางกอกานต
เจริญศาสตร

ค.บ./
คณิตศาสตร

ครู/บานคลองเสา
เหนือ/สพป.นศ.2
ครู/ราชประชานุ
เคราะห 8/สพป.น
ศ.4

3
เลขที่
อําเภอ ตําแหนง

วิชาเอกที่
ตองการ

ที่

ตําแหนง

สังกัด

3

ครู

วัดพระมหาธาตุ

เมือง

273

พลศึกษา

ครู

วัดพระมหาธาตุ

เมือง

437

ศิลปะ

วัดพระมหาธาตุ

เมือง

1094

ภาษาไทย

เมือง

1345

คณิตศาสตร

4

5
6

ครูผูชวย
ครู
วัดพระมหาธาตุ

ชื่อ - สกุล

วุฒ/ิ วิชาเอก

นายรัฐกร
ผดุงกิจ

ค.บ./พลศึกษา

นางสาว
ภาสวรรณ
ภาสภนธ

ค.บ./
ศิลปศึกษา

นางเสาวนีย
นาควารี
นางบุษยากร
สรางอําไพ
นางสาวสุภาพ
คงชีพ

โรงเรียน/สพท.
ครู/วัดบางตะพาน
/สพป.นศ.1
ครู/บานนา/
สพป.นศ.2

กศ.บ./
ภาษาไทย
ค.บ./
คณิตศาสตร

ครู/บานชะเอียน/
สพป.นศ.1
ครู/วัดมุขธารา/
สพป.นศ.1
ครู/บานคลองเสา
ค.บ./สุขศึกษา เหนือ/สพป.นศ.2

7

ครู

อนุบาล
นครศรีธรรมราช
"ณ นครอุทิศ"

เมือง

8

ครู

อนุบาล
นครศรีธรรมราช
"ณ นครอุทิศ"

เมือง

259

พลศึกษา

นายอานนท
วัฒนะจํานง

ค.บ./พลศึกษา

9

ครู

อนุบาล
นครศรีธรรมราช
"ณ นครอุทิศ"

เมือง

3859

ภาษาไทย

นางสุพัตรา
อามิตร

ค.บ./
ภาษาไทย

10

ครู

อนุบาล
นครศรีธรรมราช
"ณ นครอุทิศ"

เมือง

9937

การศึกษา
ปฐมวัย

นางสาวราตรี
จินกระวี

11

ครู

อนุบาล

เมือง

75

คณิตศาสตร นางสาว
วรกาญจน
ชูแวน

ค.บ./
คณิตศาสตร

ครู/วัดไพศาล
สถิต/สพป.นศ.1

เมือง

279

ค.บ./
ภาษาอังกฤษ

ครู/บานทองโกงกาง/

เมือง

574

วทบ.พืช
ศาสตร

ครู/วัดประเดิม/
สพป.สฎ.1

เมือง

583

ภาษาอังกฤษ นางสาว
พิชชาภา
โอมาก
วิทยาศาสตร วาที่ ร.ต.หญิง
ศรัณยรัชต
ยูนเสน
ประถมศึกษา นางกาญจนา
ปญญานฤพล

ค.บ./
ประถมศึกษา

ครู/วัดประทุมทาย
การาม/สพป.นศ.4

นครศรีธรรมราช

11195

"ณ นครอุทิศ"
12

ครู

13

ครู

14

ครู

อนุบาล
นครศรีธรรมราช
"ณ นครอุทิศ"
อนุบาล
นครศรีธรรมราช
"ณ นครอุทิศ"
บานทวดทอง

สุขศึกษา

ตําแหนงหนวยงานการศึกษาเดิม

ค.บ./
การศึกษา
ปฐมวัย

ครู/บานโปงเกตุ/
สระบุรี เขต 2
ครู/ราชประชานุ
เคราะห 8/สพป.น
ศ.4
ครู/บานทุงเกราะ/
สพป.นศ.4

สพป.นศ.3

หมายเหตุ

4
สังกัด

เลขที่
อําเภอ ตําแหนง

ที่

ตําแหนง

15

ครู

บานทวดทอง

เมือง

16

ครู

บานทวดทอง

เมือง

505

17

ครู

บานทวดทอง

เมือง

843

18

ครู

บานทวดทอง

เมือง

19

ครู

บานทวดทอง

20

ครู

21

วิชาเอกที่
ตองการ

10068 ภาษาไทย

ตําแหนงหนวยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล

วุฒ/ิ วิชาเอก

ศษ.บ./
ภาษาไทย
วท.บ./
คณิตศาสตร
ค.บ./
วิทยาศาสตร
ทั่วไป
นายสุวิทย ศรี กศ.บ./
วิสุทธิ์
พลศึกษา

โรงเรียน/สพท.

นางสุภาพร
พรหมแกว
คณิตศาสตร นางสาวธัญธิ
ชา เชาวลิต
วิทยาศาสตร น.ส.ณัฐธยาน
ชํานาญกิจ

ครู/วัดดินดอน/
สพป.นศ.1
ครู/วัดบางใหญ/
สพป.นศ.1
ครู/ร.ร.บานแม
โมกข/สพป.สฎ.1

871

พลศึกษา

เมือง

9876

ดนตรี

ครู/หัวไทร
(เรือประชาบาล)/
สพป.นศ.3

บานทวดทอง

เมือง

11051 คอมพิวเตอร

ครู/วัดมุขธารา/
สพป.นศ.1

ครู

บานทวดทอง

เมือง

1433

22

ครู

ราชประชานุ
เคราะห 5

เมือง

1077

ครู/วัดสวนพล/
สพป.นศ.1
ครู/ชุมชนวัดบาง
บูชา/สพป.นศ.3

23

ครู

วัดสระไคร

เฉลิม
พระ
เกียรติ
ฯ

461

วท.บ./
นางฉัตรลลิตา
วิทยาการ
วุฒิมงคล
คอมพิวเตอร
สังคมศึกษา นางจิรารัตน ค.บ./สังคม
ลองจา
ศึกษา
การศึกษา
ค.บ./
นางศรีอุบล
ปฐมวัย
การศึกษา
เขียวคง
ปฐมวัย
ประถมศึกษา นางทรงศรี
ค.บ./
ศรีอารัญ
ประถมศึกษา

24

ครู

วัดสระไคร

3649

สังคมศึกษา

ครู/บานหวยไคร/
สพป.ปข.2

25

ครู

วัดนารีประดิษฐ

เฉลิม
พระ
เกียรติ
ฯ
เมือง

13

วิทยาศาสตร นางสาว
ชญานิศา
ปลอดวงศ

26

ครู

ราษฎรบาํ รุง

ลาน
สกา

7747

ภาษาอังกฤษ นางสาว
ณัชญาภัสร
อิฏฐผล

นายเถกิงศักดิ์
ชะนะทอง

นายเฉลิมพล
บุรีศรี

ศศ.บ./
ดุริยางค
ศาสตรสากล

ค.บ./สังคม
ศึกษา
วศ.บ./
วิศวกรรมเคมี

ค.บ./
ภาษาอังกฤษ

ครู/บานพรุหวา/
สพป.สงขลา 3

ครู/บานตูล/
สพป.นศ.3

ครู/วัดสามพัน/
สพป.สฎ.3
ครู/บานเกาะขวัญ/
สพป.นศ.2

หมายเหตุ

5
ที่
27

28

ที่

ตําแหนง

สังกัด

เลขที่
อําเภอ ตําแหนง

ครู

วัดไพศาลสถิต

เมือง

ครู

วัดบางใหญ

เมือง

วิชาเอกที่
ตองการ

ตําแหนงหนวยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล

วุฒ/ิ วิชาเอก

12132
4
ภาษาอังกฤษ นางสาว
ฝาติหมะ
ดัชนี

ค.บ./
ภาษาอังกฤษ

11433 ประถมศึกษา นางพรทิพย
คงทอง

ค.บ./
ประถมศึกษา

โรงเรียน/สพท.

หมายเหตุ

ครู/วัดสามัคยาราม/

สพป.นศ.3

ยาย
ตอเนื่อง

ครู/วัดปากแพรก/
สพป.นศ.3

ยาย
ตอเนื่อง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 11 ราย

ตําแหนง

สังกัด

อําเภอ

1

ครู

บานหนองหวา
(ชะมายนุกูล)

ทุงสง

2

ครู

บานเกาะปราง

3

ครู

4

เลขที่
ตําแหนง

วิชาเอกที่
ตองการ

ตําแหนงหนวยงานการศึกษาเดิม

ชื่อ - สกุล

วุฒ/ิ วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

5310

วิทยาศาสตร
นางสาว
ทั่วไป
อุมาพร
คหะวงษ

วท.บ.
วิทยาศาสตร
ทั่วไป

สังวาลวิท 7/
สพป.นศ.2

ทุงสง

1948

คณิตศาสตร

นางวรรณดี
ปานสีนุน

วท.บ.
คณิตศาสตร

บานควนประ/
สพป.นศ.2

บานบนควน

ทุงสง

5794

สังคมศึกษา

ศศ.บ.
บานหินชาง/
วาที่ ร.ต.หญิง
ประวัติศาสตร สพป.ระนอง
วิลันดา
บุญประเสริฐ

ครู

วัดธรรมเผด็จ

ทุงสง

5019

ภาษาอังกฤษ นางสาวกวิสรา กศ.บ.
บัวเพชร
ภาษาอังกฤษ

5

ครู

วัดกะโสม

ทุงสง 10363 การ
นางพรทิพย
ประถมศึกษา บุญสิทธิ์

ค.บ.การ
ประถมศึกษา

บานวังยวน/
สพป.นศ.2

6

ครู

วัดทายาง

ทุง
ใหญ

บานไสโปะ/
สพป.นศ.2

ครู

วัดทายาง

ทุง
ใหญ

ค.บ.
ภาษาไทย
ค.บ.
วิทยาศาสตร
ทั่วไป

7

นางกาญจนา
จิตรา

6151

ภาษาไทย

6151

นางสุชาวดี
วิทยาศาสตร
พรหมเสน
ทั่วไป

ตชด.บานยูงงาม/
สพป.นศ.2

บานทะเลสอง
หอง/สพป.นศ.2

หมาย
เหตุ

6
ที่
8

ตําแหนง

สังกัด

เลขที่
อําเภอ ตําแหนง

วิชาเอกที่
ตองการ

ตําแหนงหนวยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล

วุฒ/ิ วิชาเอก

วท.บ.
นายอรรถภัทร
พลศึกษา
พาหุบุตร

โรงเรียน/สพท.

หมายเหตุ

บานหินลูกชาง/
สพป.กระบี่

ครู

บานบางตะเภา

ทุง
ใหญ

6028

พลศึกษา

9

ครู

วัดมังคลาราม

พิปูน

9213

การ
นายสายัณห
ประถมศึกษา
คลายสมบัติ

กศ.บ. การ
ประถมศึกษา

วัดหนาเขา/
สพป.นศ.2

10

ครู

วัดหนาเขา

พิปูน

1718

การ
นางสาวพัชรา
ประถมศึกษา หนูนอย

ค.บ.การ
ประถมศึกษา

บานนารอง/สพป.
กระบี่

11

ครู

วัดเทวสิทธิ์

นา
บอน

5474

การ
นางสาว
ประถมศึกษา สุกานดา
เภอรักษ

ค.บ. การ
ประถมศึกษา

บานทุงกรวด/
สพป.นศ.2

1.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 11 ราย
ที่

ตําแหนง

สังกัด

อําเภอ

เลขที่
ตําแหนง

วิชาเอกที่
ตองการ
คณิตศาสตร

ตําแหนงหนวยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล

วุฒ/ิ วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

นางสาวเบ็ญจวัน

คณิตศาสตร

ทาศาลา/สพป.นศ
4

1

ครู

บานชะอวด

ชะ
อวด

7590

2

ครู

หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)

หัว
ไทร

11055 วิทยาศาสตร นางเกศรา
ศรีวิจิตร

วิทยาศาสตร
ทั่วไป

วัดทะเลปง/
สพป.นศ 3

3

ครู

วัดทะเลปง

หัว
ไทร

นายวิชาญ
เอกกุล

สังคมศึกษา

บานลากชาย/
สพป.นศ 3

4

ครู

หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)

หัว
ไทร

8986

ศิลปะ

นางจิราภรณ
จิตตรี

ศิลปะ

วัดทายโนต/
สพป.นศ 3

5

ครู

บานหวยหาร

รอน
พิบูลย

3069

คณิตศาสตร

นางสุพัฒตรา
สุจรต

คณิตศาสตร

บานคลองวัง/
สพป.นศ 4

6

ครู

ชุมชนวัดสุวรรณ รอน
รังษี
พิบูลย

2627

คอมพิวเตอร นางมณฑา
ไกรดํา

คอมพิวเตอร

บานวังใส/
สพป.นศ 3

10413 สังคมศึกษา

ณ นคร

หมาย
เหตุ

7
ที่
7

ตําแหนง
ครู

สังกัด
บานปากเชียร

อําเภอ
เชียร
ใหญ

เลขที่
ตําแหนง

วิชาเอกที่
ตองการ

3870

นาฎศิลปะ

ตําแหนงหนวยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล

วุฒ/ิ วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

นางสาวนลินี
เศียรประดับ

นาฎศิลป

บานอางทอง
(วันครู 2502)

นางอัญชิสา
ชูจันทร

สพป.สุราษฎรธานี
เขต 1

8

ครู

บานบางพระ

เชียร
ใหญ

4041

คณิตศาสตร

9

ครู

บานปากเชียร

เชียร
ใหญ

3789

ประถมศึกษา นางสายพิน
คงพระบาท

ประถมศึกษา

วัดบอลอ/
สพป.นศ 3

10

ครู

วัดบอลอ

เชียร
ใหญ

3798

ประถมศึกษา นางสาว
สุลาลัย
ทองดี

ประถมศึกษา

องคการสวนยาง 3/

11

ครู

วัดไมเสียบ

ชะ
อวด

7249

ปฐมวัย

การศึกษา
ปฐมวัย

องคการสวนยาง 3/

นางศศิธิป
โควสวัสดิ์

วัดผล
การศึกษา

หมาย
เหตุ

บานตูล/
สพป.นศ 3

สพป.นศ 2

สพป. เขต 2

3.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 16 ราย
ที่
1

ตําแหนง

สังกัด

ครู

ทาศาลา

2

ครู

ทาศาลา

3

ครู

บานในถุง

4

ครู

บานทาสูง

อําเภอ

เลขที่
ตําแหนง

วิชาเอกที่
ตองการ

ทา
ศาลา

1586

ทา
ศาลา
ทา
ศาลา

4396

ทา
ศาลา

4571

ภาษาไทย,
คณิตศาสตร
,วิทยาศาสตร
ไทย,คณิต,
วิทย
นาฎศิลป,
เกษตร,
ปฐมวัย
,สังคมฯ
ประถมศึกษา
,ปฐมวัย
,คณิตฯ

8259

ตําแหนงหนวยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล

วุฒ/ิ วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

น.ส.ทิพวรรณ
ยอดยิ่ง

วท.บ./
วิทยาศาสตร
ทางทะเล
ค.บ./
ภาษาไทย
ค.บ./สังคม
ศึกษา

บานวังผักแวน/
สพป.สุราษฎรฯ
เขต 2
บานนบ/
สพป.นศ.4
ชุมชนวัดบางคู/
สพป.นศ.4

นางสุมาลิ
ปนหอมกุล
น.ส.สุเพ็ญ
อองสุทธิ์
นางปวีณา
จักขุมณี

ค.บ./การ
บานทุงดินลุม/
ประถมศึกษา/ สพป.สตูล
ศษ.ม.
จิตวิทยา
การศึกษา

หมาย
เหตุ

8
ที่ ตําแหนง

สังกัด

5

ครู

ปทุมานุกูล

6

ครู

วัดโมคลาน

7

ครู

บานโรงเหล็ก

8

ครู

บานโรงเหล็ก

9

ครู

วัดคงคา

10

ครู

วัดเขาขุนพนม

11

ครู

วัดเขาขุนพนม

12

ครู

บานวังลุง

13

ครู

วัดขรัวชวย

14

ครู

วัดขรัวชวย

15

ครู

วัดประทุมทาย
การาม

อําเภอ

เลขที่
ตําแหนง

วิชาเอกที่
ตองการ

ทา
ศาลา
ทา
ศาลา

4368

นบพิ
ตํา

4228

คณิต,ศิลปะ,
คอมพิวเตอร
ปฐมวัย
,คณิตฯ,
อังกฤษ
,ศิลปะ,
คอมพิวเตอร
วัดผลฯ,วิทย,
สังคม,ศิลปะ,
ภาษาไทย

ตําแหนงหนวยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล

วุฒ/ิ วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

น.ส.ชนิกานต
แกวคง
นางวนิดา
พิศแลงาม

ค.บ./คณิตฯ,
ศษ.ม.เทคโนฯ
ค.บ./
ภาษาอังกฤษ

บานปากลง/
สพป.นศ.4
บานพังปริง/
สพป.นศ.4

นางอุษา
ศษ.ม.การ
นารถไพรินทร วัดผลและ
วิจัย/กศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
นบพิ 4738 วัดผล,วิทย, นายณเริงศักดิ์ ค.บ.ดนตรี
ตํา
สังคม,ศิลปะ, ทรัพยอุปการ ,ศศ.บ.พัฒนา
ไทย
ชุมชน
นบพิ 4619 คณิต,ไทย, นางวิไลลัษณ ค.บ.
ตํา
อังกฤษ,คอม มณี
คณิตศาสตร
ฯสังคม,วิทย,
ปฐมวัย
พรหม 9607 อังกฤษ
น.ส.ฐานิศ
วท.บ.
คีรี
,คณิต,
หริกจันทร
วิทยาศาสตร
ปฐมวัย,วิทย,
สิ่งแวดลอม
ศิลปะ
พรหม 10800 อังกฤษ
นางสุนีย
ศศ.บ.
คีรี
,คณิต,
ทลิกรรณ
ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย,วิทย,
ศิลปะ
พรหม 5799 ปฐมวัย,
นางชวัล
ค.บ.
คีรี
อังกฤษ,คณิต ลักษณ
ภาษาอังกฤษ
ฯศิลปะ,คห ชุมทอง
กรรม
สิล
8161 ปฐมวัย
น.ส.สุจริ า
บธ.บ.
,คณิต,
มีทอง
ภาษาอังกฤษ
อังกฤษ,วิทย,
คอมพิวเตอร
สิชล 8322 ปฐมวัย
น.ส.พิชญดา วท.บ.ชีววิทยา
,คณิต,
ชัยฤทธิ์
ประยุกต /ศษ.
อังกฤษ,วิทย,
ม.การบริหาร
คอมฯ
การศึกษา
สิชล 8064 คณิต,
นางวันทนา
วท.บ.
ทัศนศิลป
สุขสวัสดิ์
วิทยาศาสตร
,พลศึกษา
การกีฬา

วัดโรงเหล็ก/
สพป.นศ.4

4506

บานปากลง/
สพป.นศ.4
วัดนาเหรง/
สพป.นศ.4
บานทานอย/
สพป.นศ.4
วัดคงคา/
สพป.นศ.4
วัดจันทาราม/
สพป.นศ.4
บานสํานัก/
สพป.ระนอง
บานคลองน้ําแดง/
สพป.ระยอง
เขต 1
บานปาตง/
สพป.สุราษฯเขต 2

หมาย
เหตุ

9
ที่ ตําแหนง
16

ครู

สังกัด
วัดนาเหรง

อําเภอ
นพพิ
ตํา

เลขที่
ตําแหนง
4784

วิชาเอกที่
ตองการ

ตําแหนงหนวยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล

วุฒ/ิ วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

พลศึกษา,
นางนงเยาว
ประถมศึกษา ซายหั่น
,ปฐมวัย,
ภาษาไทย,
นาฎศิลปะ,
เกษตร,วิทย

ศษ.บ.
ประถมศึกษา

วัดเขานอย/8
สพป.นศ.4

หมาย
เหตุ

1.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 14 ราย
ที่ ตําแหนง
1
2

3

สังกัด

ครู

ฉวางรัชดาภิเษก ฉวาง

ครู

ทุงใหญวิทยาคม ทุง
ใหญ

4

ครู

สวนกุหลาบ
วิทยาลัย นศ.
ทุงสง

5

ครู

นาบอน

6

ครู

ทุงสง

7

ครู

8

9

อําเภอ

ครู

ครู

ครู

ชะอวดวิทยาคาร
เตรียม
อุดมศึกษา
ภาคใต
ทุงสงวิทยา

ลาน
สกา
ทุงสง
นา
บอน
ทุงสง

เลขที่
ตําแหนง

วิชาเอกที่
ตองการ

11174
7
ภาษาไทย
12702
ภาษาไทย
3

25043

คอมพิวเตอร

29795 การเงินและ
บัญชี
25632 การเงินและ
บัญชี
24408 สังคมศึกษา

ชะ
28349
นาฎศิลป
อวด
พระ 11314 ดนตรีศกึ ษา
พรหม
9

ทุงสง

6196

ภาษาไทย

ตําแหนงหนวยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล

วุฒ/ิ วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

นางวาริวรรณ
คะเชนทร
นางสาว
สุพิญญา

ภาษาไทย

ทุงใหญวิทยาคม/
สพม.12
กรุงหยันวิทยา
คาร/สพม.12

นางณัฏฐณิชา
สุทธิวิริวรรณ
นางตุกตา
บุญศิริ
นางพรพนา
ชวยรักษา
นางสาวกิ่ง
กาญจน
กิตินพวงษ
นางอัมพร
แสงจันทร
นายเชาวพันธุ
พลชะติน

คอมพิวเตอร

นางนารีรัตน
พรหมศร

ภาษาไทย

ภาษาไทย

พรหมหมอเฒา

การบัญชี

เชียรใหญสามัคคี
วิทยา/สพม.12
นาบอน/สพม.12

ธุรกิจศึกษา บัญชี
สังคมศึกษา

ทุงสังพิทยาคม/
สพม.12
สุราษฎรพิทยา/
สพม.11

นาฎศิลป

ชะอวดเครงธรรม
วิทยา/สพม.12
เกาะยาววิทยา/
สพม.14

ดนตรีศึกษา

ฉวางรัชดาภิเษก/
สพม.12

หมาย
เหตุ

10
ที่
10
11
12
13
14

ตําแหนง

สังกัด

อําเภอ

ครู

ฉวางรัชดาภิเษก

ครู

ทุงสงวิทยา

ทุงสง

ครู

นาบอน

นา
บอน

ครู

ตรีนิมติ วิทยา

ครู

ตรีนิมติ รวิทยา

ฉวาง

เลขที่
ตําแหนง

วิชาเอกที่
ตองการ

26191 ภาษาไทย
25434

พลศึกษา

29672 สังคมศึกษา

เมือง

10020 พลศึกษา
4

เมือง

11402 สังคมศึกษา

ตําแหนงหนวยงานการศึกษาเดิม
ชื่อ - สกุล

วุฒ/ิ วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

นาง
เสาวลักษณ
โกศัย
นายณัฐกร
จิ้วฮวด
นางสาว
พุทธิพร
สุขสม
นายเอกรัตน
นิลเอก

ภาษาไทย

ประสาธนราษฎร
บํารุง/สพม.12

พลศึกษา

นพคุณประชา
สรรค/สพม.12

นางสาวจุรี
มากดํา

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา
พลศึกษา

หมาย
เหตุ

ปลายพระยา
วิทยาคม/สพม.13
บางเดือนสถิตย
พิทยาคม/สพม.11
บานทับใหม/สพป.
ชุมพร 2

2. อนุมัติการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู เพื่อประโยชนของทางราชการกรณี
โรงเรียนยุบเลิกสถานศึกษา โดยการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนตามตัว จํานวน 2 ราย ดังนี้
ที่

ตําแหนง

สังกัด

อําเภอ

เลขที่
ตําแหนง

วิชาเอกที่
ตองการ

ตําแหนงหนวยงานการศึกษาเดิม

หมาย
เหตุ

ชื่อ - สกุล

วุฒ/ิ วิชาเอก

โรงเรียน/สพท.

นายอาดูล
ภักดีใหม

วท.บ./ชีว
ศึกษา

วัดทาบทอง/
สพป.นศ.3

ยุบเลิก
สถาน
ศึกษา

นางจุรี
แกวประจุ

ค.บ.
ภาษาไทย

บานชุมโลง/
สพป.นศ.4

ยุบเลิก
สถาน
ศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
12

ครู

วัดคงคาวดี

เชียร
ใหญ

4028

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
17

ครู

วัดน้ําตก

4226

ภาษาไทย

3. อนุมัติเปนหลักการใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเดิม จากตําแหนงครูผูชวยเปนตําแหนงครู หรือตําแหนงครู
เปนตําแหนงครูผูชวย เพื่อใชรับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. อนุมัตินําตําแหนงวาง ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1-4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 จํานวน 180 อัตรา มากําหนดสัดสวน 50:50 ดังนี้
4.1 รอยละ 50 ใชรับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2561
4.2 รอยละ 50 ไวสอบแขงขันหรือเรียกบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได จากบัญชีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
4.3 เมื่อกําหนดสัดสวน 50:50 แลว สวนที่เกิน 1 ตําแหนงใหใชสําหรับการรับยาย

11

เรื่องที่ 4.4

เรื่อง การจัดสรรเกลี่ยอัตราวาง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติการจัดสรรเกลี่ยอัตราวางขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก
จํานวน 3 อัตรา ตามบัญชีรายละเอียดตัดโอน
ลํา
ดับ
ที่

1
2
3

ตําแหนงจากสวนราชการเดิม
ตําแหนง/สวนราชการ

ศึกษานิเทศก/
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ศึกษานิเทศก/
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ศึกษานิเทศก/
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ตําแหนง
เลขที่
(สพฐ.)
93
37
44

เลขที่
จายตรง
00974
60
01019
80
01019
86

เงินเดือน
อันดับ

ขั้น

คศ.4

57,330

คศ.3

46,760

คศ.4

63,810

ตําแหนงที่ กศจ.นครศรีธรรมราช อนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
มากําหนดใหม
ตําแหนง
เลขที่
ตําแหนง/สวนราชการ
เลขที่
จาย
อันดับ
ขั้น
(สพฐ.)
ตรง
93
0097460 คศ.4 57,330
ศึกษานิเทศก/

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ศึกษานิเทศก/
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ศึกษานิเทศก/
สพม.เขต 12

37

0101980

คศ.3

46,760

44

0101986

คศ.4

63,810

เรื่องที่ 4.5

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 29 อัตรา
ตําแหนงเลขที่ เลขที่ตําแหนง
ที่
ตําแหนง
เงินเดือน
สาเหตุการวาง
(สพฐ.)
จายตรง
อันดับ ขั้น
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 10 อัตรา
1
ศึกษานิเทศก
16
0096038 คศ.2 41,620 ยายไป ศธจ.นศ
2
ศึกษานิเทศก
20
0096039 คศ.3 53,080 ยายไป ศธจ.นศ
3
ศึกษานิเทศก
21
0096040 คศ.2 26,450 ยายไป ศธจ.นศ
4
ศึกษานิเทศก
24
0096042 คศ.3 55,720 ยายไป ศธจ.นศ
5
ศึกษานิเทศก
25
0096043 คศ.3 58,390 ยายไป ศธจ.นศ
6
ศึกษานิเทศก
26
0096044 คศ.3 58,390 รับคืน กษ.2559
7
ศึกษานิเทศก
34
0096051 คศ.4 62,100 ยายไป ศธจ.นศ
8
ศึกษานิเทศก
40
0096053 คศ.3 51,170 ยายไป ศธจ.นศ
9
ศึกษานิเทศก
46
0096056 คศ.3 34,570 ยายไป ศธจ.นศ
10
ศึกษานิเทศก
30
0096048 คศ.3 49,420 รับคืน กษ.2560

หมาย
เหตุ

12
ตําแหนง
เลขที่
เงินเดือน
ที่
ตําแหนง
เลขที่
ตําแหนงจาย อันดับ
สาเหตุการวาง
ขั้น
(สพฐ.)
ตรง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 3 อัตรา
11
ศึกษานิเทศก
100
0097466 คศ.4 60,150 รับคืน กษ.2560
(คศ.3)
12
ศึกษานิเทศก
101
0097467 คศ.3 58,390 รับคืน กษ.2560
13
ศึกษานิเทศก
108
0097474 คศ.4 60,150 รับคืน กษ.2560
(คศ.3)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 5 อัตรา
14
ศึกษานิเทศก
107
0099701 คศ.4 66,960 ยายไปศธจ.นศ
15
ศึกษานิเทศก
3811 0099710 คศ.2 33,260 ยายไปศธจ.นศ
16
ศึกษานิเทศก
3825 0099716 คศ.4 58,260 ยายไปศธจ.นศ
17
ศึกษานิเทศก
3841 0099717 คศ.3 43,080 ยายไปศธจ.นศ
18
ศึกษานิเทศก
108
0099702 คศ.2 28,050 ยายไปสพม.12
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 4 อัตรา
19
ศึกษานิเทศก
31
0101974 คศ.3 51,170 รับคืน กษ.2560
20
ศึกษานิเทศก
24
0101968 คศ.2 39,100 ยาย
21
ศึกษานิเทศก
27
0101970 คศ.4 63,810 ยาย
22
ศึกษานิเทศก
35
0101978 คศ.2 38,620 ยาย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 7 อัตรา
23
ศึกษานิเทศก
14
0357939 คศ.3 43,080 ยายไปศธจ.นศ
24
ศึกษานิเทศก
18
0347943 คศ.4 66,960 รับคืน กษ.2560
25
ศึกษานิเทศก
20
0347945 คศ.3 43,800 ยายไปศธจ.นศ
26
ศึกษานิเทศก
21
0347946 คศ.3 42,330 ยายไปศธจ.นศ
27
ศึกษานิเทศก
22
0064601 คศ.3 37,200 ยายไปศธจ.นศ
28
ศึกษานิเทศก
23
0150674 คศ.4 62,100 ตัดโอนมาจาก
สพป.พท.1
29
ศึกษานิเทศก
24
0097480 คศ.3 45,290 ตัดโอนมาจาก
สพป.นศ.2

หมาย
เหตุ
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2. อนุมัติประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก

ภายในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560

2. รับสมัครสอบคัดเลือก

วันวันอังคาร ที่ 9 – วันจันทรที่ 15 มกราคม 2561
(ไมเวนวันหยุดราชการ)

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก

ภายในวันศุกรที่ 19 มกราคม 2561

4. ประเมินประวัติ ผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะ

ระหวางวันจันทรที่ 22 มกราคม – วันศุกรที่
9 กุมภาพันธ 2561

5. สอบขอเขียน ภาค ก
- ความรูทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและ
ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง

วันเสารที่ 10 กุมภาพันธ 2561

6. สอบสัมภาษณ

วันอาทิตยที่ 11 กุมภาพันธ 2561

7. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ 2561

3. ขออนุมัติเปนหลักการใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชดําเนินการคัดเลือก และ
แตงตั้งคณะกรรมการตางๆ และเจาหนาที่รับผิดชอบ ไดตามความจําเปนและตามความเหมาะสม
4. ขออนุมัติเปนหลักการใหศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรม ลงนามแทนประธานคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ในรับประกาศรับสมัครคัดเลือก ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์และไมมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ประกาศ
ผลการคั ด เลื อก และประกาศต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข องกั บ การคั ด เลื อก และดํ าเนิ น การคั ด เลื อกฯ จนแล ว เสร็ จ ทุ ก
กระบวนการตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ. กําหนด เมื่อดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลวใหนําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบตอไป
5. อนุมัตใิ หผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม สั่งบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือก

เรื่องที่ 4.6

เรื่อง การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง รายนายสันติ เสรีรักษ
หมายเหตุ : แจงตนสังกัด
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เรื่องที่ 4.7

เรื่อง การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง รายนายพงษศักดิ์ ถนอมชยธวัช
หมายเหตุ : แจงตนสังกัด

เรื่องที่ 4.8

เรื่อง การพิจารณาคํารองทุกข ราย นายศรีวงศ พัมราพล และ นางอัมพร แกวแกมทอง
หมายเหตุ : แจงตนสังกัด

เรื่องที่ 4.9
เรื่อง

การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2) ไปดํารงตําแหนงตางสังกัด

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางสายทิพย พาสกล ตําแหนง
เจาพนักงานธุรการ ระดับชํานาญงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ไดตามประสงค

เรื่องที่ 4.10

เรื่อง ขอแกไขขอมูล เรื่อง การจัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาจากผล
การเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2560
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการแกไขขอมูล เรื่อง การจัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาจาก
ผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2560 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (มติครั้งที่ 12/2560) ใหมให
ถูกตอง รวมทั้งสิ้น 9 อัตรา นอกนั้นคงเดิม ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
ตําแหนงที่กําหนดไวเดิม

ที่
6

ตําแหนง

ครู

6

ครู

56

ครู

ตําแหนง
เลขที่

สถานศึกษา

เดิม
7163 ครู/ร.ร.บานดอนตาสังข/อ.ชะอวด
แกเปน
7677 ครู/ร.ร.ชุมชนควนดินแดง ม.173
เดิม
2797 ครู/ร.ร.วัดวังฆอง/อ.จุฬาภรณ

อันดับ

ขัน้

ขออนุมัติไป
กําหนดที่
(จัดสรร)

หมายเหตุ

คศ.3

48,540 บานชะอวด

คศ.3

51,170 บานชะอวด

คศ.2

48,540 วัดนาหมอบุญ ใชบรรจุ นร.ทุน

ใชบรรจุ นร.ทุน
สควค.

สควค.

15
ตําแหนงที่กําหนดไวเดิม

ที่

ตําแหนง

56

ครู

25

ครู

25

ครู

26

ครู

26

ครู

ตําแหนง
เลขที่

สถานศึกษา

อันดับ

แกเปน
8875 ครู/ร.ร.บานบอโพง/หัวไทร
เดิม
7385 ครู/ร.ร.วัดชะอวด/จุฬาภรณ
แกเปน
2883 ครู/ร.ร.บานคอพรุ/จุฬาภรณ
เดิม
4082 ครู/ร.ร.บานคงคาลอม/อ.เชียร
ใหญ
แกเปน
3904 ครู/ร.ร.บานทุงขวัญแกว/อ.เชียรใหญ

1

ครู

7677

1

ครู

3031

2

ครู

2883

2

ครู

8881

เดิม
ครู/ร.ร.ชุมชนควนดินแดง/
อ.ชะอวด
แกเปน
ครู/ร.ร.วัดสุวรรณโฆษิต/รอน
พิบูลย
เดิม
ครู/ร.ร.บานคอพรุ/อ.จุฬาภรณ
แกเปน
ครู/ร.ร.วัดบอโพง/หัวไทร

ขัน้

ขออนุมัติไป
กําหนดที่
(จัดสรร)

หมายเหตุ

คศ.2

39,370 วัดนาหมอบุญ

คศ.3(2)

48,540 วัดชะอวด

คศ.3(2)

48,540 วัดชะอวด

คศ.3(2)

48,540 บานคงคา
ลอม

ถอนชื่อเกษียณ ป
60

คศ.3

53,080 วัดชะอวด

ถอนชื่อจากเกลี่ยให
สพท.อื่น

คศ.3

51,170

คศ.3

48,540 เกลี่ยให สพท.

ใชบรรจุ นร.ทุน
สควค.

อื่น

คศ.3(2)

48,540
41,620 เกลี่ยให สพท.

คศ.2

อื่น

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
ที่

ตําแหนง
ตําแหนง เลขที่

2

ครู

24929

2

ครู

๒๔๙๒๙

3

ครู

25129

ตําแหนงที่กําหนดไวเดิม
สถานศึกษา

เดิม
กัลยาณีศรีธรรมราช
แกเปน
เมืองนครศรีธรรมราช
เดิม
กัลยาณีศรีธรรมราช

อันดับ

ขั้น

ขออนุมัติไปกําหนดที่
(จัดสรร)

หมายเหตุ

คศ.2

41,620 เมืองนครศรีธรรมราช

บรรจุ นร.ทุน สควค.

คศ.๒

๔๑,๖๒๐ กัลยาณีศรีธรรมราช

บรรจุ นร.ทุน สควค.

คศ.2

41,620 เมืองนครศรีธรรมราช

บรรจุ นร.ทุน สควค.

คศ.๒

๔๑,๖๒๐ กัลยาณีศรีธรรมราช

บรรจุ นร.ทุน สควค.

แกไขเปน
3

ครู

๒๕๑๒๙

เมืองนครศรีธรรมราช
เดิม

16

ที่

ตําแหนง
ตําแหนง เลขที่

21

ครูผูชวย

24342

ตําแหนงที่กําหนดไวเดิม
สถานศึกษา

หัวไทรบํารุงราษฎร

อันดับ

ขั้น

ขออนุมัติไปกําหนดที่
(จัดสรร)

คศ. 2

41,620 หัวไทรบํารุงราษฎร

คศ.๒

๔๑,๖๒๐ หัวไทรบํารุงราษฎร

หมายเหตุ
จัดสรรคืน

แกไขเปน
๒๑

ครูผูชวย

๒๔๓๔๒

เมืองนครศรีธรรมราช

นอกนั้นคงเดิม

เรื่องที่ 4.11

เรื่อง ขอแกไขขอมูล เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ : มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือ
โครงการทุนรัฐบาล
1. อนุมัติการแกไขขอมูล เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ : มีสัญญาผูกพันตามโครงการ
พิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ดังนี้
ที่
1.

อนุมัติไวเดิม ตามมติ กศจ.ครั้งที่ 12/2560
โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ

ตําแหนงเลขที่
24028

ระดับ
คศ.4

ขั้น

อนุมัติแกไขเปน
สาขาวิชา

63,810 ภาษาเกาหลี

นอกนั้นคงเดิม
2. อนุมัตแิ กไขกําหนดการดําเนินการคัดเลือกใหม ดังนี้
วันที่ 27 ธันวาคม 2560
วันที่ 3 – 9 มกราคม 2561
วันที่ 10 มกราคม 2561
วันที่ 11 มกราคม 2561
วันที่ 12 มกราคม 2561
วันที่ 15 มกราคม 2561
นอกนั้นคงเดิม

สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศส

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ
ประกาศผลการคัดเลือก
บรรจุและแตงตั้ง
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เรื่องที่ 4.12

เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกมติการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบและใหดําเนินการใหเปนไปตามมติ ก.ค.ศ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.9/925
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560

เรื่องที่ 4.13
เรื่อง การกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ก ารกํ า หนดตํ า แหน ง และอั ต ราเงิ น เดื อ นข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตํ า แหน ง นั ก วิ ช าการศึ ก ษา ตํ า แหน ง เลขที่ อพ ๖๙ ระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาพั ท ลุ ง เขต 1 อั ต ราเงิ น เดื อ น ๕๘,๓๙๐ บาท ไปกํ า หนดเป น ตํ า แหน ง นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คล
ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร/ชํ า นาญการ ตํ า แหน ง เลขที่ อ ๒๘ กลุ ม บริ ห ารงานบุ ค คล สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 12

เรื่องที่ 4.14

เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และ
ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะตําแหนงระดับ 8 ลงมา ที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนง
วิชาชีพเฉพาะตําแหนงระดับ 8 ลงมา
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มัติ การแต งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ผลงานของบุ คคลเพื่ อแต งตั้ ง ให ดํ ารงตํ าแหน งบุ ค ลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนง
วิชาชีพเฉพาะตําแหนงระดับ 8 ลงมา จํานวน 5 ราย

ชื่อ – สกุล
คณะกรรมการประเมิน
ผูขอรับการประเมิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
1
นางสกรีนรักษ บุญมี
1. นายบุญเลิศ ธานีรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ประธานกรรมการ
ระดับชํานาญการ
2.วาที่รอยโท สุเวศ กลับศรี รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กรรมการ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
3.นายพินิจ
ขุนนุย
ผูอํานวยการกลุม สงเสริม
กรรมการ
การจัดการศึกษา
4.นายสมหมาย พลายแกว นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
เลขานุการ
ที่

18
ที่

ชื่อ – สกุล
ผูขอรับการประเมิน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2. นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการ
กลุมบริหารงานบุคคล

3.

นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ระดับชํานาญการ
กลุมนโยบายและแผน

4.

นางอํานวย ไตรสุวรรณ
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
ระดับชํานาญการ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

5.

นางสาวรณิดา อินนุพัฒน
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
ระดับชํานาญการ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

5.นางอโนมา

คณะกรรมการประเมิน
นัสฐาน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

ผูชวยเลขานุการ

1. นายสมบูรณ เรืองแกว ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ประธานกรรมการ
2. นางกศินาถ ทองพานเหล็ก
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
3. นางสาวยุพยงค เกตุแกว
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12
1. นายสมบูรณ เรืองแกว ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ประธานกรรมการ
2. นางมันทนา รัตนะรัตน
กรรมการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3. นางสุฑามาศ อินทรปาน
กรรมการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
1. นายสมบูรณ เรืองแกว ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย เกิดสม
กรรมการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12
3. นางกันยา อักษรทอง
กรรมการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12
1. นายสมบูรณ เรืองแกว ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย เกิดสม
กรรมการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12
3. นางกันยา อักษรทอง
กรรมการ
นักวิชการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

19

เรื่องที่ 5.15

เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินคางาน สําหรับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.
(2) ตําแหนงประเภทวิชาการ ใหเปนระดับชํานาญการพิเศษในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิใน กศจ. จํานวน 1 คน เปนประธานและผูแทน ก.ค.ศ. เปนกรรมการประเมิน
คางาน สําหรับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงประเภทวิชาการ ใหเปนระดับ
ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ อ 16 ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ และตําแหนงเลขที่ อ 35 ตําแหนงนักวิเคราะห
นโยบายและแผน โดยดังนี้
4.1 นายบุญถิ่น สืบสม
ตําแหนงผูทรงคุณวุฒิใน กศจ.นครศรีธรรมราช
ประธาน
4.2 นายจําเริญ พรหมมาศ ตําแหนงผูแ ทน ก.ค.ศ.ใน กศจ.นครศรีธรรมราช
กรรมการ

เรื่องที่ 4.16
เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภท
ทั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ ๘ ลงมา
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ก ารประเมิ น ที่ เ กิ ด จากงานในหน าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและข อเสนอแนวคิ ด เพื่ อ พั ฒ นางานเพื่ อ
กําหนดใหบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น จากระดับชํานาญการ
เปนระดับชํานาญการพิเศษ ราย นางพาตวรรณ ปรุเขตต ใหไดรับการเลื่อนและแตงตั้ง เปนนักประชาสัมพันธ
ชํานาญการพิเศษ ตัง้ แตวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่องที่ ๔. 17

เรื่อง การคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
๓๘ ค. (๒)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติการใชตําแหนงวาง ดังนี้
1.1 ตําแหนงนิติกรชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ อ 30 โดยใชวิธีการเลื่อนระดับ
1.2 ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ อ 51 กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา โดยใชวิธีการยาย
2. อนุมัติเปนหลักการใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการ ดังนี้
2.1 ประกาศรั บ สมั ครคั ด เลื อกข าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา ตํ าแหน งบุ คลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ตําแหนงเลขที่ อ.30
2.2 ประกาศรับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา
อื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่ อ เลื่ อ นและแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ตําแหนงเลขที่ อ 51
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3. อนุมัติใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งคณะกรรมการ และดําเนินการตลอด
กระบวนการ ได ต ามความเหมาะสม โดยนํ าเสนอผลการแต งตั้ งบุ ค คล ให คณะกรรมการศึ กษาธิ ก ารจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ทราบ ตอไป

เรื่องที่ 4.18
เรื่อง การเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการ
พลเรื อนสามั ญ ไปบรรจุ และแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งบุ คลากรทางการศึ กษาอื่ นตามมาตรา 38 ค.(2)
ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-๔ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการนําตําแหนงวางที่มีอัตราเงินเดือนมาใชสําหรับการเปลี่ยนตําแหนงรับยาย หรือการโอนของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน
35 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 กําหนดทุกขั้นตอน ดังนี้
ที่ ตําแหนงเลขที่
ตําแหนง
อันดับ
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 2 อัตรา
1
อ.๔๗
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
2
อ.๓๓
เจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติการ/ชํานาญงาน
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 6 อัตรา
3
อ.๔๓
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
4
อ.๔๙
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
5
อ.๕๓
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
6
อ.๗
นักประชาสัมพันธ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
7
อ.๓
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
8
อ.๓๔
นิติกร
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 10 อัตรา
9
อ6
นักประชาสัมพันธ
ชํ า นาญการ/ชํ า นาญ
การพิเศษ
10
อ8
เจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
11
อ 25
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
12
อ 32
นักวิชาการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ

เงินเดือน

หมายเหตุ

๓๘,๖๔๐
๓๕,๖๗๐
๓๐,๙๑๐
33,590
43,300
35,550
43,070
42,210
46,340

ยาย

31,630
40,580
37,900

ลาออก
ถึงแกกรรม
รับตัดโอน
เงินเดือน
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ที่ ตําแหนงเลขที่
ตําแหนง
อันดับ
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
13 อ 35 เจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน

42,170

14
15
16

อ 45
อ 56
อ 63

เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน

14,410
38,360
38,350

17

อ 64

เจาพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน

66,960

๑8

อ 68

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชํานาญการ

61,110

สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 4 อัตรา
19 อ 11 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
20 อ 13 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
21 อ 14 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
22 อ 21 นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 13 อัตรา
23
อ1
นักจัดการงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ
24
อ3
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
25
อ๘
เจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
26 อ ๑1 นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
27 อ 1๒ นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
28 อ 13 นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
29 อ 23 นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
30 อ 25 นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
31 อ 30 นักวิชาการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
32 อ 33 เจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
33 อ 40 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
34 อ 50 นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
35 อ 66 นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ

เงินเดือน

หมายเหตุ
รับตัดโอน
เงินเดือน
โอน
ลาออก
รับตัดโอน
เงินเดือน
รับตัดโอน
เงินเดือน
รับตัดโอน
เงินเดือน

53,600
36,470
25,010
53,120
47,070
40,110
24,090
38,750
43,800
53,080
33,950
47,660
19,790
33,800
62,760
52,940
42,970

โรงเรียน
โยธินบํารุง
2. อนุ มัติ มอบศึกษาธิการจั งหวัด นครศรี ธรรมราช ร างหลั กเกณฑ การเปลี่ ยนตํ าแหน ง การยาย และ
การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1-4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และนําเสนอ กศจ.พิจารณา
อนุมัติตอไป
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เรื่องที่ 4.19

เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร (สควค.) เพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ขออนุ มั ติ ก ารคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาทุ น โครงการส ง เสริ ม การผลิ ต ครู ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ ทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2558 (บรรจุชุดที่ 6) สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยใหมีการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ
ดวยการสัมภาษณ โดยพิจารณาจากประวัติสวนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ
เจตคติ และอุดมการณ และกําหนดวัน เวลา ดําเนินการคัดเลือก ดังนี้
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ประกาศรับสมัคร
วันที่ 3-9 มกราคม 2561 รับสมัคร
วันที่ 10 มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
วันที่ 11 มกราคม 2561 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ
วันที่ 12 มกราคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 15 มกราคม 2561 บรรจุและแตงตั้ง
2. อนุมัติใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหนงไดตามความเหมาะสม
3. อนุมัติเปนหลักการในการบรรจุและแตงตั้ง ผูผานการคัดเลือกใหดํา รงตําแหนงครูผูชวยในโรงเรียนที่
ไดรับจัดสรรตําแหนง จํานวน 3 อัตรา
วิชาเอกเคมี จํานวน 2 อัตรา คือ
- โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ตําแหนงเลขที่ 24037
อันดับ คศ.3 ขั้น 51,170 บาท
- โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ตําแหนงเลขที่ 24929
อันดับ คศ.2 ขั้น 41,620 บาท
- โรงเรียนสตรีทุงสง
ตําแหนงเลขที่ 25457
อันดับ คศ.3 ขั้น 53,080 บาท
- โรงเรียนปากพนัง
ตําแหนงเลขที่ 25870
อันดับ คศ.3 ขั้น 58,390 บาท
- โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
ตําแหนงแลขที่ 24788
อันดับ คศ.2 ขั้น 41,620 บาท
วิชาเอกชีววิทยา จํานวน 1 อัตรา
- โรงเรียนสตรีทุงสง
ตําแหนงเลขที่ 25435
อันดับ คศ.3 ขั้น 58,390 บาท
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เรื่องที่ 4.20

เรื่อง ขอแตงตั้งครูผูชวยซึ่งผานการประเมินเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมใหดํารง ตําแหนงครู
อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ซึ่ง
ผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครบสองป ใหดํารงตําแหนงครู สังกัดเดิม โดยไดรับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม จํานวน 5 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

โรงเรียน

วันที่บรรจุ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
1. วาที่ ร.ท.ประการ ผาแกว
บานนาตาแยม
15 ตุลาคม
2558
2. นายสัณฐิติ แกวคงที่
บานนิคมวังหิน
2 พฤศจิกายน
2558
3. นางสาวเมษารัตน จินตรารักษ
วัดสามัคคีนุกูล
16 พฤศจิกายน
2558
4. นางสาวกนกวรรณ ภักดีเทพ
วัดมังคลาราม
10 พฤศจิกายน
2558
5. นางยุพาพรรณ ชูชาติ
บานทอนวังปราง 2 พฤศจิกายน
2558

เงินเดือน
ปจจุบัน
26,210
17,910
17,910
17,910
17,910

วันที่ใหดํารง
ตําแหนงครู

เงินเดือนหลัง
แตงตั้ง

15 ตุลาคม
2560
2 พฤศจิกายน
2560
16 พฤศจิกายน
2560
10 พฤศจิกายน
2560
2 พฤศจิกายน
2560

26,210
17,910
17,910
17,910
17,910

เรื่องที่ 4.21

เรื่อง การใหขาราชการครูไปชวยราชการเปนการชั่วคราว
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติให นางจารุณี เพ็งหนู ตําแหนงครู โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ไปปฏิบัติราชการที่
โรงเรียนวัดคงคาเจริญ เปนการชั่วคราว มีกําหนด 1 ป

เรื่องที่ 4.22
เรื่อง ขออนุมัติใหผูอํานวยการสถานศึกษา ไปรักษาการในตําแหนง
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให นายสัมพันธ อิสสระพันธุ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพระอานนท ไปรักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางทองคํา เปนการชั่วคราว
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เรื่องที่ 4.23
เรื่อง ขอแกไขระยะเวลา ของหลักสูตรในการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ เปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ประจําป พ.ศ. 2560
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุ มัติ แ ก ไ ขระยะเวลาของหลั กสู ต ร ราย นางสาวจุ ฬ าลั ก ษณ พรหมอิ น ทร ตํ า แหน งครู ผู ช ว ย
โรงเรียนบานบางกระบือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ในการบรรจุและ
แตงตัง้ บุคคลเขารับราชการ เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ประจําป พ.ศ. 2560
จากวุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 4 ป แกเปน วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ศษ.บ.) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 5 ป
2. อนุมัติแกไขอันดับและขั้นเงินเดือนในคําสั่งบรรจุและแตงตั้ง จากเดิม อันดับครูผูชวย ขั้น 15,050
บาท เปนอันดับ ครูผูชวย ขั้น 15,800 บาท ของขาราชการครูรายดังกลาว
นอกนั้นคงเดิม

เรื่องที่ 4.24
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมิน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชํานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติคุณสมบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการ
จํานวน 44 ราย
2. อนุมัตติ ั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ และดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ (ผลงานตามหลักเกณฑฯ ว.17/2552) จํานวน 44 ราย ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
1. นางพิมพชนก
ฤทธิโสม
ครู โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล
สาขานาฎศิลป
2. นายสุรชัย โมฬี
ครู โรงเรียนบานเกาะขวัญ
สาขาคณิตศาสตร
3. นางสุพรรษา ชัยสุรินทร
ครู โรงเรียนสังวาลยวิท 7
สาขาปฐมวัย
4. นางนิตยา กอนทอง
ครู โรงเรียนบานน้ําตก
สาขาวิทยาศาสตร
5.นางบุษยา
ภักดีเรือง
ครู โรงเรียนวัดเสม็ดจวน
สาขาภาษาไทย
6. นางสาวจิรัสสา ไสยแกว
ครู โรงเรียนบานวังตลับ
สาขาคณิตศาสตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
7. นางสาวนิภาวรรณ ขวดแกว
ครู โรงเรียนเขาพระทอง
สาขาวิทยาศาสตร
8. นายอดิศักดิ์ ชุมฉิม
ครู โรงเรียนบานควนมิตร
สาขาวิทยาศาสตร
9. นางสาวสุดา ทองเซง
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห สาขาภาษาไทย
10. นางสาวจิราพร แสงจันทร
ครู โรงเรียนวัดหอยกัน
สาขาภาษาไทย
11. นางสาวกนกวรรณ เกิดคํา
ครู โรงเรียนบานทุง โชน
สาขาคณิตศาสตร
12. นายสรายุทธ นาคปลัด
ครู โรงเรียนวัดบอลอ
สาขาสังคมศึกษาฯ
13. สิบตรีวีรชาติ ศรีสองสม
ครู โรงเรียนบานวังหอน
สาขาวิทยาศาสตร
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
14. นางสาวภคนันท ถาวระ
ครู โรงเรียนวัดจอมทอง
15. นางผาวรรณ ประไพ
ครู โรงเรียนบานทุงครั้ง
16. นางสาวจันจิรา บุญชูศรี
ครู โรงเรียนบานคลองวัง
17. นางดรุณี หวันนุรัตน
ครู โรงเรียนวัดยางทอง
18. นายเสกศักดิ์ ยินดี
ครู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม

สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
สาขาวิทยาศาสตร
สาขาสังคมศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
19. นางพัชรี จิ้วฮวด
ครู โรงเรียนทุงใหญวิทยาคม
สาขาภาษาอังกฤษ
20. นายณัฐกร จิ้วฮวด
ครู โรงเรียนนพคุณประชาสรรค สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
21. นายเทพประสิทธิ์ เมืองนอย
ครู โรงเรียนทุงสังพิทยาคม
สาขาภาษาไทย
22. นายสิทธิรัก ศิขิวัฒน
ครู โรงเรียนโมคลานประชาสรรค สาขาคอมพิวเตอร
23. นางนราภรณ แตงวงค
ครู โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ สาขาบรรณารักษศาสตร
24. นางวันณา คงเสง
ครู โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ สาขาภาษาอังกฤษ
25. นางจีรา เภอแสละ
ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ นครศรีธรรมราช สาขาสังคมศึกษา
26. นางสาวสุภาพร คงสําคัญ
ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง
สาขาภาษาไทย
27. นางเนตรนภา ศรีประเสริฐ
ครู โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร สาขาภาษาไทย
28. นายพัฒนศักดิ์ คงเสน
ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาฟสิกส
29. นางนิชภัค พรหมคีรี
ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สาขาภาษาไทย
30. นายจีรวัตร จันทรประสิทธิ์
ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
สาขาคณิตศาสตร
31. นางกรณภัสสรณ ลายพยัคฆ
ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สาขาภาษาไทย
32. นางสาววีรธ ิมา เกลี้ยงเสน
ครู โรงเรียนเชียรใหญ
สาขาคอมพิวเตอร
33. นางปรวีนส ชมนิสัย
ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สาขาภาษาอังกฤษ
34. นางสาวพรพรรณคชเชนทร
ครู โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา สาขาคณิตศาสตร
35. นางสาวชุลีพรออนเกตุพล
ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สาขาคณิตศาสตร
36. วาที่ ร.ต.หญิงสุภานิดา พรหมเพชร ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สาขาชีววิทยา
37. นายจักรกฤช กําพลวรรณ
ครู โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ สาขาคอมพิวเตอร
38. นางสาวพัชรี ถือทอง
ครู โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ สาขาคณิตศาสตร
39. นายชัยกฎ พรหมอินทร
ครู โรงเรียนแหลมราษฎรบํารุง สาขาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีฯ
40. นางรอยพิมพ
มานะวิน
ครู โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สาขาภาษาไทย
41. นางวรรทนา
รัตนพันธ
ครู โรงเรียนทุงสง
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
42. นายเจริญ
บุษบงกรด
ครู โรงเรียนปากพนัง
สาขาสังคมศึกษา
43. นางสาวธัญลักษณ ไกรสยาม
ครู โรงเรียนปากพนัง
สาขาสังคมศึกษา
44. นายธวัชชัย ทิพยรัตน
ครู โรงเรียนปากพนัง
สาขาสังคมศึกษา
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2. อนุมัติการแตงตั้งกรรมการ จํานวน 3 คน ในการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 ของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการ จํานวน 44 ราย ดังรายชื่อขางตน
ทั้งนี้สํ าหรับ การแตงตั้งกรรมการคนที่ 2 ในการประเมิน ดานที่ 1 ด านที่ 2 และด านที่ 3 นั้น โดยกําหนดให
กรรมการผูประเมิน จํานวน 1 คน ตอผูขอรับการประเมินไมเกิน 2 คน

เรื่องที่ 4.25

เรื่อง การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ
1. อนุมัตผิ ลคะแนนการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานที่ 2
ดานความรูความสามารถ และดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

1. นางสาวอุมาพร จากระโนต
ครู
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราชฯ
2. นางวัจนารัตน หนูนาค
ครู
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราชฯ
3. นางเจียน สมพันธุ
ครู
โรงเรียนวัดมุขธารา
๔. นางปาริชาติ พืชนุกูล
ครู
โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ
5. นางสาวจรรยา จํานงบุตร
ครู
โรงเรียนบานอาวตะเคียน
6. นางสาวสุภาณีย แสงไพทูรย ครู
โรงเรียนบานไสใหญ
7. นางสาวฐิติวรรณ ขวัญแกว
ครู
โรงเรียนบานไสใหญ
8. นายรัฐกร ผดุงกิจ
ครู
โรงเรียนวัดบางตะพาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
9. นางสาวสาวิตรา ชูแกว
ครู
โรงเรียนวัดควน
10. นางสาวขนิษฐา ชูแกว
ครู
โรงเรียนสังวาลยวิท 7
11. นางสิริกร มุนีกุล
ครู
โรงเรียนบานนาเส
12. น.ส.สิริพร จินา
ครู
โรงเรียนชุมชนบานนาวา
13. นายศุภชัย อาญา
ครู
โรงเรียนบานแพรกกลาง
14. นายชฎาธาร โทนเดี่ยว
ครู
โรงเรียนบานคุงวังวัว
15. นางนิตยา ราชรักษ
ครู
โรงเรียนวัดมังคลาราม
16. นางสาวสุพรรษา แซเหลี้ยว ครู
โรงเรียนบานปากแพรก
17. นางพรณภา นวลคง
ครู
โรงเรียนบานทุงกรวด
18. นางสาวพรทิพย ทองเทพ
ครู
โรงเรียนบานทะเลสองหอง
19. นายวัชรเมศวร พากเพียร
ครู
โรงเรียนบานหนองปลิง
20. นางพิมพใจ ผลออน
ครู
โรงเรียนบานนาตาแยม
21. น.ส.กชมล เดิมคลัง
ครู
โรงเรียนบานควนประชาสรรค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
22. นางชนากานต บุญนํา
ครู
โรงเรียนวัดสวางอารมณ
23. นายศราวุธ กงเสง
ครู
โรงเรียนบานหนองนนทรี
24. นางสุวรรณา โชติทอง
ครู
โรงเรียนบานปากเชียร

สาขาการงานอาชีพฯ
สาขาคณิตศาสตร
สาขาการศึกษาปฐมวัย
สาขาภาษาไทย
สาขาคณิตศาสตร
สาขาการศึกษาปฐมวัย
สาขาคณิตศาสตร
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาภาษาไทย
สาขาสังคมศึกษา
สาขาคณิตศาสตร
สาขาภาษาไทย
สาขาคณิตศาสตร
สาขาวิทยาศาสตร
สาขาภาษาไทย
สาขาปฐมวัย
สาขาภาษาไทย
สาขาปฐมวัย
สาขาวิทยาศาสตร
สาขาปฐมวัย
สาขาคอมพิวเตอร
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
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25. นางสาวกันตพร ปานมา
ครู
โรงเรียนบานชะอวด
สาขาคณิตศาสตร
26. นายภูชิต ไกรดํา
ครู
โรงเรียนบานโคกทราง
สาขาคอมพิวเตอร
27. นางสาวจารุณี คงผอม
ครู
โรงเรียนชุมชนวัดสุรรณรังษี
สาขาภาษาอังกฤษ
28. นายปรีชา ชวยทอง
ครู
โรงเรียนสุนทราภิบาล
สาขาวิทยาศาสตร
29. นายสันชัย รักจุล
ครู
โรงเรียนวัดทายทะเล
สาขาวิทยาศาสตร
30. นางสาวสิรานีย สุขดวง
ครู
โรงเรียนบานดอนทราย
สาขาวิทยาศาสตร
31. นางปทมา ตลึงผล
ครู
โรงเรียนบานหวยหาร
สาขาวิทยาศาสตร
32. นางฐนิตนันท โชคทองยอดแกว ครู โรงเรียนวัดจิกพนม
สาขาภาษาไทย
33. นางสุทธิรา สมเนียม
ครู
โรงเรียนวัดโคกพิกุล
สาขาคณิตศาสตร
34. นางสาวจินตนา ปรีดาศักดิ์ ครู
โรงเรียนราชประชานุเคราะห
สาขาคณิตศาสตร
35. นางสาวจุไรพร แสงทอง
ครู
โรงเรียนบานบางนอย
สาขาคณิตศาสตร
36. นายพนัส ภิรมยรักษ
ครู
โรงเรียนบานบางนอย
สาขาคณิตศาสตร
37. นางสาวสุธิษา สงสวาง
ครู
โรงเรียนบานหนองบัว
สาขาคอมพิวเตอร
38. นายพีระศักดิ์ สิริรัตนาภรณ ครู
โรงเรียนบานศาลาตะเคียน
สาขาสังคมศึกษาฯ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
39. นางสาวกมลชนก มูสิกพันธ ครู
โรงเรียนชุมชนบานบางโหนด
สาขาภาษาอังกฤษ
40. นางอรุณวัลย ทองทิพย
ครู
โรงเรียนบานปลายทอน
สาขาภาษาไทย
41. นางซัลมา ปริงทอง
ครู
โรงเรียนบานพังปริง
สาขาภาษาอังกฤษ
42. นางสาวสุดา ประดิษฐ
ครู
โรงเรียนวัดสระประดิษฐ
สาขาคณิตศาสตร
43. นางสาวสิรินาถ ปทมาวิไล ครู
โรงเรียนชุมชนบานบางโหนด
สาขาสุขศึกษา
44. นางสาวรัตนา ศรีใหม
ครู
โรงเรียนบานเขาฝาย
สาขาคณิตศาสตร
45. นางพัชรีย ขุนปริง
ครู
โรงเรียนบานคลองวัง
สาขาภาษาอังกฤษ
46. นายมนัส หวานแกว
ครู
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๘ สาขาภาษาอังกฤษ
47. นายวราวุฒิ สุทธิชวย
ครู
โรงเรียนบานปราบราษฎรอุทิศ
สาขาการงานอาชีพฯ
48.นางปาริชาติ สุขไสย
ครู
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
สาขาปฐมวัย
49.นางสาวจิราพร แสนภักดี
ครู
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
สาขาภาษาไทย
50. นางสาวสุดารัตน หนาหู
ครู
โรงเรียนวัดนากุน
สาขาการงานอาชีพฯ
51.นางกมลพรรณ สกุลชิต
ครู
โรงเรียนบานสระบัว
สาขาภาษาไทย
52. นายสุวิท พรหมมา
ครู
โรงเรียนบานคลองตีนเปด
สาขาการงานอาชีพฯ
53. น.ส.รัชดาวรรณ เพ็ชรพันธ ครู
โรงเรียนบานคลองเหลง
สาขาวิทยาศาสตร
54. นางสาวอรพันธุ ไชยฉิม
ครู
โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ
สาขาปฐมวัย
55. นางณัฐาภรณ พราหมณเพชร ครู
โรงเรียนวัดเทวดาราม
สาขาคณิตศาสตร
56. นางสาวนภาภรณ ไชยรัตน ครู
โรงเรียนวัดถ้ําเทียนถวาย
สาขาการงานอาชีพฯ
57. นางสาวปุณยวีร เสือแกว
ครู
โรงเรียนบานปลายทอน
สาขาปฐมวัย
58. นางสาวภาวนาฎ โอภาสรัตนากร ครู โรงเรียนบานเขาฝาย
สาขาภาษาอังกฤษ
59. นายอภิชาติ รุงเรือง
ครู
โรงเรียนบานเราะ (อุทัยประชาสรรค) สาขาภาษาไทย
60. นางสาวอนัญญา อินทรภักดิ์ ครู
โรงเรียนบานเขาฝาย
สาขาการงานอาชีพฯ
(คอมพิวเตอร)
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61. นางสาวศจี ชนะรัตน
ครู
62. นางสาววาสนา ชางสลัก
ครู
63. นางสิชล เรืองเกิด
ครู
64. นางอัญธิกา วิชยั กุล
ครู
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
65. นางสาวเสาวนีย ศรีอินทร
ครู
66. นางสาวพรรณบุปผา จินาวงศ ครู
67. นางสาวเขมิกา สิทธิฤทธิ์
ครู
68. นางรัตติกาล แกวบัณฑิตย ครู
69. นางจุฬารัตน ทองยัง
ครู
70. นางศุภกาญจน ขวัญหลี
ครู
71. นางสาวเมติตา สงขํา
ครู
72. นางสาววันนิษา หนูดํา
ครู
73. นางสลิลทิพย จันทรศรีทอง ครู
74. นายเดชา หนูมณี
ครู
75. นายจักรพันธ จันทรประสิทธิ์ ครู
76. นางสาวอทิตตา ยวงนาค
ครู
77. นางสาววาณี บุญพิศ
ครู
78. นายคมสันติ คงเสง
ครู
79. นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน ครู
80. นางขัตติยา เจนการ
ครู
81. นายสมเจตน เจนการ
ครู
82. นางขวัญฤทัย วัฒนกุล
83. นางอรัญญา สังเสง
ครู
84. นายปฏิเวธ แกวนาม

ครู

85. นายเชาวน สุวรรณชล
ครู
86. นางสาววรรณดี จันทรคงทอง ครู
87. นางศุภัทรชา วงคสวาง
ครู
88. นางนันทนัช ทองอยู
ครู
89. วาที่ร.ต.หญิงพิมลวรรณ ศรีพิลาภ ครู
90. นางสาวศรัณยภัทร ไตรสุวรรณ ครู
91. นางสาวนันทวัน นาคขวัญ
ครู
92. นางเกวลิน เกตุแกว
ครู
93. น.ส.อุทัยวรรณ สังคานาคิน ครู
94. นางจุฑานาฎ เมฆเจริญวิวัฒนา ครู
95. นายเอกพร ทองแท
ครู

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช
โรงเรียนบานบางฉาง
โรงเรียนบานชองเขาหมาก
โรงเรียนบานปลายทอน

สาขาปฐมวัย
สาขาวิทยาศาสตร
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยาศาสตร

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
สาขาภาษาไทย
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
สาขาวิทยาศาสตร
โรงเรียนเชียรใหญสามัคคีวิทยา
สาขาสังคมศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สาขาเคมี
โรงเรียนทรายขาววิทยา
สาขาสังคมศึกษา
โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฏร
สาขาแนะแนว
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม
สาขาคณิตศาสตร
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม
สาขาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนชะอวด
สาขาสังคมศึกษา
โรงเรียนชะอวด
สาขาคอมพิวเตอร
โรงเรียนเชียรใหญ
สาขาคอมพิวเตอร
โรงเรียนกางปลาวิทยาคม
สาขาคณิตศาสตร
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สาขาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สาขาสังคมศึกษา
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สาขาสังคมศึกษา
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สาขาคณิตศาสตร
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สาขาเคมี
ครู
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สาขาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สาขาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี(งานธุรกิจ)
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สาขาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี(อุตสาหกรรม)
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สาขาชีววิทยา
โรงเรียนสตรีทุงสง
สาขาวิทยาศาสตร
โรงเรียนสตรีทุงสง
สาขาแนะแนว
โรงเรียนทุงใหญวิทยาคม
สาขาฟสิกส
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
สาขาคอมพิวเตอร
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สาขาคอมพิวเตอร
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สาขาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
สาขาสังคมศึกษา
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
สาขาคณิตศาสตร
โรงเรียนทุงใหญวิทยาคม
สาขาคณิตศาสตร
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
สาขาคณิตศาสตร
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96. นางสาวฐิติกานต นวพงศรัตน
97. นางสาวเสาวภา เสนา
98. นางสาวจุฑาภรณ อึ่งทอง
99. นางทิพวรรณ ปลอดวงศ
100. นางณัฐติยา ออนชาติ

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียนสตรีทุงสง
โรงเรียนสตรีทุงสง
โรงเรียนสตรีปากพนัง
โรงเรียนสตรีปากพนัง
โรงเรียนสตรีปากพนัง

สาขาสังคมศึกษา
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
สาขาวิทยาศาสตร
สาขาคณิตศาสตร

2. อนุมัติการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 100
ราย ตั้งแตวันที่คุณสมบัติครบถวน

เรื่องที่ 4.26
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเปนวิทย
ฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 13 ราย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
1. นายบุญธรรม รัตนานุกูล
ครูชํานาญการ โรงเรียนบานนา
สาขาสุขศึกษา
2. นางปทมา ทองสุข
ครูชํานาญการ โรงเรียนบานบอปลา
สาขาคณิตศาสตร
3. นางจงกิต บอนอย
ครูชํานาญการ โรงเรียนบานชายคลอง สาขาประวัติศาสตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
4. วาที่รอยตรีชัย แกวหนัน
ครูชํานาญการ โรงเรียนบานชะอวด
สาขาวิทยาศาสตร
5. นายจีรศักดิ์ จงหมาย
ครูชํานาญการ โรงเรียนบานทุงใคร
สาขาสังคมศึกษา
6. นายบุญนาค กํานอก
ผอ.ชํานาญการ โรงเรียนวัดชะอวด
สาขาบริหารสถานศึกษา
7. นางอมรทิพย บุญคงดํา
ครูชํานาญการ โรงเรียนทัศนาวลัย
สาขาวิทยาศาสตร
8.นางสาวเอมอร ชุมพลครู
ครูชํานาญการ โรงเรียนบานดอนทราย สาขาวิทยาศาสตร
9. นายประสม ทองขวิด
ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สาขาคณิตศาสตร
10. นางศุภลักษณ แกนแกว
ผอ.ชํานาญการ โรงเรียนวัดโคกทราง
สาขาบริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
11. นางนวลศรี นิลบุตร
ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สาขาปฐมวัย
12. นางรัตนมณีย ชลสาคร
ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดหญาปลอง
สาขาวิทยาศาสตร
13. นางสาวยุพิน พืชพงค
ครูชํานาญการ โรงเรียนบานทุงเกราะ
สาขาภาษาไทย

2. อนุมัติการตั้งกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2
ดานความรูความสามารถ เพื่อประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จํานวน 13 ราย ตามรายชื่อดังกลาวขางตนสําหรับการแตงตั้งกรรมการคนที่ 2 ในการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และ
ดานที่ 3 โดยกําหนดให กรรมการผูประเมิน จํานวน 1 คน ตอผูขอรับการประเมินไมเกิน 2 คน
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เรื่องที่ 4.27

เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2
ดานความรูความสามารถ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ
1. อนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ผลการประเมิ น ด า นที่ 1 ด า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
เลื่ อนเป น วิทยฐานะชํานาญการพิ เ ศษ จํานวน 43 ราย เพื่อใหสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1-4 สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และ
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ใหคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้น ๆ พิจารณาตอไป
ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
๑
๒
๓
๔
๕
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

นางสาวจรวย หยูทอง
ครูชํานาญการ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” สาขาคณิตศาสตร
นางกุสาวดี เพชรศรี
ครูชํานาญการ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” สาขาคณิตศาสตร
นางอําไพพรรณ หาญใจ
ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ
สาขาวิทยาศาสตร
นางเยาวดี รอบคอบ
ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดราษฎรเจริญวราราม
สาขาวิทยาศาสตร
นางชฎาพร ขุนทองเพชร
ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม
สาขาภาษาไทย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
สาขาปฐมวัย
นางสุวิมล ทองนุกูล
ครูชํานาญการ
โรงเรียนบานทุงกรวด
สาขาคณิตศาสตร
นางสุภานิตย วรรณเริก
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดจันดี
สาขาภาษาอังกฤษ
น.ส.ผานิตย ทั่วจบ
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดจันดี
สาขาภาษาอังกฤษ
นางเสาวนีย ปอยี
ครูชํานาญการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 6
สาขาคณิตศาสตร
นายประภากร ปอยี
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดกะโสม
สาขาปฐมวัย
นางฐิตา สงอาจินต
ครูชํานาญการ
โรงเรียนชุมชนบานนาวา
สาขาภาษาอังกฤษ
นางจินตนา ไชยฤกษ
ครูชํานาญการ
โรงเรียนบานทะเลสองหอง
สาขาภาษาอังกฤษ
น.ส.อุไรวรรณ ทองกระจาง
ครูชํานาญการ
โรงเรียนบานหนองยาง
สาขาภาษาไทย
นางโสพิศ แกวนิมิตร
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดควนชม
สาขาปฐมวัย
นางนิศาชล ศรีอรัญ
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดควนชม
สาขาคณิตศาสตร
น.ส.เพชรลดา สมเพชร
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดหนาเขา
สาขาภาษาอังกฤษ
นางสารภี หงสสงา
ครูชํานาญการ
โรงเรียนมหาราช 3
สาขาวิทยาศาสตร
นายทนงศักดิ์ คงพิทักษ
ครูชํานาญการ
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
นางพาศณีวรรณ จันทรแกว
ครูชํานาญการ
โรงเรียนบานหนองหวา(ชมายนุกลู ) สาขาภาษาอังกฤษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ครูชํานาญการ
สาขาภาษาอังกฤษ
นางกาญจนา แปนทอง
โรงเรียนชุมชนพิบลู สงคราม
ครู
ช
า
ํ
นาญการ
สาขาภาษาอังกฤษ
นางพรพิมล กุศลสุข
โรงเรียนเขาพระทอง
ครู
ช
า
ํ
นาญการ
สาขาภาษาไทย
จาสิบตํารวจหญิงสายชล
โรงเรียนตชด.บานควนมีชัย
หนูคง
ครูชํานาญการ
สาขาภาษาไทย
นางสาววัชรี แกวสาระ
โรงเรียนบานทุงโชน
ครู
ช
า
ํ
นาญการ
สาขาสุขศึกษาฯ
นายสุชาติ สกุลวงศ
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
ครู
ช
า
ํ
นาญการ
สาขาวิทยาศาสตร
นายจันทรประสิทธิ์ ศรีชู
โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม

31
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

นายรสธศักดิ์ นภากุล

ครูชํานาญการ

โรงเรียนวัดไมเสียบ

นางสุพิศ ชูแกว
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม
นางจุฑามาศ รัตนสุวรรณ
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดวังกลม
นางสาวศิริเพ็ญ โชติทอง
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดวังกลม
นางสุพรรณี สนธิเมือง
ครูชํานาญการ
โรงเรียนบานบางพระ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
นางกุศล โมราศิลป
ครูชํานาญการ
โรงเรียนบานประชาอารี
นางสุพานี ยิ่งยง
ครูชํานาญการ
โรงเรียนบานทุงขันหมาก
นางทิพวรรณ ใจหาว
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดธารน้าํ ฉา
นางวรรณา จันทรทอง
ครูชํานาญการ
โรงเรียนบานทุงเกราะ
นางสาวอังคณา ยีหมาด
ครูชํานาญการ
โรงเรียนบานทุงเกราะ
นางบังอร ธรรมชาติ
ครูชํานาญการ
โรงเรียนบานในเขียว ๒
นายอรรถพร อักษรนํา
ผอชํานาญการ
โรงเรียนบานไสพลู
นายสันติ มูณีวรรณ
ผอชํานาญการ
โรงเรียนบานเราะ ฯ
นางเสาวนีย สุพรรณพงศ
ครูชํานาญการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๘
นางรัตติยา จันสวาง
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดชลธาราม

41 นางเดือนนภา คงเพชร
42 นางสุภาวดี ออนแกว

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

โรงเรียนชุมชนบานบางโหนด
โรงเรียนชุมชนบานบางโหนด

43 นางสาวสุวลักษณ แซโย

ครูชํานาญการ

โรงเรียนชุมชนบานบางโหนด

สาขาสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
สาขาคณิตศาสตร
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยาศาสตร
สาขาวิทยาศาสตร
สาขาปฐมวัย
สาขาภาษาไทย
สาขาคณิตศาสตร
สาขาปฐมวัย
สาขาปฐมวัย
สาขาภาษาไทย
สาขาบริหารสถานศึกษา
สาขาบริหารสถานศึกษา
สาขาภาษาไทย
สาขาสังคมศึกษา
(ประวัติศาสตร)
สาขาวิทยาศาสตร
สาขาการงานอาชีพฯ
(งานบาน)
สาขาคณิตศาสตร
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เรื่องที่ 4.28

เรื่อง การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ขออนุมัติผลการประเมิน
ดานที่ 3 )
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 29 ราย
2. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแตงตั้งเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จํานวน 6 ราย ตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขวาการเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองผานการ
พัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
1

นายสุทิน บุษบา

ผอ.ชํานาญการ โรงเรียนบานควน
ประชาสรรค
ครูชํานาญการ โรงเรียนบานปากแพรก
ครูชํานาญการ โรงเรียนบานปากแพรก
ครูชํานาญการ โรงเรียนโสตทัศน
ศึกษา ฯ

2
3
4

นางสวนีย คําแหง
นางเกษร ทองชัย
น.ส.สุฑารัตน โยมมาก

5

นางสายแกว ภักดี

ครูชํานาญการ

6

นางเบญจวรรณ ศรีชาย ครูชํานาญการ

สาขาบริหารสถานศึกษา ไมกอนวันที่ 30 มี.ค.2560
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย

ไมกอนวันที่ 3 มี.ค.2560
ไมกอนวันที่ 30 มี.ค.2560
ไมกอนวันที่ 13 มี.ค.2560

โรงเรียนวัดกะเปยด

สาขาภาษาไทย

ไมกอนวันที่ 17 ก..พ.2560

โรเงรียนบานนาทอม

สาขาภาษาไทย

ไมกอนวันที่ 16 มี.ค.2560

3. เห็นควรใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
แจงมติใหทราบ จํานวน 17 ราย ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
1.
2.
3
4
5
6
7
8

นางอัจฉรา แซลิ้ม
นายไชยแสง จิตรเนียม
นางอุทัยวรรณ แสงมณี
นายวุฒิชัย เสือยอย
นางพัชรียา เสนีย
นางเพ็ญศรี ศรีทอง
นางชไมพร ยืนเพชร
นางชนัญญา เจริญศักดิ์

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

โรงเรียนบานเกาะขวัญ
โรงเรียนโสตทัศนศึกษา ฯ
โรงเรียนบานเกาะขวัญ
โรงเรียนบานนาทอม
โรงเรียนบานปากแพรก
โรงเรียนบานปลายรา
โรงเรียนวัดจันดี
โรงเรียนบานน้ําตก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
9
10
11
12
13
14

นางสาวมนทิพย คงแกว
นางจันทรจิรา เจยเปยว
วาที่รอยตรีจตั ุพงศ ศุภศรี
นางสาวฤทัย สุขเกษม
นางอัญชุลี เลาหวิวัฒน
นายเดนพงษ สตารัตน

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

โรงเรียนสตรีปากพนัง
โรงเรียนเชียรใหญ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต
โรงเรียนเชียรใหญ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ
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15 นางนัยนา หมื่นหอ
16 นางสุภาพร เกิดเขียว
17 นางผกากรอง โยธารักษ

ครูชํานาญการ
ชํานาญการ
ครูชํานาญการ

โรงเรียนเชียรใหญสามัคคีวิทยา
โรงเรียนเชียรใหญ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

4. ไมอนุมัติผลงานทางวิขาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 6 ราย ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
1
2

นางสาวพรวิพัชร ศรีแกว
นายเกรียงศักดิ์ รัชทูล

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

โรงเรียนบานนาทอม
โรงเรียนบานทะเลสองหอง

3
4
5
6

นางพรทิพย เชยบัวแกว
นายระดมพล ชวยชูชาติ
นางสุดใจ วิเศษสิงห
นายมนูญ ทิตยวลั ลี

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

โรงเรียนทุงสงวิทยา
โรงเรียนทุงสง
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
แหลมราษฎรบาํ รุง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เรือ่ ง ที่ 4.29

เรื่อง

การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
(ผลการประเมินดานที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 )
1. อนุมัติผลการประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฎิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 8 ราย
2. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแตงตั้งเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จํานวน 7 ราย ตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขวาการเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองผานการ
พัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
๑
๒

นายเกษม โชติวัน
ครูชํานาญการ
นางกรรณิกา เพชรประพันธ ครูชํานาญการ

3

นางบุญเจือ สายทอง

ครูชํานาญการ

4
5

นางสาวธนพรรษ ชัยวิชิต
นางธิดารัตน พรหมชัยศรี

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

6

นางสาวสุภาพร เพ็งเกลี้ยง

ครูชํานาญการ

โรงเรียนบานปากแพรก
โรงเรียนชุมชน
บานบางโหนด
โรงเรียนบาน
ทะเลสองหอง
โรงเรียนวัดจันดี
โรงเรียนสหกรณ
นิคมกสิกรรม
บานทุงใหญ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
7 วาที่รอยตรีหญิงสุพรรษา
ครูชํานาญการ
วัดถ้ําเทียนถวาย
ใจอารีย

สาขาทัศนศิลป
สาขาสุขศึกษา

ไมกอนวันที่ 18 พ.ค.2560
ไมกอนวันที่ 5 มิ.ย.๒๕๖๐

สาขาคณิตศาสตร ไมกอนวันที่ 6 พ.ย. 2560
สาขาปฐมวัย
สาขาปฐมวัย

ไมกอนวันที่ 18 ส.ค.2560
ไมกอนวันที่ 18 ส.ค.560

คณิตศาสตร

12 ม.ค.2560

ปฐมวัย

15 ก.ย. 2560
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3. อนุมัติใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 2 ภายใน 3 เดือน นับจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงมติใหทราบ
จํานวน 1 ราย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
1

นางโสมรัตน ชวยปอง ครูชํานาญการ

โรงเรียนวัดสุธรรมาราม

สาขาคณิตศาสตร

ไมกอนวันที่ 5 ก.ย.2560

เรื่องที่ 4.30

เรื่อง ขอแกไขวันที่ไดรับอนุมัติของขาราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเปนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดไปตรวจสอบแลว จึงขอแกไขดังนี้
ที่
1

ชื่อ – สกุล/ตําแหนง
นางโสภา ไสวศรี

ตําแหนง
รอง.ผอ.ชํานาญการ

วันที่ กศจ.อนุมัติ
22 พ.ย. 2560

ขอแกไขเปน
21 พ.ค. 2558

2

นายสุจินต วิเชียรฉาย

รอง.ผอ.ชํานาญการ

14 ต.ค. 2559

9 ก.พ. 2559

3

นายบุญชนะ สิริกาญจน

รอง.ผอ.ชํานาญการ

15 พ.ย. 2559

10 พ.ค. 2559

4

นางเนาวรัตน สนธิเมือง

ครูชํานาญการ

19 ธ.ค.2559

20 ม.ค. 2560

เรื่องที่ 4.31

เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการเพื่อชวยกลั่นกรองเอกสารและผลงานทางวิชาการ (ดานที่ ๓) ของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญอนุมัติตั้งคณะกรรมการเพื่อชวยกลั่นกรอง
เอกสารและผลงานทางวิชาการ (ดานที่ 3) ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ สําหรับผูเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ ว.๑๗/๒๕๕๒ จํานวน 1 ราย
ที่

ชื่อ – สกุล

1 นายพงศสิทธิ์
สิริกาญจน

ตําแหนง/
วิทยฐานะ
ผูอํานวยการ
สถานศึกษา/
ชํานาญการพิเศษ

ตําแหนง
เลขที่
25735

อัตราเงินเดือน
สถานศึกษา/
อันดับ/ขั้น บาท)
โรงเรียน
คศ.3 50,860 ทุงสงสห
ประชาสรรค

สาขาวิชา
บริหาร
การศึกษา

วันที่
สงผลงาน
12 ก.พ.2560
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เรื่องที่ 4.32

เรื่อง คัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๓๘ ค.(๒) แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่วาง ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ จํานวน ๔
อัตรา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จํานวน ๑ อัตรา เพื่อเลื่อนระดับให
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการใหสูงขึ้นตามหลักเกณฑและแนวปฎิบัติเดิม
ที่

ตําแหนง
เลขที่

ตําแหนง

ระดับ

ขั้น

กลุม/หนวย

สาเหตุการวาง

หมายเหตุ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
๑

อ.๒

นักจัดการงานทั่วไป

ชพ.

๕๓,๐๘๐

๒

อ.๑๐

นักวิชาการเงินและ
บัญชี/เจาพนักงาน
การเงินและบัญชี
อวุโส

ชพ./อว.

๕๖,๗๕๐

๓

อ.๑๒

นักวิชาการเงินและบัญชี

4

อ.๒๓

นักทรัพยากรบุคคล

อํานวยการ

ยาย

บริหารงานการเงิน
และ สินทรัพย

ชก./ชพ.

๔๕๘๕๐

บริหารงานการเงิน
และ สินทรัพย

ชก./ชพ.

๕๕,๔๐๐

บริหารงานบุคคล

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
5 อ.๔๒
นักวิชาการศึกษา
ชพ. ๔๓,๖๑๐
สงเสริมการจัด
การศึกษา

ประเมินคางาน

เกษียณ ๖๐

มีคนครอง
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เรื่องที่ ๔.33

เรื่อง การยกเลิกการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนุมัติยกเลิกการรวมสถานศึกษา โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก โดยใหมีผลตั้งแตปการศึกษา 2560
เปนตนไป

เรื่องที่ 4.34

เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

อนุมัติการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1 โรง
ที่

โรงเรียน
หลัก

1 วัดทวยเทพ

จํานวน จํานวน
นักเรียน
ครู
47

4

โรงเรียนมารวม

จํานวน จํานว
นักเรียน นครู

บานทาขนาน

3

พนักงาน
ราชการ

1

กรณี

-

รวมสถานศึกษา

เรื่องที่ 4.35
เรื่อง การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
อนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว บานเรียนวิมุตติ โดย นางชมนาด พิบูลย ตั้งแตปการศึกษา
2561
รายละเอียด ดังนี้
ที่

ขอมูลครอบครัว
ชือ่ -สกุล
บิดา มารดา

1 นายธรรสถิตย
พิบูลย
นางชมนาด
พิบูลย

ที่อยู
ปจจุบัน

ขอมูล
ผูจัดการ
ศึกษา
ชื่อ-สกุล

127
นางชมนาถ
ถ.วันดีโฆษิต
พิบูลย
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.นครศรีฯ

ขอมูลผูเรียน
ชื่อ-สกุล

ว/ด/ป
เกิด

ด.ช.วิมุตติ 29
พิบูลย เม.ย.
2555

ระดับ
ชั้น
ที่ขอจัด

กอน
ประถม
ศึกษา

ขอมูลการจัดการศึกษา
กําลัง
เรียน
ชั้น

อ.2

ว/ด/ป
ที่ไดรับ
อนุญาต

ว/ด/ป
ที่ขอ
ยกเลิก

หมาย
เหตุ

