รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 5/2562
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
หองประชุม อาคาร 1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
..................................................
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดราชการ
ดวย นายจําเริญ ทิพญพงศธาดา ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธานคณ ะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ติ ด ราชการ
จึงมอบหมายให นายวิรัตน รักษพันธ รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เปนประธานการประชุม
1.2 พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูดีไมมีอบายมุขตนแบบ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดรวมกับหนวยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนยควบคุมปจจัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชมรมสารวัตรนักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคีเครือขายไดจัดพิธี
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูดีไมมีอบายมุขตนแบบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ป 2558
โดยมีผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนประธานในพิธี พรอมกับการจัดกิจกรรม
เป ดเวที แลกเปลี่ ยนเรียนรูส ถานศึกษาปลอดเหลาปลอดภัย จังหวัดนครศรีธ รรมราช
การนํ าเสนอผลงานโครงการยุท ธศาสตรควบคุ มป จ จัย เสี่ ย งจังหวัด นครศรีธ รรมราช
นําเสนอกิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอรวัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
กิจกรรมเสวนา “สถานศึกษาปลอดเหลา ปลอดภัยอยางไร”
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
อนุกรรมการและเลขานุการ
ฝายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดจัดทํา
ราย งาน ก ารป ระชุ ม ค ณ ะก รรม ก ารศึ ก ษ าธิ ก ารจั ง ห วั ด น ค รศ รี ธ รรม ราช
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เสร็จเรียบรอยแลว และไดเสนอรายงาน
การประชุมตอที่ประชุมเพื่อใหการรับรอง
ประธาน
เพื่ อ ความถู ก ต อ งและเป น ไปตามที่ ป ระชุ ม ได มี ม ติ แ ละอนุ มั ติ ให ดํ าเนิ น การ
จึ ง ขอให ท า นได ต รวจสอบรายละเอี ย ดการประชุ ม หากมี ข อ ผิ ด พลาดหรื อ ไม ต รง
ตามที่เสนอใหแกไขกอนที่จะรับรอง
เลขาฯ
ขอแกไขวาระการประชุมหนาที่ 38 บรรทัดสุดทาย
เดิม (3 เปอรเซ็นต) สวนวงเงิน ที่เหลือ ใหเสนอ กศจ.นครศรีธรรมราช พิจารณา ตอไป
เปน (3 เปอรเซ็นต) และวงเงินที่เหลือ ใหเสนอ กศจ.นครศรีธรรมราช พิจารณา ตอไป
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามมติ ค ณ ะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ในคราวประชุ ม
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 จํานวน 22 วาระ
3.2 เรื่อง แจงเพื่อทราบ
3.2.1 เรื่อง การเพิกถอนมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รั บ ทราบการดํ า เนิ น การเพิ ก ถอนมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต 4 และคํ า สั่ งที่ มี ผ ลจากมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 และคําสั่งอื่นที่เกี่ยวของ ใหเปนไปตามมติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) (ที่ทําการแทน ก.ค.ศ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 11 /2561 เมื่อวันที่ 17
ตุ ล าคม 2561 และมติ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการศึ กษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 13/2561 เมื่ อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 9 คําสั่ง
3.2.2 เรื่อง การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะชํานาญการและชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ ว.21/2560
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับ ทราบ การมอบให สํานัก งานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธ รรมราช หารือ เป น
หนั งสื อ ไปยั งสํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. เรื่ อ ง การให ข าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ ก ษามี วิท ยฐานะและเลื่ อ น
วิ ท ยฐานะชํ า นาญการและชํ า นาญการพิ เศษ ตามหลั ก เกณฑ ว.21/2560 กรณี ผ ลงานของข าราชการครู
ที่นําเสนอเอกสารหลักฐานไมถูกตอง ไมครบถวนสมบูรณ ขาดเอกสารในการตรวจสอบ กศจ.จะสามารถขอเอกสาร
เพิ่มเติมไดหรือไม
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3.2.3 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปนกรณีพิเศษ เฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบมติ ก.ค.ศ กรณีการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาเป น กรณี พิ เศษเฉพาะราย เนื่ อ งจากขาดคุ ณ สมบั ติ เกี่ ย วกั บ ระยะเวลาการปฏิ บั ติ ร าชการ คื อ
ขาราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษาผูใด ไม อยูในหลักเกณฑ ที่จะได รับ การเลื่ อนเงิน เดื อน เนื่องจากขาด
คุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ การลาหรือการมาทํางานสาย ตามที่กําหนด ใน กฎ ก.ค.ศ. แตผูมี
อํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเสนอ กศจ.เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ สั่งเลื่อนเงินเดือนเปนการเฉพาะรายไดในอัตรา
ไมเกินรอยละ 2 ของฐานในการคํานวณ ของขาราชการครูและบุลากรทางการศึกษาผูนั้น แตทั้งนี้ ในครึ่งปที่แลว
มาตองเปนผูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน ตามนัยขอ 4 วรรคสอง แหงกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 และในครึ่งป ที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการ ไมนอยกวา 3 เดือน
15 วัน สําหรับผูรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ หรือตางประเทศ หรือ
สําหรับผูไดรับการบรรจุเขารับราชการ รายละเอียดตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562
3.2.4 เรื่อง การนําบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใน
บัญชีอื่น ตําแหนงครูผูชวย กลุมวิชาการเงินและบัญชี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบ ดังนี้
1. รับทราบการหารือการนําบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดใน
บัญชีอื่น ตําแหนงครูผูชวย กลุมวิชาการเงินและบัญชีไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ.และ
2. รับ ทราบวาสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ไดแจงวาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กระบี่ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ไดมีประกาศลงวันที่ 23 เมษายน 2562
เรื่องการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได โดยการนําบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ในสาขาวิชาเอกการเงินและการบัญชี จํานวน 1
ราย รายนางสาว นงลักษณ ใหมเมือง ลําดับที่ 7 แลว
3.2.5 เรื่อง การยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการเดินทางไปรายงานตัวของ นางรวีวรรณ ชัยทอง
ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานปลายคลอง ไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนตรอ
โดยขาราชการรายดังกลาวไดเดินทางไปรายงานตัว ที่โรงเรียนวัดดอนตรอแลว ตั้งแตวันที่ 11 เมษายน
2562
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3.2.6 การจัดหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับ ทราบการจัดทําหลักสูตรนครศรีธรรมศึ กษา ตามแนวทางการดําเนิ นงาน
การบูรณาการ สาระการเรียนรูตามหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษากับสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศานา และ
วัฒนธรม

ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1-3
40

เวลาเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4-6
40

ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1-3
40

หมายเหตุ โรงเรียนสามารถปรับเวลาเรียนและเนื้อหาตามบริบทของโรงเรียนได
โครงสรางเนื้อหาและหนวยการเรียนรู
หนวยที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

หนวยการเรียนรู
ประวัติศาสตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ
เศรษฐกิจ
การคมนาคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประชากร
การศึกษา
ศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
แหลงทองเที่ยว
โครงการพระราชดําริ
ปญหาในจังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/คาบ)
4
2
2
4
2
3
2
2
2
4
3
3
4
3
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องที่ 4.1

เรื่อง การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง
แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตนสังกัด

เรื่องที่ 4.2

เรื่อง การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็ น ชอบการจัด สรรวงเงินการเลื่ อนเงินเดื อนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน
๒๕๖2 ) ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ -4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 เสนอ

เรื่องที่ 4.3

เรื่อง การแตงตั้งครูผูชวยซึ่งผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ใหดํารงตําแหนงครู
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติแตงตั้งครูผูชวยใหดํารงตําแหนงครู สังกัดเดิม จํานวน 39 ราย
ที่

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

วันที่แตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงครู

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 20 ราย
1
นางพันธฤทัย พลฤทธิ์
บานวังยวน
1 กุมภาพันธ 2562
2
นางวิยดา รักประทุม
วัดหนาเขา
5 เมษายน 2562
3
นางกรองกนก บุญสวาง
บานหนองใหญ
5 เมษายน 2562
4
นายโกสิทธิ์ เลนทัศน
วัดโคกหาด
5 เมษายน 2562
5
นางสาวมัณฑนา เนียมออน
บานไสยูงปก
5 เมษายน 2562
6
นางสาวนพมาศ พิทักษ
บานปลายเส
5 เมษายน 2562
7
นางสาวสุพัตรา หนูสุข
บานวังหิน
5 เมษายน 2562
8
นางศิริญญา พัวพันธ
บานบอมอง
5 เมษายน 2562
9
นางสาวสุวลักษณ เกิดมณี
ชุมชนวัดสําโรง
5 เมษายน 2562
10 นางสาวณิชยา น้ํารอบ
องคการสวนยาง 3
5 เมษายน 2562
11 นางสาวเพชรประณีต เพ็ชรอาวุธ
บานนาเส
5 เมษายน 2562
12 นางสาวปาริชาต ไกรนรา
บานบางตะเภา
5 เมษายน 2562
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ที่

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

วันที่แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ครู
13 นางวีรยา ไพจิตรสัตยา
วัดเขากลาย
5 เมษายน 2562
14 นางกิตติยา ชูแกว
ชุมชนบานปากเสียว
5 เมษายน 2562
15 นางสมทิพย ชวยคลาย
วัดสามัคคีนุกูล
5 เมษายน 2562
16 นางสาวจิรฐา ทองแกว
วัดสามัคคีนุกูล
5 เมษายน 2562
17 นางสาวสุดารัตน ทองผุด
สหกรณนิคมกสิกรรมทุงสง 5 เมษายน 2562
18 นางสาวอารณี ราชกิจ
บานนาพา
5 เมษายน 2562
19 นางสาวธนัตตวรรณ ศรีจันทร บานหนองปลิง
15 กุมภาพันธ 2562
20 นางจีราวรรณ กุญชรินทร
บานหนองหวา(ชมายนุกูล) 5 เมษายน 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 3 ราย
21 นางสาววัชราภรณ แสนภักดี
บานน้ําขาว
1 กุมภาพันธ 2562
22 นางสาวผกามาศ สุวรรณคช
บานเขาหัวชาง
1 กุมภาพันธ 2562
23 นางสาวกานตสินี ทวีสุข
วัดเขา (วันครู 2501)
1 กุมภาพันธ 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 16 ราย
24

นายแทนไท ขาวทอง

ทุงสังพิทยาคม

1 กุมภาพันธ 2562

25
26
27
28
29
30
31
32
33

นางสาวภัคสินี ฤทธิมาส
วาที่ร.ต.สรวิศ เพชรภูมิภัทร
นายโยธิน ปลองไหม
นายภูเมศร ศักดิ์จันทร
นางสาวจรสวรรณ จันทรเรือง
นางสาวนิตยา จงกล
นางสาวนพมณี สุดทองคง
นางสาวนิตยาภรณ นวลปลืม้
นางสาวปานศิริ ไปดี

1 กุมภาพันธ 2562
1 กุมภาพันธ 2562
1 กุมภาพันธ 2562
17 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561
1 กุมภาพันธ 2562
24 ธันวาคม 2561
1 กุมภาพันธ 2562
1 กุมภาพันธ 2562

34
35
36
37
38
39

นายโภไคย เกิดโภคา
นายนิธิศ วงศตุลาการ
นางสาวญาดา ชาติภิรมย
นายจตุพล วรินทรเวช
นางสาวสุมาลี หวันนุรัตน
นายเตชพิสิษฐ ศรีนวลดี

ฉลองรัฐราษฎรอุทิศ
เชียรใหญสามัคคีวิทยา
กางปลาวิทยาคม
กัลยาณีศรีธรรมราช
กัลยาณีศรีธรรมราช
ขนอมพิทยา
ทุงสง
เชียรใหญ
สวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
ชะอวดเครงธรรมวิทยา
ปากพนัง
ทรายขาววิทยา
สตรีทุงสง
นบพิตําวิทยา
เบญจมราชูทิศ

23 ธันวาคม 2561
1 กุมภาพันธ 2562
1 กุมภาพันธ 2562
1 กุมภาพันธ 2562
10 ตุลาคม 2561
23 กุมภาพันธ 2562
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เรื่องที่ 4.4
เรื่อง แกไขคําสั่งโดยการถอนชื่อ นางสาวสุมลฑา นาควานิช ออกจากคําสั่งยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู เปนการเฉพาะราย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ให แ ก ไขคํ าสั่ ง สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ตามคํ า สั่ ง ที่ 179/2562
สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562 โดยการถอนชื่อ ราย นางสาวสุมลฑา นาควานิช ตําแหนงครู โรงเรียนพัฒ นา
ประชาสรรค อําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี ออกจากคําสั่งดังกลาว เปนการเฉพาะราย นอกนั้นคงเดิม

เรื่องที่ 4.5
เรื่อง การนําบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในบัญชีอื่น ตําแหนงครูผูชวย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรังใชบัญชีผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย ดังนี้
1) กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเคมี
จํานวน 1 ราย
2) กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล
จํานวน 1 ราย
2. อนุมัติ ใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีใชบัญชีผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย
ดังนี้
1) กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเคมี
จํานวน 3 ราย
2) กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล
จํานวน 1 ราย
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เรื่องที่ 4.6
เรื่อง การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโอนไปบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาล
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ให ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ครู โอนไปบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ดํ า รง
ตําแหนงพนักงานครูเทศบาล สังกัดสํานักการศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 2 ราย คือ
1. นางสาวกรรณี ก าร ดุ ล ย เภรี ตํ า แหน งครู โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทร
นครศรีธรรมราช ตําแหนงเลขที่ 27278 โอนไปดํารงตําแหนงครู เทศบาลวัดศาลามีชัย สังกัดสํานักการศึกษา
เทศบาลนครศรีธรรมราช ตําแหนงเลขที่ 03324-2
2. นางกนกวรรณ ทองชู ตําแหนงครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร นครศรีธรรมราช
ตํ า แหน ง เลขที่ 133810 โอนไปดํ า รงตํ า แหน ง ครู เทศบาลศาลาวั ด ท า โพธิ์ สั ง กั ด สํ า นั ก การศึ ก ษา
เทศบาลนครศรีธรรมราช ตําแหนงเลขที่ 03131-2
ทั้งนี้กําหนดวันใหโอนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เรื่องที่ 4.7

เรื่อง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอชวยราชการเปนการชั่วคราว
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติให นางรัตนาวดี รัตนพันธุ ตําแหนงครู โรงเรียนนาบอน ไปชวยราชการ
เปนการชั่วคราว กรณีบุตรเจ็บปวย ที่โรงเรียนสตรีทุงสง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดตาม
ความประสงค มีกําหนด 1 ป โดยหากมีตําแหนงวางรับยาย ใหพิจารณารับยายบุคคลดังกลาว โดยเร็ว
2. มอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงาน
เขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตรวจสอบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ กศจ.
อนุมัติใหไปชวยราชการ หากครบระยะเวลา 1 ป ใหขอใหมตอ กศจ. เพื่ออนุมัติ ตอไป
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เรื่องที่ 4.8
เรื่อง การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูออกจากราชการไปแลว
สมัครเขารับ ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให วาที่รอยตรีหญิงศรัณยรัชต ยูนเสน กลับเขารับราชการในตําแหนง ครู ตําแหนงเลขที่ 574
อันดับ คศ.1 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (โดยใหดํารงตําแหนงและอัตราเงินเดือนเดิมกอน
ออกจากราชการ)

เรื่องที่ 4.9

เรื่อง การใหโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผานการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติสงคํารองขอโอนของนางรัชนีวรรณ ชอบผล ไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. อนุ มั ติ ให โอนนางรั ช นี ว รรณ ชอบผล ผู ผ านการคั ดเลื อกเพื่ อบรรจุ และแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน ง
ศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
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เรื่องที่ 4.10

เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร (สควค.) เพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุ มัติ ป ระกาศการรับ สมั ครคั ดเลื อกฯ และการดําเนิน การคัดเลือกนั กศึ กษาทุ น โครงการส งเสริ ม
การผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ที่สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
ประเภท Premium วิชาเอกคอมพิวเตอร ตําแหนงเลขที่ 25129 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จํานวน 1 อัตรา
เพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีมีสัญญา
ผูกพั นตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล โดยมอบหมายใหสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 ดํ าเนิ น การคั ด เลื อ กโดยการประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตํ าแหน งและวิ ช าชี พ ด ว ยการสั ม ภาษณ
โดยพิ จารณาจากประวัติสวนตั วและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ทว งทีวาจา ปฏิภ าณไหวพริบ เจตคติ และ
อุดมการณ โดยมอบหมายใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดําเนินการคัดเลือก ตามปฏิทิน
ดังนี้
1. ประกาศรับสมัคร
ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
2. สมัครเขารับการคัดเลือก
ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2562
3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
4. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
5. ประกาศผลการคัดเลือก
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
6. ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแตงตั้ง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
2. อนุมัติใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม สั่งบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกตามตําแหนงวาง ที่ประกาศ ทั้งนี้ไม
กอนวันที่ไปรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาที่จะบรรจุและแตงตั้ง
3. อนุมัติใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
โดยการประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตํ าแหน งและวิช าชีพดว ยการสัมภาษณ ไดตามความจําเปน และตามความ
เหมาะสม ลงนามในประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และ
ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กฯ จนแล ว เสร็ จ ทุ ก กระบวนการ แล ว ให นํ า เสนอคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช รับทราบตอไป
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เรื่องที่ 4.11

เรื่อง การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
(ตําแหนงวาง)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ในสถานศึ ก ษาที่ มี อั ต รากํ า ลั ง สายงานการสอนเกิ น เกณฑ ที่ ก.ค.ศ. กํ า หนด ไปกํ า หนดเป น ตํ า แหน ง เดิ ม
ในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังสายงานการสอนต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวนรวมทั้งสิ้น 14 อัตรา
ตําแหนงที่กําหนดไวเดิม
ที่

ตําแหนง

โรงเรียน

ตําแหนง
เลขที่

อันดับ

เงินเดือน

ตําแหนงไปกําหนดใหม

ขั้น

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 5 อัตรา
ครู
1
ชุมชนวันหมน
1350
คศ.2
27,500
ครู
2
บานหวยไทร
11425 คศ.2
39,100
ครู
3
วัดทาชาง
11209 คศ.2
32,650
ครู
4
บานปากน้ําปากพญา
11424 คศ.2
32,060
ครู
5
ราชประชานุเคราะห 4 5528
คศ.2
28,050
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 5 อัตรา
ครู
วัดมัชฌิมเขตชลาราม
6401
คศ.3
58,390
6
ครู
บานบางปรง
7693
คศ.4
62,100
7
วัดโคกพิกุล
10559 คศ.3
58,390
วัดไมเสียบ
6763
คศ.3
58,390
หัวไทร(เรือน
8986
คศ.3
57,500
10
ประชาบาล)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 4 อัตรา
ครู
วัดนากัน
9347
คศ.3
33,800
11
ครู
บานทุงครั้ง
8231
คศ.2
37,460
12
ครู
ราชประชานุเคราะห 8 8964
คศ.2
27,500
13
ครู
บานทุงเกราะ
4961
คศ.3
58,390
14
8
9

ครู
ครู
ครู

ตําแหนง

ตําแหนง
เลขที่

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

1350
11425
11209
11424
5528

วัดสระแกว
วัดนาวง
บานปากน้ําเกา
วัดหนองบัว
วัดมะมวงทอง

ครู
ครู

6401
7693

ครู
ครู
ครู

10559
6763
8986

บานโกงโคง
ชุมชนวัดเขาแกว
วิเชียร
บานเกาะนางโดย
ชุมชนวัดทาลิพง
วัดเทพมงคล

ครู
ครู
ครู
ครู

9347
8231
8964
4961

ชุมชนวัดสระแกว
วัดพระเลียบ
วัดคงคาวดี
ชุมชนวัดอินทคีรี

สถานศึกษา
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เรื่องที่ 4.12
เรื่อง การอนุมัตใิ ชตําแหนงวางเพื่อบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัตินํ าตํ าแหน งวางและวิชาเอกเรียกตัวผูสอบแขงขั นได เพื่อบรรจุและแตงตั้ง เขารับราชการเป น
ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ครู ผู ช ว ย จากบั ญ ชี ค ณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จํานวน 30 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

วิชาเอกที่เรียกบรรจุ
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตรทั่วไป
คอมพิวเตอร
ปฐมวัย
รวม

จํานวนที่เรียกบรรจุ

หมายเหตุ

7
5
7
5
1
5
30

2. อนุ มั ติ ก รณี เ รี ย กตั ว ผู ส อบแข ง ขั น ได ตามข อ 1. ไม ม ารายงานตั ว มอบสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก าร
จังหวัด นครศรี ธรรมราช เรี ยกตั วผู ส อบแข งขัน ไดลําดับ ถัดไป เพื่ อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับ ราชการเป น
ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษ า ตํ า แหน ง ครู ผู ช ว ย จากบั ญ ชี ค ณ ะกรรมการศึ ก ษาธิ ก า
รจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จนครบจํานวนตําแหนงวาง
3. วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนบานวังยวน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 2 จํานวน 1 อัตรา และวิชาศิลปศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบ นครศรีธรรมราช สพม.12 จํานวน 1 อัตรา
ใชรับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 2 ป พ.ศ.2562
4. อนุมัติใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเดิมจากตําแหนงครูเปนตําแหนงครูผูชวย หรือตําแหนงครูผูชวย
เปนตําแหนงครู เพื่อใชในการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได
5. อนุมัติการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนผูสอบแขงขันได มาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จนแลวเสร็จทุกกระบวนการ
6. อนุมัติการโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น ซึ่งเปนผูสอบแขงขันได มาบรรจุและแตงตั้งเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จนแลว
เสร็จทุกกระบวนการ
7. อนุ มัติให ผู มีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญ ญั ติระเบีย บขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม สั่งบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ไปรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาที่จะบรรจุและแตงตั้ง
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เรื่องที่ 4.13

เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชํานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติคุณสมบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการ
จํานวน 14 ราย
2. อนุ มั ติการแต งตั้ งคณะกรรมการประเมิน ดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการ จํานวน 14 ราย ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2
จะประเมิน ไดครั้งละไมเกิน 2 คน
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย

1 นางพรทิพย บัวเพ็ชร
ครู
รร.ราชประชานุเคราะห 5
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 3 ราย
2 น.ส.จุฑาภรณ นรินทร
ครู
ร.ร.บานวังตลับ
3 นางขนิษฐา วิรุณพันธ
ครู
ร.ร.วัดลํานาว
4 น.ส.อนุสรา ลุงกี่
ครู
ร.ร.ตชด.บานไรยาว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
5 นางพัชรี คงอุป
ครู
บานหัวปอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย
6 นางสาวภัทรวรรณ บุญพิศ
ครู
วัดประดูหอม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 8 ราย
7 นายฤชายุส พลายดวง
ครู
ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร
8 น.ส.วันวิสา ชัยวิจิตร
ครู
ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา
9 นายจารุวัฒน เขียวกุง
ครู
ร.ร.ขุนทะเลวิทยาคม
10 นายวิทยา ชุมหลอ

ครู

11 นายสุวนิตย จิตตสํารวย

ครู

12 น.ส.กมลเนตร เดชสถิตย
13 น.ส.สุจติ รา ภูภ ักดีพันธ
14 น.ส.พรวีนัส อัมพวัน

ครู
ครู
ครู

วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ภาษาไทย
ปฐมวัย

คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ร.ร.ตระพังพิทยาคม
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ร.ร.ทุงสงวิทยา
ภาษาอังกฤษ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ
ภาษาไทย
ร.ร.ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา สังคมศึกษาฯ
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เรื่องที่ 4.14
เรื่อง การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานที่ 2 ดาน
ความรูความสามารถ และดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน
2. ขออนุมัติการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 19 ราย
ตั้งแตวันที่คุณสมบัติครบถวน
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย
1 นางณัฐธยาน สงวนแสง
ครู
บานทวดทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 2 ราย
ครู
วัดลํานาว
2 นางจิรา เท็กเชย

ครู
บานโสตทัศนศึกษา
3 นางวัฒนา บุญอุน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
4 นายกฤตนันท พาณิชพงศกร ครู
บานดอนโรงมิตรภาพที่ 196
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย
5 นางสาวพิมพา คิดเหมาะ
ครู
ร.ร.วัดสโมสรสันนิบาต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 14 ราย
6 นายปณิดล ปานชวย
ครู
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ
7 น.ส.ธนกฤตา จันทรพุม
ครู
ฉวางรัชดาภิเษก
8 น.ส.สุนิสา ทรงทอง
ครู
ทุงสง
9 นางอลิษา อาวุธเพชร
ครู
ทุงสง
10 นางเพ็ญนภา สุคตะ
ครู
ชะอวดวิทยาคาร
11 นางศันสนีย สมสีแสง
ครู
ชะอวดวิทยาคาร
12
13
14
15

นางอัมพร แสงจันทร
น.ส.รุงทิพย อนันทกาญจน
นายจตุพล สุทธิพันธ
น.ส.กุลธิดา ขันสุข

ครู
ครู
ครู
ครู

ชะอวดวิทยาคาร
สิชลคุณาธารวิทยา
สิชลคุณาธารวิทยา
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ

16
17
18
19

น.ส.ประภาศรี ธานีรัตน
นางซัลวาณีย เจะมะหมัด
นายนภัทร เฮงศิริ
น.ส.เสาวันดี ชนะเพ็ชร

ครู
ครู
ครู
ครู

วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ
เบญจมราชูทิศ
เบญจมราชูทิศ
ปากพนัง

วิชาเอก
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร
ปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
คอมพิวเตอร
สังคมศึกษาฯ
วิทยาศาสตร
(ฟสิกส)
นาฏศิลป
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษาฯ
วิทยาศาสตร
(ชีววิทยา)
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร(ฟสิกส)
ภาษาไทย
คอมพิวเตอร
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เรื่องที่ 4.15
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเปนวิทย
ฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 18 ราย
2. อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ เพื่อประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 18 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 5 ราย
1 นายยศพล ชาติโรจันทร
ผอ.ร.ร.ชํานาญการ
วัดพระเพรง
2 นางฐิติวรรณ ขวัญแกว
ครูชํานาญการ
บานไสใหญ
3 น.ส.กฤตปภา พลไชย
ครูชํานาญการ
วัดพระมหาธาตุ
4 นางเกสรา โอระชุม
ครูชํานาญการ
อนุบาลนครศรีธรรมราช“ณ นครอุทิศ”
5 นางวรัญู สกุณา
ครูชํานาญการ
วัดทายสําเภา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 8 ราย
6 นางสาวศศิธร ชวยสงค
ผอ.ร.ร./ผูอํานวยการ วัดดอนมะปราง
ชํานาญการ
7 นายสาครินทร จันทรมณี ผอ.ร.ร./ ผูอํานวยการ บานพรุบัว
ชํานาญการ
8 นางสาวเครือวัลย ขาวแกว ผอ.ร.ร./ ผูอํานวยการ บานวังหอน
ชํานาญการ
9 นายสวาท วงศชวย
ผอ.ร.ร./ ผูอํานวยการ วัดมหิสสราราม
ชํานาญการ
10 นางระเบียบ ชูแกว
ครู/ ครูชํานาญการ
วัดควนใส

วิชาเอก
บริหารสถานศึกษา
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คอมพิวเตอร
สายงานบริหารสถานศึกษา
สายงานบริหารสถานศึกษา
สายงานบริหารสถานศึกษา
สายงานบริหารสถานศึกษา

11 นางสาวอัญชิสา บุญรัตน

ครู/ ครูชํานาญการ

บานเกาะสุด

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
วิทยาศาสตร

12 นายสันชัย รักจุล

ครู/ ครูชํานาญการ

บานบางพระ

วิทยาศาสตร

13 นางณิชา เพชรใหญ

ครู/ ครูชํานาญการ

วัดแรราษฎรสุทัศน

คณิตศาสตร

16
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 5 ราย
14 นางอาทิกา ทองสีขํา
ครู/ครูชํานาญการ

ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา

15 นางสาวเมติตา สงขํา
16 นางอัฉราภรณ คงแปน

ครู/ครูชํานาญการ
ครู/ครูชํานาญการ

เสม็ดจวนวิทยาคม
ร.ร.ทุงสงวิทยา

วิทยาศาสตร
(ชีววิทยา)
คณิตศาสตร
สังคมศึกษาฯ

17 นางสาวเรวดี อนุรักษ

รองผูอํานวยการสถานศึกษา/รอง
ผูอํานวยการสถานศึกษาชํานาญการ
ครู/ครูชํานาญการ

ร.ร.ปากพนัง

บริหารสถานศึกษา

ร.ร.ปากพนัง

ภาษาไทย

18 นางสาวชณิดาภา ศรีเปารยะ

โรงเรียน

วิชาเอก

เรื่องที่ 4.16
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปน
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1) กรณีขอเปลี่ยนประธานกรรมการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ข าราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ เลื่อ นเป น วิท ยฐานะ
ชํานาญการพิ เศษ กรณี ขอเปลี่ ย นประธานกรรมการ ราย นางสาวลัดดา บุญ ทอง ตําแหนงครูชํานาญการ
โรงเรียนชุมชนบานไทรหอง สาขาสังคมศึกษา (กรรมการคนที่ 2 และ 3 คงเดิม)
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เรื่องที่ 4.17

เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - เขต 4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการ
ประเมินดานที่ 1 ใหคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาตอไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย
1 นางจิตตรา ดํารงโภคภัณฑ ครู/ครูชํานาญการ
บานคดศอก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 18 ราย
2 น.ส.เบญจมาส สุขกลับ
ผอ./ชํานาญการ
บานนาปราน
3 นางสุรียพร ชัยสิทธิ์
ครู/ชํานาญการ
ชุมชนบานนาวา
4 นางกัลยา แกวหมุน
ครู/ชํานาญการ
ชุมชนบานนาวา
5 น.ส.ธิดารัตน จิตสํารวย
ผอ./ชํานาญการ
บานไสเตาออย
6 นางกิติยา อูมา
ครู/ชํานาญการ
ตชด.ชางกลปทุมวันอนุสรณ 10
7 น.ส.จามร มีภพ
ครู/ชํานาญการ
บานบางตะเภา
8 น.ส.กาญจนา หนูรักษ
ครู/ชํานาญการ
บานทะเลสองหอง
9 นางนิตยา แสนพรม
ครู/ชํานาญการ
บานทะเลสองหอง
10 นางปรียา ไชยศรี
ครู/ชํานาญการ
บานสระนางมโนราห
11 นางรชยา สุโพธิ์
ผอ./ชํานาญการ
บานนาเหนือ
12 นางนราภรณ จันทรหอม
ครู/ชํานาญการ
วัดหนาเขา
13 นางกฤษดา นาบุญ
ครู/ชํานาญการ
บานพอโกบ
14 นางเครือศรี ศิลปะวิศาล
ครู/ชํานาญการ
ราชประชานุเคราะห 6
15 นางวราภรณ เดโชเม็ง
ครู/ชํานาญการ
บานเขาตาว
16 นายพิทักษ คงศักดิ์
ผอ./ชํานาญการ
บานกันละ
17 นางสาววนิดา เจริญรูป
ครู/ชํานาญการ
บานบางรูป
18 น.ส.นิฤมล รัตนวรรณ
ครู/ชํานาญการ
บานคลองตูก
19 นายสุทธิเดช คุณประสพ
ครู/ชํานาญการ
วัดวังรีบุญเลิศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
20 นางสาวสุภตั ร พุทธานุกูล
ผอ.ร.ร./ผูอ ํานวยการ บานควนมุด
ชํานาญการ

วิชาเอก
ภาษาไทย
บริหารสถานศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
บริหารสถานศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ปฐมวัย
ภาษาไทย
บริหารสถานศึกษา
ปฐมวัย
งานบาน
สุขศึกษา
คณิตศาสตร
บริหารสถานศึกษา
ปฐมวัย
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
สายงานบริหาร
สถานศึกษา
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ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 3 ราย
2๑ นางสาวสุดารัตน หนาหู
ครู/ครูชํานาญการ
วัดนากุน
๒2 นางจันทิมา รักไทรทอง
ครู/ครูชํานาญการ
วัดทางขึ้น
2๓ นายอรุณ ศรีรัตน
ผอ./ผอ.ชํานาญการ
บานปราบราษฎรอุทิศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 5 ราย
24 นางนิรมล คงรอด
ครู/ครูชํานาญการ
บางขันวิทยา
25 นางศศิพิมพ ดวงคง
ครู/ครูชํานาญการ
บางขันวิทยา
26 นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน ครู/ครูชํานาญการ
ชะอวดวิทยาคาร
27 นางสาวเสาวภา โชติพันธ
ครู/ครูชํานาญการ
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต
28 นางสาวกาญจนา สงณรงค
ครู/ครูชํานาญการ
เชียรใหญ

วิชาเอก
ภาษาไทย
ภาษาไทย
บริหารสถานศึกษา
คณิตศาสตร
คอมพิวเตอร
คณิตศาสตร
บรรณารักษ
คณิตศาสตร
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เรื่องที่ 4.18

เรื่อง การใหขา ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
(ขออนุมัติผลการประเมินดานที่ 3 )
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 57 ราย
2. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแตงตั้งเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จํานวน 20 ราย ตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขวาการเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองผาน
การพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
โรงเรียน
วิชาเอก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 14 ราย
1 นางสาวนัยนา รักษาวงค
ครู/ครูชํานาญการ
วัดหนาเขา
วิทยาศาสตร
2 นางสาวจันทรทนา เกลา
ครู/ครูชํานาญการ
บานปากน้ํา
วิทยาศาสตร
3 นางอรุณี สกุลคง
ครู/ครูชํานาญการ
วัดวังรีบุญเลิศ
วิทยาศาสตร
4 นางสาวบังออน เพชรเอียด
ครู/ครูชํานาญการ
วัดลํานาว
วิทยาศาสตร
5 นายศุภชัย กลางนุรักษ
ครู/ครูชํานาญการ
วัดวังรีบุญเลิศ
วิทยาศาสตร
6 นางสุธาภรณ ธรรมรักษ
ครู/ครูชํานาญการ
บานคลองตูก
ภาษาไทย
7 นางสาวน้ําฝน ณ นุวงศ
ครู/ครูชํานาญการ
ชุมชนวัดสุวรรณาราม ภาษาไทย
8 นางสาวณัฐสุรางค สมแสง
ครู/ครูชํานาญการ
วัดกะเปยด
ภาษาไทย
9 นางจิราภรณ พงศทองเมือง
ครู/ครูชํานาญการ
บานเกาะขวัญ
ภาษาไทย
10 นางธัญญา คงแกว
ครู/ครูชํานาญการ
วัดจันดี
ภาษาไทย
11 นางกิ่งกาญจน ทนสังขถิ่น
ครู/ครูชํานาญการ
วัดควนกอ
ภาษาไทย
12 นางกรรณิการ เสนา
ครู/ครูชํานาญการ
วัดกางปลา
ภาษาไทย
13 นางดวงพร หวานเย็น
ครู/ครูชํานาญการ
วัดวังหีบ
ภาษาไทย
14 นางนุกูล เพ็ชรแกว
ครู/ครูชํานาญการ
หมูบานปาไม
คณิตศาสตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 4 ราย
15 นางกรรณิกา จอมทอง
ผูอํานวยการ/
บานลานนา
สายงานบริหารสถานศึกษา
ผูอ ํานวยการชํานาญการ
16 นายณัชชพงศ ทองคําเสก
ครู/ครูชํานาญการ
บานเนินธัมมัง
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
17 นางชูชีพ จันทรทอง
ครู/ครูชํานาญการ
วัดวัวหลุง
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
18 นางสาวภิรม ดวงพาพล
ครู/ครูชํานาญการ
วัดบางไทร
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 2 ราย
19 นางสาวฐาปนีย จินะพันธ ครู/ครูชํานาญการ
ราชประชานุเคราะห ๘ สังคมศึกษา
20 นายยศ พรประเสริฐ
ครู/ครูชํานาญการ
วัดเปยน
ศิลปะ (ดนตรี)
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3. อนุมัติใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจงมติใหทราบ จํานวน 28 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
โรงเรียน
วิชาเอก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 2 ราย
1 นางสุภาวดี สุวรรณนอย
ครู/ครูชํานาญการ
ชุมชนวัดอัมพวัน
คณิตศาสตร
2 นางสาวจิราพร แนะแกว
ครู/ครูชํานาญการ
บานบนควน
คณิตศาสตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
3 นายอาทร แกวยวน
ครู/ครูชํานาญการ
วัดควนชะลิก
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 7 ราย
4 นางสาวภูริตา มหาสวัสดิ์
ครู/ครูชํานาญการ
ชุมชนบานบางโหนด
สังคมศึกษา
(เศรษฐศาสตร)
5 นางสาวสุภานี ถนิมกาญจน
ครู/ครูชํานาญการ
วัดถ้ําเทียนถวาย
สังคมศึกษา
(เศรษฐศาสตร)
6 นายปรีชา ทองราช
ครู/ครูชํานาญการ
วัดเขานอย
สังคมศึกษา
(ภูมิศาสตร)
7 นางสาวผานิต มัจฉาชาญ
ครู/ครูชํานาญการ
วัดโคกเหล็ก
สังคมศึกษา
8 นางวราพร บริบรู ณ
ครู/ครูชํานาญการ
วัดประทุมทายการาม ศิลปะ (นาฎศิลป)
9 นางปยภรณ อักษรนํา
ครู/ครูชํานาญการ
วัดสโมสรสันนิบาต
ศิลปะ (นาฎศิลป)
10 นางสาวศิริพร สุประดิษฐ
ครู/ครูชํานาญการ
บานพิตํา
ศิลปะ (นาฎศิลป)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 18 ราย
สุขศึกษาและพล
11 นายพิสิษฐ ยิ่งยงค
ครู/ชํานาญการ
นบพิตําวิทยา
ศึกษา(พลศึกษา)
สุขศึกษาและพล
12 นายอาทิตย เคเอส
ครู/ชํานาญการ
ปากพนัง
ศึกษา(สุขศึกษา)
13 นางรําไพ ทรัพยมี
ครู/ชํานาญการ
หัวไทรบํารุงราษฎร
ภาษาไทย
14 นางสาวอัญชณา แสงกระจาง
ครู/ชํานาญการ
สิชลประชาสรรค
ภาษาไทย
15 นางอัมพวัลย นุนสง
ครู/ชํานาญการ
สิชลประชาสรรค
ภาษาไทย
16 นางสาวธิดารัตน อินทรโชติ
ครู/ชํานาญการ
หัวไทรบํารุงราษฎร
ภาษาไทย
17 นางกัลยา พลายชุม
ครู/ชํานาญการ
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ ภาษาไทย
18 นางสาวมณฤดี วงศเมฆ
ครู/ชํานาญการ
นบพิตําวิทยา
ภาษาไทย
19 นายจรัญ นิยมวรรณ
ครู/ชํานาญการ
พรหมคีรีพิทยาคม
ภาษาไทย
20 นางสาวยุพดี เดชเดโช
ครู/ชํานาญการ
ทุงสงสหประชาสรรค ลูกเสือ
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ที่
21
22
23
24

ชื่อ - สกุล
นางวันดี ชวยทุกข
นางสุกัญยา สุทธิ์ทองแท
นายวิทยา รอบคอบ
นายประยุทธ เมฆมณี

ตําแหนง
ครู/ชํานาญการ
ครู/ชํานาญการ
ครู/ชํานาญการ
ครู/ชํานาญการ

25 นายสุทิน กิจจะ

ครู/ชํานาญการ

26 นางนิภา ใหมชุม
27 นางวรรณา คงแปน
28 นางธมลพรรณ เดชนุน

ครู/ชํานาญการ
ครู/ชํานาญการ
ครู/ชํานาญการ

โรงเรียน
ทุงสงสหประชาสรรค
กรุงหยันวิทยาคาร
หัวไทรบํารุงราษฎร
ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
นบพิตําวิทยา
กัลยาณีศรีธรรมราช
กัลยาณีศรีธรรมราช

วิชาเอก
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

4. ไมอนุมัติผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 9 ราย
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 3 ราย
1 นางกชกร จันทรเจือแกว
ครู/ครูชํานาญการ
หมูบานปาไม
2 นางละออง ภักดีสุวรรณ
ครู/ครูชํานาญการ
บานนาโพธิ์
3 นางสุบรรณ ชูบัวทอง
ครู/ครูชํานาญการ
สมสรร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 6 ราย
นางอรัญญา ชัยจันดี
4
ครู/ชํานาญการ
วิเชียรประชาสรรค
5 นางสาวนิภา นุนแกว
6 นางจิราภรณ ถนอมสิน
7 นางสาวศิรินทิพย รจนา

ครู/ชํานาญการ
ครู/ชํานาญการ
ครู/ชํานาญการ

8 นางบุณยกร อินทรแกวศรี

ครู/ชํานาญการ

9 นางพรพนา ชวยรักษา

ครู/ชํานาญการ

วิชาเอก
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
ภาษาไทย

ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา ภาษาไทย
ธัญญาวดีศึกษา
ภาษาไทย
ปากพนัง
ภาษาไทย
การงานอาชีพและ
วังหินวิทยาคม
เทคโนโลยี (งาน
ธุรกิจ)
การงานอาชีพและ
นาบอน
เทคโนโลยี (บัญชี)
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เรื่อง

เรื่องที่ 4.19

การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
(ผลการประเมินดานที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 )

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 8 ราย
2. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแตงตั้งเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จํานวน 8 ราย ตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขวาการเลื่อนเป นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองผาน
การพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 2 ราย
๑ นางสาวมยุรี
ครู/ครูชํานาญการ
บานทวดทอง
แซฉี่
2 นางปรารถนา
ครู/ครูชํานาญการ
วัดนารีประดิษฐ
เจนการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 2 ราย
3. นางจงกิต
ครู/ครูชํานาญการ
บานชายคลอง
บอนอย
4. นางพรรณพิสุทธิ์
ครู/ครูชํานาญการ
บานชายคลอง
บุญพืช
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
5. นางจุฑามาศ
ครูชํานาญการ
วัดวังกลม
รัตนสุวรรณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย
6. นางสุภาวดี
ครู/ครูชํานาญการ
ชุมชนบานบางโหนด
ออนแกว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 2 ราย
7. นางวารุณี
ครู/ชํานาญการ
ทุงสงวิทยา
จินดาวงศ
8. นางสาวรัชตพร
ครู/ชํานาญการ
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต
วรรณเกื้อ

วิชาเอก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร
ปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพ
(งานบาน)
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษาฯ
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เรื่องที่ 4.20
เรื่อง การอนุมัติผลการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ(อนุมัติผลการประเมินดานที่ ๑ และดานที่ ๒)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมิน ดานที่ ๑ และดานที่ ๒ ของคณะกรรมการชุดที่ 1 จํานวน 2 ราย เพื่อให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3 ) ซึ่งประกอบดวยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพ ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อดําเนินการ
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
1 นางสาวสุจีรา จุลสัตย
ครู/ครูชํานาญการพิเศษ วัดพิศาลนฤมิต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 1 ราย
2 นายธรรมรัตน วงศสุวรรณ
ครู/ครูชํานาญการพิเศษ โมคลานประชาสรรค

วิชาเอก
ภาษาไทย
ศิลปะ
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เรื่อง

เรื่องที่ 4.21

การขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังใหเปนตําแหนงตรงตามชื่อตําแหนง
และระดับตําแหนง ของนางบุญยืน เลี้ยงสกุล

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อใหการเลื่อนและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปตามวิธีการที่ ก.ค.ศ. ไดตอบ
ข อ หารื อ และเป น ขวัญ และกํ าลั งใจให กั บ ขาราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ที่ ได ป ฏิ บั ติ งานราชการ
ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ และที่ ผ านมาการแต งตั้ งเป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที่ ก.ค.ศ.กํ าหนด จึ งเห็ น ควรปรั บ ปรุ ง
การกํ าหนดตํ า แหน งเลขที่ อ 8 ตํ า แหน งเจาพนั กงานธุร การ ระดั บ ปฏิ บั ติงาน/ชํานาญงาน เป น ตํ าแหน ง
นั ก วิ เคราะห น โยบายและแผน ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ รองรั บ การแต งตั้ ง นางบุ ญ ยื น เลี้ ย งสกุ ล โดยให มี ผ ล
ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เปนการเฉพาะราย

เรื่องที่ 4.22

เรื่อง เรื่องขอความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
และรางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็ น ชอบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 และ
รางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

