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ระเบียบวาระที่ 1

ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ*งให*ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ประธานติดราชการ
ดวย นายจําเริญ ทิพญพงศธาดา ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธาน
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ติ ด ราชการจึ ง มอบหมายให
นายวิรัตน รักษพันธ รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป'นประธานการประชุม
1.2 เรื่อง งานนโยบายของผู*ว9าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไดแจงใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการแจงไปยัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เนนย้ําไปยังโรงเรียนในสังกัด ในเรื่องดังนี้
1.2.1 เรื่อง วินัยจราจร
1.2.2 เรื่อง การรักชาติและการเรียนรู*ประวัติศาสตร:
1.2.3 เรื่อง การดูแลเด็กด*อยโอกาส เด็กพิการ ที่อยู9ในโรงเรียน
1.2.4 เรื่อง อาหารกลางวันนักเรียน
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
กรรมการและเลขานุการ ฝ8ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดจัดทํารายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่
28 พฤษภาคม 2562 เสร็จเรียบรอยแลว และไดเสนอรายงานการประชุมตอที่ประชุม
เพื่อใหการรับรอง
ประธาน
เพื่ อความถู กตองและเป' น ไปตามที่ ป ระชุ ม ไดมี มติ แ ละอนุ มั ติ ใหดํ า เนิ น การ
จึ ง ขอใหทานไดตรวจสอบรายละเอี ย ดการประชุ ม หากมี ข อผิ ด พลาดหรื อ ไมตรง
ตามที่เสนอใหแกไขกอนที่จะรับรอง
ที่ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม
2562 โดยไมมีเงื่อนไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให*ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล*ว
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
3.1.1 เรื่อง การดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช
รับทราบการดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช รวม 24 วาระ
3.2.2 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1
(1 เมษายน 2562) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
รับทราบ มอบสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชทําหนังสือ
แจงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ยืนยันการดําเนินการการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ดังกลาว ตอที่ประชุม กศจ.ดวย
3.2 เรื่อง แจ*งเพื่อทราบ
3.2.1 เรื่อง การให*ผู*อํานวยการสถานศึกษา มาปฏิบัติราชการเปCนการชั่วคราว
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบ ดังนี้
1. กรณีผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ไดอาศัยอํานาจตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําสวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2550 และมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ.2547 และที่ แ กไขเพิ่ มเติ ม สั่ ง ให นายยุ ท ธิ พร เพชรจั น ทร
ตํ า แหนงผู อํ า นวยการโรงเรี ย นวั ด ศรี สุ ว รรณาราม มาประจํ า การสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 เป'นการชั่วคราว ตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เป'นตนไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
2. ในสวนของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการ
แตงตั้ งคณะกรรมการดํ าเนิ น การทางวิ นัย รายแรง นายยุ ทธิ พร เพชรจั น ทร ตํ า แหนงผู อํ า นวยการโรงเรี ย น
วัดศรีสุวรรณาราม แลว
3.2.2 เรื่อง การย*ายและแต9งตั้งข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน9งผู*อํานวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับ ทราบ การเดิ นทางไปปฏิ บั ติห นาที่ ของนายวีร ะชาย กํ าเนิ ดมณี ตํ าแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทรงาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ไปดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนวัดทายสําเภา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ตั้งแตวันที่ 7 มิถุนายน 2562
นั้น
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3.2.3 เรื่อง แต9งตั้งคณะทํางานกลั่นกรองการให*ข*าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปCนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสํานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบ ดังนี้
1. รั บ ทราบประกาศสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
เรื่อง การแตงตั้งคณะทํางานกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสารหลักฐานของขาราชการครู
และบุ คลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหนงครู เพื่ อ เลื่ อนเป' น วิ ท ยฐานะเชี่ ย วชาญ (ตามหนั งสื อสํ า นั ก งาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562
2. รับทราบความคืบหนาการดําเนินการตอบขอหารือจาก ก.ค.ศ.กรณีการให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาเลื่อนเป'นวิ ทยฐานะชํ านาญการ และชํา นาญการพิเ ศษ ตามหนั งสื อ
สํา นั กงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 21 ลงวั น ที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยสํ า นั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ด
นครศรี ธ รรมราช แจงวา ก.ค.ศ.อยู ระหวางการสงหนั ง สื อ ตอบขอหารื อ มาใหสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช รับทราบและดําเนินการตอไป
3.2.4 เรื่อง โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบรายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุนตามโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ดังนี้
ที่
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน/วิทยาลัย
อําเภอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 3 ราย
1. นางสาวชไมพร ถนอมนวล
โศภนคณาภรณ
ปากพนัง
2. นางสาวจันทรจิรา หลานวิเศษ ละอายพิทยานุสรณ
ทุงใหญ
3. นางสาววณิดา อินทรนิมิตร
เฉลิมราชประชาอุทิศ
พระพรหม
วิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 7 ราย
4. นายวัชรินทร ปู8ญวน
เทคนิคสิชล
สิชล
5. นางสาวกาญจนา ใบสุข
การอาชีพนครศรีธรรมราช
พระพรหม
6. นางสาวโสภิตา ณ นคร
เทคนิคทุงสง
ทุงสง
7. นายจักรกฤษณ แกวคงจันทร เทคนิคนครศรีธรรมราช
เมือง
8. นางสาวกฤษณา สุวรรณโชติ
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เมือง
9. นายเอกราช กาญจโน
ศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เมือง
10. นายสุขสันต รัตนคช
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ชางกลาง
ภาคใต

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอให*ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องที่ 4.1

เรื่อง การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยอย9างร*ายแรง
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
แจงตนสังกัด

เรื่องที่ 4.2
เรื่อง เร9งรัดการดําเนินการสอบสวนทางวินัยอย9างร*ายแรง ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
แจงตนสังกัด

เรื่องที่ 4.3
เรื่อง การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน*าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู*อํานวยการสถานศึกษา
ในระยะเวลา 1 ปL
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มัติ การแตงตั้ งคณะกรรมการประเมิ นสั มฤทธิผ ลการปฏิบั ติงานในหนาที่เ พื่ อพั ฒนาการศึ กษาของ
ผูอํานวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปQ ที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ตั้งแต
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 17 มิถุนายน 2562 จํานวน 2 ราย ดังนี้
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาที่
ผูรับการประเมิน
ชุดที่ ผูทรงคุณวุฒิดานการ
ผูอํานวยการ
ศึกษานิเทศก
ชื่อ – สกุล/
บริหารการศึกษา
สถานศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา
(คนที่ 1)
(คนที่ 2)
(คนที่ 3)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย
นางสาวธัญชนก ฤทธิมาส
นายระวี เฉตาไพย
นางเนตรทิพย รอดเหลื่อม
1 นายปราโมทย บุญมูสิก
ผอ.ร.ร.บานปลายคลอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 1 ราย
2

นายธีรพงค คงแกว

นายสมหมาย

นายวิจัย ไกรสิทธิ์
สุดถนอม

นายอภิเชษฐ พังยาง
ผอ.ร.ร.บานคลองงา

ทั้งนี้ ใหกรรมการคนที่ 1 เป'นประธาน และกรรมการคนที่ 3 เป'นเลขานุการ
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เรื่องที่ 4.4
เรื่อง การพิจารณาย*ายผู*อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปL พ.ศ. 2561 (การย*ายเพิ่มเติม) รอบที่ 5
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไมอนุ มั ติ ให นายจี ร ะวั ฒ น ศรี แ กวณวรรณ ขาราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตํ า แหนงผู อํ า นวยการโรงเรี ย นวั ด นางเอื้ อ ย ไปดํ า รงตํ า แหนงผู อํ า นวยการโรงเรี ย นวั ด กะเปQ ย ด เนื่ อ งจาก
ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑการยาย ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2560 ขอ ช. หลักเกณฑและวิธีการยายกรณีปกติ ขอ 1. คุณสมบัติของผูขอยาย ขอ 1.1 กําหนดไววา
“ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา หรือรองผูอํานวยการสถานศึกษา และไดปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวใน
สถานศึกษาปUจจุบันติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 24 เดือน นับถึงวันที่ 31 ตุลาคม ของปQที่ยื่นคํารองขอยาย โดย
นายจี ร วั ฒ น ศรี แ กวณวรรณ ดํ า รงตํ า แหนงผู อํ า นวยการสถานศึ กษา โรงเรี ย นวั ด นางเอื้ อ ย เมื่ อวั น ที่ 11
พฤศจิกายน 2559 นับถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นับได 1 ปQ 11 เดือน 20 วัน ดังกลาว

เรื่องที่ 4.5
เรื่อง การบรรจุและแต9งตั้งผู*ได*รับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง รายชื่อผู*ได*รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต9งตั้งให*ดํารงตําแหน9งผู*อํานวยการสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปL พ.ศ.2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ: 2562
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติใชตําแหนงวางเพื่อบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปQ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562
ลําดับที่ 146 นางสุนิดา ศรีสมบัติ ตอไป
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เรื่องที่ 4.6
เรื่อง การส9งคําร*องขอย*ายข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน9งผู*บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปL พ.ศ. 2562
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12 ตรวจสอบคํ า รองขอยาย และสงคํ า รองขอยายพรอมความเห็ น ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา สําหรับผูที่มีคุณสมบัติครบถวน ไปจังหวัดอื่น หรือสํานักบริหารการศึกษาพิเศษ ภายใน
วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2562 ไดและรายงานผู ยื่ น คํ า รองขอยายทั้ ง ผู ที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไมมี คุ ณ สมบั ติ ใ ห
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบในการประชุมครั้งถัดไป (หลัง 31 สิงหาคม 2562)

เรื่องที่ 4.7
เรื่อง

การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร*อมและพัฒนาอย9างเข*ม ตําแหน9งครูผู*ช9วย

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา เพื่อแตงตั้งเป'นคณะกรรมการเตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย จํานวน 55 ราย
ที่

ชื่อ/ตําแหน9ง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุ
และแต9งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร*อมและพัฒนาอย9างเข*ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู*อํานวยการ
(ผู*ดํารงตําแหน9งครูใน (ผู*ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 1 จํานวน 9 ราย
นายศรายุทธ
นางทรงศรี ศรีอารัญ
1 นางสาวแพรวพรรณ
10
พาณิชพงศกร
ไชยชนะ
เมษายน
ผอ.ร.ร.วัดสระไคร
ตําแหนง ครูผูชวย
2562
ร.ร.วัดสระไคร
นางวนิดา บุญมั่น
นางสุภาวดี กิจเกิด
2 นางสาวขวัญสิรี ขาวมัน
10
ตําแหนง ครูผูชวย
พฤษภาคม ผอ.ร.ร.วัดสระแก$ว
ร.ร.วัดสระแกว
2562
นายสิทธิพงศ(
นางสาวจิราพร
3 นางสาวเยาวรัตน
10
พรหมรัตนพันธ(
ดิษฐแก$ว
หวัดเพ็ชร พฤษภาคม
ผอ.ร.ร.วัดนาวง
ตําแหนง ครูผูชวย
2562
ร.ร.วัดนาวง
นางกชพรรณ มูสิกธรรม
นายอุเทน เจริญพูล
4 นางสาวมัทนี
10
พรรณเผือก พฤษภาคม ผอ.ร.ร.บานปากน้ําเกา
ตําแหนง ครูผูชวย
2562
ร.ร.บานปากน้าํ เกา

นางสาววรรณา
ภูษิตกิตติคุณ
นางสาวธัญชนก
ฤทธิมาส
นายธรรมศักดิ์ จิตมนัส

นายสมญา ลาภวัจน(

หมาย
เหตุ

7
ที่

ชื่อ/ตําแหน9ง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุ
และแต9งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร*อมและพัฒนาอย9างเข*ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู*อํานวยการ
(ผู*ดํารงตําแหน9งครูใน (ผู*ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

นางชไมพร วัลย(ดาว
นางพรทิพย(
นางสาวปารวีย
10
ผ-องเรียงณฐกูล
บันเทิงจิตร พฤษภาคม
ตําแหนง ครูผูชวย
2562
ผอ.ร.ร.วัดหนองบัว
ร.ร.วัดหนองบัว
นายปรีชา สังข(ขาว
นายกฤษดา ชาญรบ
6 นางอัญชลี จิตตะเสโน
10
ตําแหนง ครูผูชวย
พฤษภาคม ผอ.ร.ร.วัดมะม-วงทอง
ร.ร.วัดมะมวงทอง
2562
นางสาวนิภา
นางสุณี นาคเลิศ
7 นางสาวกัทริดา
10
แก$วประคอง
ประทุมทอง พฤษภาคม
ผอ.ร.ร.ชุมชนลานสกา
ตําแหนง ครูผูชวย
2562
ร.ร.ชุมชนลานสกา
นางนวลใย สุทธิพิทักษ( นางมัยสุรี หย3มะเหร็ม
8 นางฮุลัยฟะฮ
10
กะแหมะเตบ พฤษภาคม ผอ.ร.ร.บ$านนาเคียน
ตําแหนง ครูผูชวย
2562
ร.ร.บานนาเคียน
นายทิวา ธงธวัช
นายจรูญ นาคเลิศ
9 นางสาวมณฑานีย
10
นิลละออ พฤษภาคม ผอ.ร.ร.วัดกัด
ตําแหนง ครูผูชวย
2562
ร.ร.วัดกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 2 จํานวน 29 ราย
5

10 นายกิตติศักดิ์ ไขเขียว
ตําแหนง ครูผูชวย
ร.ร.สังวาลยวิท 7
11 นางสาวมะลิวรรณ
ขวัญทองยิ้ม
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.บานหนองเจ
12 นางสาวศศิธร วงษา
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.องคการสวนยาง 2
13 นายองอาจ พรมคง
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.วัดจันดี

นายวิโรจน( การกรณ(

นายทวีทรัพย( โอศิริ
นางยี่สุ-น ถาวรพันธ(

นายสุนันท( ยุทธกาศ

นางศุภวรรณ ทิพย(วงศ(

10
เมษายน
2562
10
เมษายน
2562

นายสมหมาย สุดถนอม
ผู$อํานวยการโรงเรียน
สังวาลย(วิท 7
นายวัชระ นามสนธิ์
ผู$อํานวยการโรงเรียน
บ$านหนองเจ

นางสาคร ดาววิจติ ร
ครูชํานาญการพิเศษ

นางกรุณา โชติวัน

นางจารุณี จันทร(มงคล
ครูชํานาญการ

นางกรุณา โชติวัน

10
เมษายน
2562
10
เมษายน
2562

นายอนันต( มีแก$ว
ผู$อํานวยการโรงเรียน
องค(การสวนยาง 2
นายวันชัย วงศ(ศิลป7
ผู$อํานวยการโรงเรียน
วัดจันดี

นางแก$วใจ หอมเหตุ
ครูชํานาญการพิเศษ

นายถาวร ปลอดชูแก$ว

นางอัญชลี สุขบรรจง
ครูชํานาญการพิเศษ

นางพุทธชาติ ทวี

หมาย
เหตุ

8
ที่

ชื่อ/ตําแหน9ง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุ
และแต9งตั้ง

14 นางสาววนารี วาตา
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.วัดนางเอื้อย

10
เมษายน
2562

15 นางสาวอรธนา วงศเมฆ
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.วัดวังรีบญ
ุ เลิศ
16 นายกัณฑอเนก
พงษเพชร
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.บานนาตําเสา
17 นายนาถพงษ คงเจริญ
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.บานคลองเสาเหนือ
18 นายสุรยิ า รัตนพันธ
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.บานควนประชา
สรรค
19 นางสาวรัตติยา
ศรีสะอาด
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.ตชด.ชางกลปทุมวัน
อนุสรณ 10
20 นางหนึ่งฤดี แซเอือง
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.บานวังหิน

10
เมษายน
2562
10
เมษายน
2562

คณะกรรมการเตรียมความพร*อมและพัฒนาอย9างเข*ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู*อํานวยการ
(ผู*ดํารงตําแหน9งครูใน (ผู*ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
นายจีระวัฒน(
นางสาวป;ยมาภรณ(
นางบําเพ็ญ หนูกลับ
ศรีแก$วณวรรณ
จันใหมผู$อํานวยการโรงเรียน
ครู
วัดนางเอื้อย
นางสุพิชฌาย( ไกรนรา
นางโชคดี จันทร(ทิพย( นางอรุณี สกุลคง
ผู$อํานวยการโรงเรียน
ครูชํานาญการพิเศษ
วัดวังรีบุญเลิศ
นางสุมลฑา อินทรฤทธิ์ นางมนัสนันท(
นางกรุณา โชติวัน
ผู$อํานวยการโรงเรียน
เอี่ยมศักดิ์
ครูชํานาญการ
บ$านนาตําเสา

10
เมษายน
2562
10
เมษายน
2562

นายธีรศักดิ์ เพ็งสกุล
ผู$อํานวยการโรงเรียน
บ$านคลองเสาเหนือ
นายสุทิน บุษบา
ผู$อํานวยการโรงเรียน
บ$านควนประชาสรรค(

นางวาสนา กาญจนเสน นางกรุณา โชติวัน
ครูชํานาญการพิเศษ
นางโสภา บุญทอง
ครูชํานาญการพิเศษ

นายถาวร ปลอดชูแก$ว

10
เมษายน
2562

นางสุภาพ

นางเกษมศรี

นางกรุณา โชติวัน

ปุณประวัติ
ครูชํานาญการพิเศษ

21 นางสาวสุภาภรณ มีบัว
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.จุฬาภรณพิชญาคาร
22 นางสาวสุนสิ า จันสีนาค
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห
6
23 นางสาวเสาวนีย มีบุญ
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.บานหนองเจ
24 นางสาวโสภิดา
ศรีสงคราม
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.สังวาลยวิท 7

10
เมษายน
2562
10
เมษายน
2562

รัตนศรีปญ
> ญะ
ผู$อํานวยการโรงเรียน
ตชด.ช-างกลปทุมวัน
อนุสรณ(10
นางสาวยุภาพร
เจริญรูป
ผู$อํานวยการโรงเรียน
บ$านวังหิน
นายโกศล ละม$าย
ผู$อํานวยการโรงเรียน
จุฬาภรณ(พิชญาคาร
นายสุชาติพงษ( ทรงทอง
ผู$อํานวยการโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห( ๖

10
เมษายน
2562
10
เมษายน
2562

นายวัชระ นามสนธิ์
ผู$อํานวยการโรงเรียน
บ$านหนองเจ
นายสมหมาย สุดถนอม
ผู$อํานวยการโรงเรียน
สังวาลย(วิท 7

10
เมษายน
2562

นางจิราพร เชื้อกูลชาติ
ครูชํานาญการพิเศษ

นางสาวปรีดา จํานงจิต

นางสมจิต มลิวัลย(
ครูชํานาญการพิเศษ

นางบําเพ็ญ หนูกลับ

นางกาญจนา
นางสุชาดา
นิธิสกุลกาญจน(
จิตรสํารวย
ครูชํานาญการพิเศษ
นางจารุณี จันทร(มงคล
ครูชํานาญการ

นางกรุณา โชติวัน

นางสาคร ดาววิจติ ร
ครูชํานาญการพิเศษ

นางกรุณา โชติวัน

หมาย
เหตุ

9
ที่

ชื่อ/ตําแหน9ง/
สถานศึกษา

25 นางสาวกาญจนา
มะโณเรศ
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.บานคลองเสาเหนือ
26 นางสาวจุรีพร แกวพวง
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.ราชเวชพิศาล
27 นางสาววิลาวัลย
กําเนิดไทย
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.บานโคกวัด
28 นางสาวเพ็ญนิภา
ทองขาว
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.วัดประดิษฐาราม
29 นางสาวรัชวรรณ
สมพงค
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.บานเขาวง
30 นายศักรียา เหมมันต
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.บานนาเส
31 นางสาวอังคณา
เมืองนอย
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.วัดสามัคคีนุกูล
32 นางสาววัชราภรณ
หนูเทพ
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.วัดควนกอ
33 นางสาวจิดาภา
อินทรัศมี
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.บานคอกชาง
34 นางสาวอารีรตั น
คงรอด
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.บานกองาม

วันที่บรรจุ
และแต9งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร*อมและพัฒนาอย9างเข*ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู*อํานวยการ
(ผู*ดํารงตําแหน9งครูใน (ผู*ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

10
เมษายน
2562

นายธีรศักดิ์ เพ็งสกุล
ผู$อํานวยการโรงเรียน
บ$านคลองเสาเหนือ

นางวาสนา กาญจนเสน นางกรุณา โชติวัน
ครูชํานาญการพิเศษ

10
เมษายน
2562

นายณัฎฐ(พรี พล
นายถาวร ปลอดชูแก$ว
มีบุญมาก
ครูชํานาญการพิเศษ

10
เมษายน
2562

นางนัยยะนันท(
ชุมบัวจันทร(
ผู$อํานวยการโรงเรียน
ราชเวชพิศาล
นางพวงลัดดา อิรทรทัต
ผู$อํานวยการโรงเรียน
บ$านโคกวัด

10
เมษายน
2562

นายวัชรินทร( ศรีสุกใส
ผู$อํานวยการโรงเรียน
วัดประดิษฐาราม

นางวิไลลักษณ(

25
เมษายน
2562

นายโกวิทย( เอียดเนตร
ผู$อํานวยการโรงเรียน
บ$านเขาวง

นางสาวปริณภักดิ์
นางกรุณา โชติวัน
ซ$ายหั่น
ครู

10
พฤษภาคม
2562
10
พฤษภาคม
2562

นางอรชร ดําประสงค(
ผู$อํานวยการโรงเรียน
บ$านนาเส
นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ(
ผู$อํานวยการโรงเรียน
วัดสามัคคีนุกูล

นางกฤติกา สุทธิวงษ(
ครูชํานาญการพิเศษ

นางป;ยกมล พูลเสน

นางสาวประไพ

นางป;ยกมล พูลเสน

10
พฤษภาคม
2562

นางสาวอิศรา ช-วยชู
ผู$อํานวยการโรงเรียน
วัดควนกอ

นางสุจินต( ด$วงกูล
ครูชํานาญการพิเศษ

นางสุพิชฌาย( ไกรนรา

10
พฤษภาคม
2562

นายจตุพล ศรีสุกใส
ผู$อํานวยการโรงเรียน
บ$านคอกช$าง

นางจารึก ชูศรี
ครูชํานาญการพิเศษ

นางสายพิณ

10
พฤษภาคม
2562

นางสาวอมรรัตน(
นางสาวสุพิชฌาย(
นางสาวปรีดา จํานงจิต
ทองเนื้อห$า
อินทรสุวรรณ
ผู$อํานวยการโรงเรียน
ครู
บ$านก-องาม

นายประทีป

นางสาวปรีดา จํานงจิต

เจรณาเทพ
ครูชํานาญการพิเศษ
นางสาวปรีดา จํานงจิต

เจริญรูป
ครูชํานาญการพิเศษ

ศิลารัตน(
ครูชํานาญการพิเศษ

เพชรศรีเงิน

หมาย
เหตุ

10
ที่

ชื่อ/ตําแหน9ง/
สถานศึกษา

35 นางสาวรัตนา

วันที่บรรจุ
และแต9งตั้ง
10
พฤษภาคม
2562

คณะกรรมการเตรียมความพร*อมและพัฒนาอย9างเข*ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู*อํานวยการ
(ผู*ดํารงตําแหน9งครูใน (ผู*ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
นางเพ็ญศรี ภารสงัด
นายจํานงค( สวัสดี
นายจํารัส สุขเล็ก
ผู$อํานวยการโรงเรียน
ครูชํานาญการพิเศษ
ชุมชนวัดอัมพวัน

สุทธิพรหม
ตําแหนงครูผูชวย
ร.ร.ชุมชนวัดอัมพวัน
นางดารุณี
นางจารีย( เลื่อนแก$ว
นางกาญจนา
36 นางสาวมนฑิตาพรรณ
10
สุวรรณชาตรี ครูชํานาญการพิเศษ
จิตรสํารวย
บัลลังค พฤษภาคม
ผู$อํานวยการโรงเรียน
ตําแหนงครูผูชวย
2562
ร.ร.บานถ้ําตลอด
บ$านถ้ําตลอด
นางกรุณา โชติวนั
นางสุมลฑา อินทรฤทธิ์ นางมนัสนันท(
37 นางสาวศิริวรรษา
10
เอี่ยมศักดิ์
ไชยภูมิ พฤษภาคม ผู$อํานวยการโรงเรียน
ครูชํานาญการ
บ$านนาตําเสา
ตําแหนงครูผูชวย
2562
ร.ร.บานนาตําเสา
นางสาวปาริยา
นายถาวร ปลอดชูแก$ว
นายมโนห( ต-างสี
38 นายพุทธสิทธิ หนูเซง
15
ดาราภัย
ตําแหนงครูผูชวย
พฤษภาคม ผู$อํานวยการโรงเรียน
องค(การสวนยาง 3
ครูชํานาญการ
ร.ร.องคการสวนยาง 3
2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 13 ราย
39 นางสาวศิรินธร
เหล็บหยะ
ตําแหน-งครูผู$ช-วย
ร.ร.วัดทองพูน
40 นางสาวศิริวรรณ
คงเกื้อ
ตําแหน-งครูผู$ช-วย
ร.ร.วัดควนเคร็ง
41 นางสาวบุษรินทร(
เกื้อเกตุ
ตําแหน-งครูผู$ช-วย
ร.ร.บ$านทุ-งโชน
42 นางสาวชนิดา สุจริต
ตําแหน-งครูผู$ช-วย
ร.ร.บ$านศาลาตะเคียน

๙
เมษายน
๒๕๖๒

นางสาวธนัชพร

นางสาวปนัดดา
บุญชูวงศ(
ทองปานดี
ผอ.ร.ร.วัดทองพูน

นายแกบ พลายชุม

๑๐
เมษายน
๒๕๖๒

นายโสภณ ดําพิน
ผอ.ร.ร.วัดควนเคร็ง

นายสุทัศน( สงขาว

๑๐
เมษายน
๒๕๖๒

นายสุรินทร( มะเกลี้ยง
ผอ.ร.ร.บ$านทุ-งโชน

๑๐
เมษายน
๒๕๖๒

นางทิพวรรณ(

43 นางสาวธัญชนิต
เดชสถิตย(
ตําแหน-งครูผู$ช-วย
ร.ร.วัดหนองจิก
44 นายทิวัตถ( ศิริประภา
ตําแหน-งครูผู$ช-วย
ร.ร.ชุมชนวัดท-าลิพง

๑๐
เมษายน
๒๕๖๒
๑๐
เมษายน
๒๕๖๒

นางสาวกัญจณ(ณฏั ฐ(
คงเปMย
ครู
รร.วัดควนเคร็ง
นางสาวศรัญญา
นิยมเดชา
ครู คศ.๑

นางศิริรัตน( ขุนรัง

นางกนกภรณ( พรหมสุข นายสมศักดิ์ พรหมสุทธิ์
เพชรสะแก ครู
ผอ.ร.ร.บ$านศาลา
ตะเคียน
นายทวีศิลป7 ชูเรือง
นางสาวลําเลิศ สุขศักดิ์ นายชาญณรงค( หนูช-วย
ผอ.ร.ร.วัดหนองจิก
ครูชํานาญการพิเศษ
นายวุฒิศักดิ์ เกิดเขียว
ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดท-าลิพง

นางฐิติรัตน( พูลเทพ
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.ชุมชนวัดท-าลิพง

นายสมหมาย
ดีเปNนแก$ว

หมาย
เหตุ

11
ที่

ชื่อ/ตําแหน9ง/
สถานศึกษา

45 นางยุวนาถ คงแหลตําแหน-งครูผู$ช-วย
ร.ร.บ$านควนมิตร
46 นางสาวภัทระดา

ดวงเกิด
ตําแหน-งครูผู$ช-วย
ร.ร.วัดแดง
47 นางสาวนฤมล สันรัมย(
ตําแหน-งครูผู$ช-วย
ร.ร.บ$านยางกาญจน(
48 นางฮากีกะห( จงศิริ
ตําแหน-งครูผู$ช-วย
ร.ร.บ$านควนมิตร
49 นางสาวกนกวรรณ
พรรณศรี
ตําแหน-งครูผู$ช-วย
ร.ร.วัดทองพูน
50 นางนิธิพร ยุติธรรม
ตําแหน-งครูผู$ช-วย
ร.ร.บ$านวังหอน

วันที่บรรจุ
และแต9งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร*อมและพัฒนาอย9างเข*ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู*อํานวยการ
(ผู*ดํารงตําแหน9งครูใน (ผู*ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

๑๐
เมษายน
๒๕๖๒
๑๐
เมษายน
๒๕๖๒

นายอณุชณ

นางจุรี ป;ยจันทร(
สุรพงศามาศ ครูชํานาญการพิเศษ
ผอ.ร.ร.บ$านควนมิตร
รร.บ$านควนมิตร

นายสุทิน อินทร(ทอง

นายเสรี

นายอวยชัย อนุกูล

๑๐
เมษายน
๒๕๖๒
๑๐
เมษายน
๒๕๖๒

นายถาวร ศรีแก$ว
ผอ.ร.ร.บ$านยางกาญจน(
นายอนุชณ

นางธิดารัตน(
สุรพงศามาศ
เกื้อเพชรแก$ว
ผอ.ร.ร.บ$านควนมิตร
ครูชํานาญการพิเศษ

นายสุทิน อินทร(ทอง

๑๐
เมษายน
๒๕๖๒

นางสาวธนัชพร

นายแกบ พลายชุม

๑๐
เมษายน
๒๕๖๒

นางสาวเครือวัลย( ขาว
แก$ว
ผอ.ร.ร.บ$านวังหอน

นางสาวบุศรา ยกล$วน
เกียรติก$องแก$ว ครูชํานาญการพิเศษ
ผอ.ร.ร.วัดแดง
นางอารี เกตุแก$ว
ครูชํานาญการพิเศษ

นางสาวปนัดดา
บุญชูวงศ(
ทองปานดี
ผอ.ร.ร.วัดทองพูน
ครูชํานาญการ
นางสาวเครือศรี ศิริ
ภักดี
ครูชํานาญการพิเศษ
รร.บ$านวังหอน
นางชนากานต( บุญนํา
ครูชํานาญการ

นางสาวประทิว มีเสน
๑๐
51 ว-าที่ ร.ต.สิทธิชัย
มณีธรรม
ผอ.ร.ร.วัดสว-างอารมณ(
เมษายน
ตําแหน-งครูผู$ช-วย
๒๕๖๒
ร.ร.วัดสว-างอารมณ(
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรารช เขต 4 จํานวน 4 ราย
52 นางสาวอัซวานี
เจะอีแต
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนบานคลองแคว
53 นางสาวผกามาศ ผลถึง
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนชุมชนวัด
อินทคีรี

๙
เมษายน
๒๕๖๒

นายสังเวียน แก$วนพ

๑๐
พฤษภาคม
๒๕๖๒

นางสาววิลา อานนท(

นายอรุณรัตน( ไกรเกตุ

นายไพรัตน( พุทธสวัสดิ์

นายสุขุม สุดใจ

นางวินงค(รัตน( ศิริวรรณ นางสาวสุนัฏฐา
เจริญผล
นางสาวรัชฎาภรณ(
นางสาวสุนัฏฐา
วุฒิมานพ
เจริญผล

หมาย
เหตุ

12
ที่

ชื่อ/ตําแหน9ง/
สถานศึกษา

54 นางสาวเพียงพลอย
สุทธิธรรม
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนชุมชนวัด
สระแกว
55 นางสาวภาวิไล
โปสูงเนิน
ตําแหนง ครูผูชวย
โรงเรียนวัดพระเลียบ

วันที่บรรจุ
และแต9งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร*อมและพัฒนาอย9างเข*ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู*อํานวยการ
(ผู*ดํารงตําแหน9งครูใน (ผู*ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

๑๐
พฤษภาคม
๒๕๖๒

นางกัญพิชา ชูโชติ

๑๐
พฤษภาคม
๒๕๖๒

นายอัมฤต หล$าหลั่น

นางศิริญญา

นางสาวป;ยฉัตร
เรืองปลอด

นางสาวหัสณี สังข(แก$ว

เชาวลิต

นายพงศ(ศักด(
กาญจนภักดิ์

เรื่องที่ 4.8
เรื่อง การแต9งตั้งครูผู*ช9วยซึ่งผ9านการประเมินการเตรียมความพร*อมและพัฒนาอย9างเข*ม ให*ดํารงตําแหน9งครู
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวยซึ่ง
ผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครบสองปQ ใหดํารงตําแหนงครู สังกัดเดิม โดยไดรับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม จํานวน 47 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน9ง

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย
1 นางสาวสุทิศา บิสลาม
ครูผูชวย วัดดินดอน/ลานสกา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 28 ราย
2 นางสาวรุงทิพย คําแกว
ครูผูชวย วัดสวนขัน/ชางกลาง
3 นางสาวมลทิรา แกวบานดอน
ครูผูชวย วัดควนสาน/ชางกลาง
4 นางภิมรัฐถา ธราพร
ครูผูชวย บานนาพา/ถ้ําพรรณรา
5 นางสาวกรองกาญจน วิจิต
ครูผูชวย วัดไมเรียง/ฉวาง
6 นายสุรศักดิ์ เทพบรรทม
ครูผูชวย องคการสวนยาง 3/ทุงใหญ
7 นายกันตญวิช บุญเดช
ครูผูชวย บานปากน้ํา/ฉวาง
8 นางสาวณัฐกานต อินทรเสง
ครูผูชวย วัดโบราณาราม/พิปูน
9 นางสาววรรณิสา เพชรจันทร
ครูผูชวย บานเขาตาว/ทุงสง
10 นางสาวทิวนภา ศิริพรหม
ครูผูชวย วัดมังคลาราม/พิปูน

หมายเหตุ

หมาย
เหตุ

13

ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน9ง

โรงเรียน

11 นางสาวสิริพร บํารุง
ครูผูชวย ชุมชนบานหนาเขา/ทุงใหญ
12 นางสาวชฎาพร ศฤงคาร
ครูผูชวย บานหนองเจ/บางขัน
13 นางสาวอริสา ลองจ^า
ครูผูชวย ราชประชานุเคราะห 6/ทุงสง
14 นางสาวสุนันทา ศรีพุฒ
ครูผูชวย บานหวยทรายขาว/ฉวาง
15 นางสาวศุภขวัญ สิทธิรักษ
ครูผูชวย บานคลองเสาเหนือ/บางขัน
16 นางสาวสุรัชดา นาคะ
ครูผูชวย บานคลองเสาเหนือ/บางขัน
17 วาที่ ร.ต.มนตรี หมานหมีน
ครูผูชวย บานปลายรา/ถ้ําพรรณรา
18 นางสาวอรทัย ชวยค้ํา
ครูผูชวย บานกุยเหนือ/ชางกลาง
19 นางสาววิลดา โชติทอง
ครูผูชวย บานวังยาว/ทุงสง
20 นายศุภรักษ คํามาศ
ครูผูชวย บานนิคมวังหิน/บางขัน
21 นางสาวนฤมล อาจไพรินทร
ครูผูชวย จุฬาภรณพิชญาคาร/พิปูน
22 นางจารุวรรณ เพชรเกื้อ
ครูผูชวย บานนาโพธิ์/นาบอน
23 นางจุติมา อินแกว
ครูผูชวย บานนาโพธิ์/นาบอน
24 นางสาวชยาพร สมเชื้อ
ครูผูชวย วัดหนาเขา/พิปูน
25 นางสาวชนุวดี แอเด็น
ครูผูชวย บานหาดทรายแกว/ฉวาง
26 นางสาววนิดา หกราโชติ
ครูผูชวย บานไรมุสลิม/ทุงใหญ
27 นางสาวจิตติมา วงศจันทร
ครูผูชวย บานไรมุสลิม/ทุงใหญ
28 นางสาวสุนิดา กาญจนะ
ครูผูชวย บานไทรงาม/ชางกลาง
29 นายพงศพัฒน อินคง
ครูผูชวย สมสรร/บางขัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 3 ราย
30 นางอุไรวรรณ อนันทขาล
ครูผูชวย บานทุงใหญ/ชะอวด
31 นางสาวศศิชา เดชานุกูล
ครูผูชวย ชุมชนวัดทาลิพง/เชียรใหญ
32 นางสาวฉันทวรรณ สุขจอง
ครูผูชวย เขาพระทอง/ชะอวด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 9 ราย
ครูผู$ช-วย บ$านท-าม-วง/ขนอม
33 นางสาวขวัญอิสรา ขวัญมณี
ครูผู$ช-วย บ$านห$วยทรายทอง/สิชล
34 นางสาวอิลฮัม อาลี
ครูผู$ช-วย บ$านปราบราษฎร(อุทิศ/สิชล
35 นางสาวธัญญรักษ( สองศรี
ครูผู$ช-วย บ$านปราบราษฎร(อุทิศ/สิชล
36 นางสาวณัฐธยาน( พงค(ยี่ล-า

หมายเหตุ
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ที่

ชื่อ - สกุล

37 นางสาวกรรณิการ( เชื้อเอี่ยม
38 นางณิชรวิกาญญ( อิวิโส
39 นางสาวอรพรรณ อาชาชาญ
40 นางสาวศุพิธาน( ริยาพันธ(
41 นางสาววิภารัตน( หนูสุด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
42 นางสาวณัฐวีภรณ( มาลา
43 นางสาวปรียาพร วิชัยดิษฐ(
44 นายธนัยน( ช-วยชู
45 นางสาวนิภารัตน( ดวงแก$ว
46 นางสาวปรีดานุช สุวรรณ(
47 นางสาวประภาพร วิคบําเพิง

ตําแหน9ง

โรงเรียน

วันบรรจุ/รับโอนมา
บรรจุ

ครูผู$ช-วย บ$านปากเจา/ท-าศาลา
ครูผู$ช-วย บ$านอินทนิน/ท-าศาลา
ครูผู$ช-วย บ$านเขายวนเฒ-า/สิชล
ครูผู$ช-วย บ$านในถุ$ง/ท-าศาลา
ครูผู$ช-วย วัดประทุมทายการาม/สิชล
เขต 12 จํานวน 6 ราย
ครูผู$ช-วย กัลยาณีศรีธรรมราช/เมือง
ครูผู$ช-วย กัลยาณีศรีธรรมราช/เมือง
ครูผู$ช-วย เบญจมราชูทิศ/เมือง
ครูผู$ช-วย เบญจมราชูทิศ/เมือง
ครูผู$ช-วย กรุงหยันวิทยาคาร/ทุ-งใหญครูผู$ช-วย ควนเกยสุทธิวิทยา/ร-อนพิบูลย(

เรื่องที่ 4.9
เรื่อง การนําบัญชีผู*สอบแข9งขันได*ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปCนผู*สอบแข9งได*ในบัญชีอื่น ตําแหน9งครูผู*ช9วย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เนื่องจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีการสอบถามบัญชีผูสอบแขงขันไดกลุมวิชา
เกษตรกรรม และกลุมวิชานาฎศิลป_ ไปทั่วประเทศแลว ผลปรากฏวา กศจ.ทั่วประเทศไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได
หรือมีก็หมดบัญชีผูสอบแขงขันไดไปแลว เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทําหนาที่สอนไดเต็ม
อัตรากําลังที่ ก.ค.ศ.กําหนด จึงมีมติอนุมัติใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แจงไปยังสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดําเนินการดังนี้
1. ยืนยันวายังตองการวิชาเอกเดิมในการจัดการเรียนการสอน
1.1 กลุมวิชาหรือทางสาขาวิชาเอกเกษตรกรรม ตําแหนงเลขที่ 132071 โรงเรียนอิทรธานีวิทยาคม
1.2 กลุมวิชาหรือทางนาฎศิลป_ ตําแหนงเลขที่ 126281 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
2. หรือหากไมประสงคตามขอ 1. หากตองการเปลี่ยนแปลงวิชาเอกใหเสนอ กศจ.เพื่อพิจารณา ตอไป
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เรื่องที่ 4.10
เรื่อง การนําบัญชีผู*สอบแข9งขันได*ของ กศจ.นครศรีธรรมราช ไปขึ้นบัญชีเปCนผู*สอบแข9งขันได*ในบัญชีอื่น
ตําแหน9งครูผู*ช9วย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ไมอนุมัติดังนี้
1.1 ไมอนุมัติใหนําบัญชีรายชื่อผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธ รรมราช ในกลุ มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรี ไปขึ้น บัญชีเป' นผูสอบแขงขันไดในบัญ ชี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแกว และ นครพนม เนื่องจากมีจํานวนคงเหลือผูขึ้นบัญชี จํานวน 2 อัตรา
1.2 ไมอนุมัติใหนําบัญชีรายชื่อผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย ไปขึ้นบัญชีเป'นผูสอบแขงขันไดในบัญชี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เนื่องจากมีจํานวนคงเหลือผูขึ้นบัญชี จํานวน 13 อัตรา
2. อนุมัติดังนี้
2.1 อนุมัติใหนําบัญชีรายชื่อผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปขึ้นบัญชีเป'นผูสอบแขงขันไดในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จํานวน 8
อัตรา ดังนี้
2.1.1 กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร
จํานวน 1 อัตรา
2.1.2 กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย
จํานวน 3 อัตรา
2.1.2 กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
จํานวน 2 อัตรา
2.1.2 กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร
จํานวน 1 อัตรา
2.1.2 กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร
จํานวน 1 อัตรา
3. ในกลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชานาฏศิลป_ ใหแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา วาหมดบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แลว
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เรื่องที่ 4.11
เรื่อง การอนุมัติใช*ตําแหน9งว9างเพื่อบรรจุและแต9งตั้งผู*สอบแข9งขันได*เข*ารับราชการเปCนข*าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน9งครูผู*ช9วย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติการนําตําแหนงวางและวิชาเอกเรียกตัวผูสอบแขงขันไดเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเป'น
ขาราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหนงครู ผู ชวย จากบั ญ ชี ค ณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
ที่
1

วิชาเอกที่เรียกบรรจุ
ภาษาไทย

จํานวนที่เรียกบรรจุ
2

2. อนุมัติกรณีเรียกตัวผูสอบแขงขันได ตามขอ 1. ไมมารายงานตัว มอบสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรียกตัวผูสอบแขงขันไดลําดับถัดไป เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเป'นขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่
6 กันยายน 2561 จนครบจํานวนตําแหนงวาง
3. อนุมัติใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเดิมจากตําแหนงครูเป'นตําแหนงครูผูชวย หรือตําแหนงครูผูชวย
เป'นตําแหนงครู เพื่อใชในการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได
4. อนุมัติการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป'นผูสอบแขงขันได มาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จนแลวเสร็จทุกกระบวนการ
5. อนุมัติการโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น ซึ่งเป'นผูสอบแขงขันได มาบรรจุและแตงตั้งเป'น
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จนแลว
เสร็จทุกกระบวนการ
6. อนุมัติใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม สั่งบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ไปรายงานตัวเขา
ปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาที่จะบรรจุและแตงตั้ง
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เรื่องที่ 4.12
เรื่อง ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอช9วยราชการเปCนการชั่วคราว
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติให นางปรียา ไชยศรี ตําแหนงครู โรงเรียนบานสระนางมโนราห ไปชวยราชการที่
โรงเรียนบานบอมอง (มีอัตรากํา ลังไมเกินเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด) สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 กรณีพิเศษเจ็บป8วยและสะดวกในการเดินทางไปรักษาตัว ไดตามประสงค มีกําหนด 1 ปQ
หากเลยกําหนดใหเสนอ กศจ.เพื่อพิจารณาการชวยราชการ ตอเนื่อง ตอไป
2. อนุมัติให นายสุธรรม ขวัญทอง ตําแหนงครู โรงเรียน ตชด.บานทาขาม ไปชวยราชการ
โรงเรี ย นทัศนาวลั ย (มี อัต รากํา ลั งไมเกิน เกณฑที่ ก.ค.ศ.กํา หนด) สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
นครศรี ธ รรมราช เขต 3 กรณี โ รงเรี ย นตนสั ง กั ด มี อั ต รากํ า ลั ง เกิ น เกณฑและเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ใหเกิดประสิทธิภาพ มีกําหนด 1 ปQ หากเลยกําหนดใหเสนอ กศจ.เพื่อพิจารณาการชวยราชการ ตอเนื่อง ตอไป

เรื่องที่ 4.13
เรื่อง ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอช9วยราชการ (ต9อเนื่อง) เปCนการชั่วคราว
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายอนันต อัคกาญจน ไปชวยราชการเป'น
การชั่วคราว ตอเนื่อง เป'นการชั่วคราว ที่โรงเรียนบานสันยูง กรณีแกปUญหาการจัดการเรียนการสอน มีกําหนด 1
ปQ หากครบเวลาที่กําหนดใหเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณา ตอไป
2. กรณีการชวยราชการของขาราชการรายอื่น ๆ หากครบกําหนดเวลา 1 ปQ ที่ กศจ.ไดอนุมัติไวหาก
ประสงคจะชวยราชการตอเนื่องใหเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาอนุมัติ ตอไป
หากเลยเวลาที่กําหนดถือวาไมประสงคจะชวยราชการ ตอเนื่อง

เรื่องที่ 4.14
เรื่อง การให*ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโอนไปบรรจุและแต9งตั้งให*ดํารงตําแหน9งรอง
ผู*อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มัติให นางพั ทธนั น ท นิ ล พั ฒ น ตํ า แหนงผู อํ า นวยการโรงเรี ย นบานสะพานหั น ตํ า แหนงเลขที่
๔๖๔๗ โอนไปดํารงตําแหนงรองผู$อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส-งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดตามประสงค
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เรื่องที่ 4.15
เรื่อง การบรรจุและแต9งตั้งบุคคลกลับเข*ารับราชการ เปCนข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
_____________________________________________________________________________
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติใหบรรจุและและแตงตั้ง นางจุลีพร โภชนาทาน กลับเขารับราชการเป'นขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา ตํ า แหนงบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตํ า แหนงนั ก วิ ช าการศึ ก ษา
ระดับชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ อ.๓๘ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔ โดยใหบรรจุและแตงตั้งกลับเขารับราชการ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

เรื่องที่ 4.16
เรื่อง การตรวจสอบและทบทวนผลการดําเนินการให*ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเปCน
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไดตรวจสอบและทบทวนผลการดํ า เนิ น การใหขาราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเลื่ อ นเป' น
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ทั้ง 6 ราย แลว ผลปรากฏวา การดําเนินการเป'นไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ก.ค.ศ.กําหนด ว.17/2552 และหนังสือหารือ ทุกประการ ดังนี้
1. กรณี ของ นางกันตยา กระจาย, นายอุดร เขียวเล็ก, นางจุติพร ชาญณรงค และนายสากล ดอกบัว
มีใบคําขอเลื่อนเป'นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตรงกับวันแตงตั้งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป'นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ สามารถแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเลื่อนเป'นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ตามคําสั่ง ที่ 158/2561 สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 ได
2. กรณี นายศุภชัย คูหาพงศ การดําเนินการแตงตั้งเป'นไปตามหลักเกณฑ ว.17/2552 และหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/440 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551 คือ การบรรจุและแตงตั้งครูผูชวยใหดํารง
ตําแหนงครูจะแตงตั้งไดตั้งแตวันที่ผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครบ 2 ปQ โดยใหมี
ผลยอนหลังไปถึงวันที่เริ่มเขารับราชการในตําแหนงครูผูชวย แตเอกสารประกอบการแตงตั้งของบุคคลดังกลาว คือ
ก.พ.7 ไมไดแกไขวันแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู คือวันที่บรรจุใหดํารงตําแหนงครูผูชวย 29 สิงหาคม 2550 ทั้งนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดดําเนินการแกไขใหถูกตองแลว และเห็นวาการดําเนินการ
แตงตั้ ง ใหบุ ค คลดั ง กลาวเลื่ อ นเป' น วิ ท ยฐานะชํ า นาญการพิ เ ศษ ถู ก ตองแลว (หมายเหตุ ห ลั ก เกณฑ
ที่ ศธ 0206.3/440 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551 ปUจจุบันไดถูกยกเลิกไปแลว ดวยหนังสือที่ ศธ 0206.6/ว 7
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ) สามารถแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเลื่อนเป'นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตามคําสั่ง
ที่ 158/2561 สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 ได
3. กรณี นางวนิดา วารีรักษ บุคคลดังกลาว มีเอกสารหลักฐานการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีวิทยฐานะครู
ชํานาญการพิเศษ (ฉบับที่ 2) ผานการพัฒนาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 สามารถแตงตั้งใหบุคคลดังกลาว
เลื่อนเป'นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตามคําสั่ง ที่ 158/2561 สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 ได
4. มอบสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช กําชับไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กรณีการสง
คําสั่งและเอกสารประกอบคําสั่ง ไป ก.ค.ศ.ขอใหจัดสงใหครบถวนดวย
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เรื่องที่ 4.17
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต9งตั้งให*ดํารงตําแหน9งศึกษานิเทศก: สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปL พ.ศ. 2562
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติตําแหนงวางเพื่อใชในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปQ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้นจํานวน 22 อัตรา
ดังนี้
1.1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 7 อัตรา
1.2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 3 อัตรา
1.3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 7 อัตรา
1.4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน - อัตรา
1.5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จํานวน 5 อัตรา
2. อนุมัติประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. อนุมัติใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชดําเนินการคัดเลือก และแตงตั้ง
คณะกรรมการตางๆ และเจาหนาที่รับผิดชอบ ไดตามความจําเป'นและตามความเหมาะสม
4. อนุมัติใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม สั่งบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือก

เรื่องที่ 4.18
เรื่อง

ปริมาณงานของสถานศึกษาเพื่อประกอบการวางแผนอัตรากําลังครูของสถานศึกษา
ปLการศึกษา 2562

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เห็ นชอบปริ ม าณงานของสถานศึ ก ษา เพื่ อ ประกอบการวางแผนอั ต รากํ า ลั ง ครู ข องสถานศึ ก ษา
ปQการศึกษา 2562
2. ใหนําขอมูลปริมาณงานของสถานศึกษาที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติไป
แลว ใชเป'นขอมูลกลางในการดําเนินการพิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ตอไป

20

เรื่องที่ 4.19
เรื่อง การขออนุมัติให*ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน*าที่สอนคนพิการ ได*รับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน9งที่มีเหตุพิเศษของข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน*าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวน ไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มี
เหตุพิเศษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ตอเนื่องจากสถานศึกษาเดิม
ตามระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๖ ในอัตราเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น 8 ราย ดังนี้
ให*ได*รับ
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหน9ง/สังกัด
เงิน พ.ค.ก.
ตั้งแต9วันที่
เดือนละ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 3 ราย
2,500
22 มิถุนายน 2561 ถึง
ครู/โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74
1. นางมาลี ตลึงจิตร
30 กันยายน 2561
2,500
25 มิถุนายน 2561 ถึง
2. นายปUญญา จันทรสุข ครู/โรงเรียนวัดบางใหญ
30 กันยายน 2561
2,500
27 มีนาคม 2562 ถึง
3. นางนวลนุช สายวารี ครู/โรงเรียนวัดทาชาง
31 มีนาคม 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 5 ราย
2,500
16 พฤษภาคม 2561
4. นายเอกวัส มากสุข ครู/รร.บานควนมิตร
ถึง 31 มีนาคม 2562
นางจารุวรรณ
2,500
16 พฤษภาคม 2561
5.
ครู/รร.วัดป8าระกํา
พรหมทอง
ถึง 31 มีนาคม 2562
นางกันยรัตน
16 พฤษภาคม 2561
2,500
6.
ครู/รร.บานชายทะเล
สกุลโรมวิลาศ
ถึง 31 มีนาคม 2561
2,500
16 พฤษภาคม 2561
7. นายนิกรณ ผุดวัฒน ครู/รร.บานกลอง
ถึง 31 มีนาคม 2562
2,500
16 พฤษภาคม 2561
8. นางนฤมล ขุนรัง
ครู/รร.บานไสขาม
ถึง 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ
ใหมีผลตั้งแตวันที่สง
คําขอฯ
ใหมีผลตั้งแตวันที่สง
คําขอฯ
ใหมีผลตั้งแตวันที่สง
คําขอฯ
ใหมีผลตั้งแตวันที่สง
คําขอฯ
ใหมีผลตั้งแตวันที่สง
คําขอฯ
ใหมีผลตั้งแตวันที่สง
คําขอฯ
ใหมีผลตั้งแตวันที่สง
คําขอฯ
ใหมีผลตั้งแตวันที่สง
คําขอฯ
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เรื่องที่ 4.20
เรื่อง การขอฟRSนตําแหน9งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) โดยการตัดโอนตําแหน9งและอัตรา
เงินเดือนตามตัวไปกําหนดใหม9ในตําแหน9งที่ได*รับการแต9งตั้งตามผลการสอบ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบการขอตัดโอนอัตราเงินเดือนราย นางสุภาภร บุณยะเกียรติ จากตําแหนงเลขที่ อ.9 ตําแหนง
เจาพนักงานธุรการ ระดับชํานาญงาน ขั้น 19,950 บาท ไปกําหนดใหมในตําแหนงเลขที่ อ 49 ตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ ขั้น 19,950 บาทตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2554
เพื่อฟghนตําแหนงเลขที่ อ 49 ใหคงอยูและใหเสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอทําความตกลง
กั บ สํ า นั ก งบประมาณ ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/88 ลงวั น ที่ 7 มี น าคม 2562 และ
ที่ ศธ 0206.5/123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 ตอไป
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เรื่องที่ 4.21
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให*มีวิทยฐานะชํานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติคุณสมบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูขอเลื่อนเป'นวิทยฐานะครูชํานาญการ
จํานวน 31 ราย
2. อนุ มัติ การแตงตั้ งคณะกรรมการประเมิน ดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3 ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูขอเลื่อนเป'นวิทยฐานะครูชํานาญการ จํานวน 31 ราย ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2 จะ
ประเมิน ไดครั้งละไมเกิน 2 คน
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 4 ราย
1. นายศุภฤกษ ทองนวน
ครู
ร.ร.บานทวดทอง
2. น.ส.สุดารัตน ยอดมงคล
ครู
ร.ร.วัดพระมหาธาตุ
3. วาที่รอยตรีหญิงนวลจุฑา เพ็ญพงศ
ครู
ร.ร.วัดวิสุทธิยาราม
4. น.ส.พรนภา ผลประเสริฐ
ครู
ร.ร.ราษฎรบํารุง/
อ.ลานสกา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 13 ราย
5. น.ส.รัศมี วงศศรีทอง
ครู
ร.ร.บานบนควน
6. น.ส.ฐิติพรรณ ศรีสุภาสิตานนท
ครู
ร.ร.บานบางปรน
7. น.ส.กรรณิกา ขุนรัง
ครู
ร.ร.บานหนองคลา
8. นายประเสริฐศักดิ์
ชุมชาติ
ครู
ร.ร.วัดสามัคคีนุกูล
9. นายสมหมาย บุญชวยรอด
ครู
ร.ร.บานหนาเขา
10. นางทิพมณี สุมน
ครู
ร.ร.วัดสามัคคีนุกูล

วิชาเอก
สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษา
ปฐมวัย
ภาษาไทย

11. นางพรทิพย ณะจะทอง
12. น.ส.อรอุมา เรืองศรี

ครู
ครู

ร.ร.บานจันดี
ร.ร.บานปากน้ํา

13. นางสุปาณิตา ไชยเสน
14. นายรุงโรจน ชูประจง
15. นางศิริพร บัวเพชร

ครู
ครู
ครู

ร.ร.บานวังยวน
ร.ร.สังวาลยวิท 7
ร.ร.บานเกาะขวัญ

ปฐมวัย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร
ประวัติศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ปฐมวัย
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
คณิตศาสตร
ทัศนศิลป_
ภาษาไทย

16. น.ส.ทัศนีย รัตนบุรี
17. นายนพดล นวลดํา

ครู
ครู

ร.ร.สังวาลยวิท 7
ร.ร.สังวาลยวิท 7

วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
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ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 6 ราย
18. นางสาวฐิติมน ทองทรง
ครู
ร.ร.บานชะอวด
19. นางดวงเดือน แดงคงแกว
ครู
ร.ร.บานควนมิตร
20. นางสาวสุภาภรณ โกสียรัตนาภิบาล
ครู
ร.ร.บานขอนหาด
21. นางสาวสุนารี เรืองแกว
ครู
ร.ร.ชุมชน-ควนดินแดงมิตรภาพที่ 173
22. นางสาววาริณี เดชเชียร
ครู
ร.ร.บานบางพระ
23. นางสาวศรัญญา นิยมเดชา
ครู
ร.ร.บานทุงโชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย
24. นางสาวสุจารีย เกิดสุวรรณ
ครู
ร.ร.
บานคลองวัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 7 ราย
25. นางรัตดาวรรณ ไชยชนะ
ครู
ร.ร.วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ
26. น.ส.พลอยรัฐ รัตนศรีปUญญะ
ครู
ร.ร.เบญจมราชูทิศ
27. นางศิษฎี เกตุนิ่ม
ครู
ร.ร.เขาพังไกร
28. นายสุธิพร บุญยะหัต
ครู
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ
29. นายวัชระ สมแปiน
ครู
ร.ร.วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ
30. นางจารุณี ลายทิพย
ครู
ร.ร.บางขันวิทยา
31. นายสุวัชรินทร ตางสี
ครู
ร.ร.ทุงใหญวิทยาคม

วิชาเอก
ภาษาไทย
ปฐมวัย
คอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
ภาษาจีน
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาไทย
ศิลปะ

3. แจงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 – 4 และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ปรับแบบการนําเสนอการขอตั้งกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชํานาญการ ตามแบบ ตอไป (รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย)
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เรื่องที่ 4.22
เรื่อง การให*ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุ มัติ การประเมิ น ดานที่ 1 ดานวิ นั ย คุ ณธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ดานที่ 2
ดานความรูความสามารถ และดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ตามมติของคณะกรรมการประเมิน
2. อนุมัติการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 5 ราย ตั้งแต
วันที่คุณสมบัติครบถวน โดยใหแนบ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 เพื่อประกอบคําสั่งการขออนุมัติแตงตั้งฯ ดวย
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน9ง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย
1. น.ส.บุณยาพร หมวดเมือง
ครู
บานมะมวงทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
2. นางสาวอัญชิสา บุญรัตน
ครู
วัดทายทะเล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย
3. นางสาวภัทรวรรณ บุญพิศ
ครู
วัดประดูหอม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 2 ราย
4. นายนัฐพล โรจนหัสดิน
ครู
ทุงสง
5. น.ส.นวรัตน บัณฑิตพนาไลย
ครู
ทุงสง

วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร
ปฐมวัย
ดนตรี - นาฏศิลป_
ภาษาไทย
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เรื่องที่ 4.23
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด*านที่ 1 ด*านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด*านที่ 2 ด*านความรู*ความสามารถ ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปCนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป'นวิทย
ฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 23 ราย
2. อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ เพื่อประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป'นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 23 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน9ง

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย
1. น.ส.สุภาณีย แสงไพทูรย
ครูชํานาญการ
บานไสใหญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 3 ราย
2. น.ส.ทิพภารัตน วรรณเพชร
ครูชํานาญการ
ตํารวจตระเวนชายแดน
บานยูงงาม
3. น.ส.ขนิษฐา ทองดี
ครูชํานาญการ
สังวาลยวิท 7
4. นางกัณฐมณี คุณชน
ครูชํานาญการ
บานคอกชาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 4 ราย
5. นางสาวอนงศรี ชางกลาง
ครูชํานาญการ
วัดบูรณาวาส
6. นางฐนิตนันท โชคทองยอดแกว ครูชํานาญการ
วัดจิกพนม
7. นางวราพร เตื้องวิวัฒน
ครูชํานาญการ
บานบางพระ
8. นางสาวสิรานีย สุขดวง
ครูชํานาญการ
บานดอนทราย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 3 ราย
9. นางสาวสิรินาถ ปUทมาวิไล
ครูชํานาญการ
ชุมชนบานบางโหนด
10. นางสาวกมลชนก มูสิกพันธ
ครูชํานาญการ
ชุมชนบานบางโหนด
11. นางปาริชาต สุขไสย
ครูชํานาญการ
วัดประทุมทายการาม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 12 ราย
12. นางสมใจ ศรีเทพ
ครูชํานาญการ
ทุงสง
13. นางศุภลักษณ จีนชวย
ครูชํานาญการ
ทุงสงสหประชาสรรค
14. วาที่รอยตรีหญิง พิวรรณ ศพิลาภ ครูชํานาญการ
ฉวางรัชดาภิเษก
15. นายสยาม เมฆาวรรณ
ครูชํานาญการ
กรุงหยันวิทยาคาร

วิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภูมิศาสตร
ดนตรี
ภาษาไทย
ภาษาไทย
คอมพิวเตอร
วิทยาศาสตร
สุขศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร
ศิลปะ(ทัศนศิลป_)
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ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน9ง

โรงเรียน

วิชาเอก

16. นางสาวเปรมยุดา รัตนบุรี

ครูชํานาญการ

ทุงสง

วิทยาศาสตร

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

เมืองนครศรีธรรมราช
กัลยาณีศรีธรรมราช
ฉวางรัชดาภิเษก
สิชลประชาสรรค
สตรีทุงสง
ทุงสง
กัลยาณีศรีธรรมราช

คอมพิวเตอร
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร (ฟjสิกส)
วิทยาศาสตร (เคมี)
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
คณิตศาสตร

นางสาวนันทวัน นาคขวัญ
นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน
นางสาวพรรณบุปผา จินาวงศ
นางสาวปUทมา แกวแดง
นางสาวศิรดา เสนา
นางสาวฉัตรวรรณ คะชินทร
นางขัตติยา จนการ

3. แจงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 – 4 และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 12 ปรับแบบการนําเสนอการขอตั้งกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชํานาญการ ตามแบบ ตอไป (รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย)
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เรื่องที่ 4.24
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด*านที่ 1 ด*านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด*านที่ 2 ด*านความรู*ความสามารถ ของข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เปCนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 ดาน
ความรูความสามารถของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป'นวิทยฐานะชํ านาญการพิเศษ
จํานวน 8 ราย เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 3 และสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 12 สงผลการปฏิบั ติงาน (ดานที่ 3) พรอมทั้งผลการประเมิ นดานที่ 1 และ
ดานที่ 2 และความเห็น ของคณะกรรมการประเมิ นดานที่ 1 ใหคณะกรรมการประเมิน ชุด ที่ 2 ในสาขานั้น ๆ
พิจารณาตอไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน9ง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย
1. นางสุนารี วิปุลานุสาสน
ครูชํานาญการ
อนุบาลนครศรีธรรมราช“ณ
นครอุทิศ”
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 2 ราย
2. นางปองสุข สุดชู
ครูชํานาญการ
วัดศิลาราย
3. นางผิวพรรณ ปUญญาเอก
ครูชํานาญการ
สหกรณนิคมกสิกรรมทุงสง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
4. นางสาลินี ทองทรง
ครูชํานาญการ
วัดจิกพนม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 4 ราย
5. นางชไมพร อรามวิทย
ครูชํานาญการ
ทุงสง
6. นางสาวสุขษิริ สุขราษฎร
ครูชํานาญการ
ทุงสง
7. นางสาวจุฑาภรณ อึ่งทอง
ครูชํานาญการ
สตรีปากพนัง
8. นางอรนภา ศรีสุข
ครูชํานาญการ
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราช
วิทยาลัย (มาชวยราชการ)

วิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
(ฟjสิกส)
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เรื่องที่ 4.25
เรื่อง การให*ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
(ขออนุมัติผลการประเมินด*านที่ 3 )
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราข
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 46 ราย
2. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแตงตั้งเป'นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จํานวน 9 ราย ตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขวาการเลื่อนเป'นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองผานการ
พัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 4 ราย
1. นายบุญจิตร จันทรวิน
ครูชํานาญการ
บานนา
2. นางเยาวดี อยูดี
ครูชํานาญการ
วัดกางปลา
3. นางเจนจิรา ไกรนรา
ครูชํานาญการ
บานนาพา
4. นางกาญจนา ชะอุมดี
ครูชํานาญการ
บานทุงกรวด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 2 ราย
5. นายอณุชณ สุรพงศามาศ
ผอ.ร.ร.ชํานาญการ
บานควนมิตร
6. นางสาวิตรี ศรีรักษ
ครูชํานาญการ
บานควนมิตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 3 ราย
7. นางชุลีพร หมันแรlะ
ครูชํานาญการ
สวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
8. นางนฤมล นิลกรรณ
ครูชํานาญการ
นบพิตําวิทยา
9. นางสาวธัญญารัตน จุลแกว
ครูชํานาญการ
ปากพนัง

วิชาเอก
พลศึกษา
สุขศึกษา
ประวัติศาสตร
เศรษฐศาสตร
สายงานบริหารสถานศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
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3. อนุมัติใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจงมติใหทราบ จํานวน 24 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 8 ราย
1. นางสาวพัชรี ใจกระจาง
ครูชํานาญการ
วัดกางปลา
2. นางสาวสิริพริมา ชอบผล
ครูชํานาญการ
วัดเกาะสระ
3. นางสาวสรพัฒร สุพรรณ
ครูชํานาญการ
บานคลองงา
4. นายมีชัย ละมาย
ครูชํานาญการ
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ
5. นางพรพิมล เอียดทวน
ครูชํานาญการ
โสตทัศนศึกษาฯ
6. นางสาวกิตติมา รังสรรคศิริ
ครูชํานาญการ
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ
7. นายเกรียงศักดิ์ รัชทูล
ครูชํานาญการ
บานทะเลสองหอง
8. นายนนทวัฒน สุขจันทร
ครูชํานาญการ
บานไสสาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 16 ราย
9. นางจุฑานาฎ เมฆเจริญวิวัฒนา ครูชํานาญการ
ทุงใหญวิทยาคม
10. นางรัชณี แกวแกมจันทร
ครูชํานาญการ
ทุงใหญวิทยาคม
11. นางพิมพพร ยอดพุฒ
ครูชํานาญการ
ประสาธนราษฎรบํารุง
12. นายศุภชัย สัจจาดุลย
ครูชํานาญการ
ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา
13. นายศรีรักษ เรืองรัตน
ครูชํานาญการ
นบพิตําวิทยา
14. นางนิรมล ยิ่งยงค
ครูชํานาญการ
ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา
15. นางมนตทิพย วงศสุวรรณ
ครูชํานาญการ
ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา
16. นางของทิพย มีแกว
ครูชํานาญการ
คีรีราษฎรพัฒนา
17. นางสาวพรนัชชา เชื่อมใจ
ครูชํานาญการ
เมืองนครศรีธรรมราช
18. นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์
ครูชํานาญการ
วิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
19. นางสาวสุกัญญา นวนเสน
ครูชํานาญการ
ชะอวดวิทยาคาร
20. นางสุนีย เชยบัวแกว
ครูชํานาญการ
สตรีทุงสง
21. นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ
ครูชํานาญการ
ชะอวดวิทยาคาร
22. นางปราณี โมราศิลป_
ครูชํานาญการ
ชะอวดวิทยาคาร
23. นายทวีศักดิ์ จันทรหอม
ครูชํานาญการ
พิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ
24. นางจิราพร รัตนบุรี
ครูชํานาญการ
สตรีทุงสง

วิชาเอก
ปฐมวัย
เศรษฐศาสตร
ภูมิศาสตร
พุทธศาสนา
พุทธศาสนา
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
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4. ไมอนุมัติผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 13 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 8 ราย
1. นางสรียา นามสนธิ์
ครูชํานาญการ
วัดศิลาราย
2. นางสาวจินตนา ทองสีนวล
ครูชํานาญการ
บานชายคลอง
3. นางรักชนก เอี่ยมศักดิ์
ครูชํานาญการ
บานนาตําเสา
4. นางสาวขวัญพิชชา ชาญบํารุง ครูชํานาญการ
ชุมชนบานปากเสียว
5. นางคัมภีรพรรณ ภักดีแกว
ครูชํานาญการ
ชุมชนบานนาวา
6. นางจิรภา อัยราคม
ครูชํานาญการ
บานนาตําเสา
7. นางสาวจันทรยานี แจงขาว
ครูชํานาญการ
จุฬาภรณพิชญาคาร
8. นางสาวมาริยา น้ํารอบ
ครูชํานาญการ
บานทะเลสองหอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 5 ราย
9. นางสาวนภัสสร คงจันทร
ครูชํานาญการ
หัวไทรบํารุงราษฎร
10. นางสาวอารีรัตน สังขแกว
ครูชํานาญการ
แหลมราษฎรบํารุง
11. นางอุบล ไชยชนะ
ครูชํานาญการ
สระแกวรัตนวิทย
12. นางนารีรัตน พรหมศร
ครูชํานาญการ
ทุงสงวิทยา
13. นางสุนิสา สงวนถอย
ครูชํานาญการ
โยธินบํารุง

วิชาเอก
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
พุทธศาสนา
ภูมิศาสตร
ภูมิศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาไทย
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เรื่องที่ 4.26
เรื่อง

การให*ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปCนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
(ผลการประเมินด*านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 )

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1 อนุมัติผลการประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 10 ราย
2. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแตงตั้งเป'นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จํานวน 10 ราย ตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขวาการเลื่อนเป'นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตองผาน
การพัฒนากอนแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 2 ราย
๑. นางสนธยา ประทุมมาศ
ครูชํานาญการ
ไทยรัฐวิทยา74(ชุมชนบานคีรีวง)
2. นางชฎาพร ขุนทองเพชร ครูชํานาญการ
วัดมหาชัยวนาราม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 1 ราย
3. นายอุทิศ ศรีมหันโต
ครูชํานาญการ
ร.ร.วัดมังคลาราม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 2 ราย
4. นางพรพิมล กุศลสุข
ครูชํานาญการ
เขาพระทอง
5. นางพัชรวรรณ ศรีเปารยะ ครูชํานาญการ
วัดพระมหาธาตุ(วัดพิศาลนฤมิต)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 1 ราย
6. นางกรรนิกา กิ่งรัตน
ครูชํานาญการ
ทาศาลา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 4 ราย
7. นางยินดี เวชสาร
ครูชํานาญการ
ธัญญาวดีศึกษา
8. นางสาวสุพร ศรีชาเยส
ครูชํานาญการ
กัลยาณีศรีธรรมราช
9. นางณัชปภา นิยมผล
ครูชํานาญการ
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต
10. นางฐายิกา บัวผัน
ครูชํานาญการ
กัลยาณีศรีธรรมราช

วิชาเอก
ภาษาไทย
ภาษาไทย
พระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
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เรื่องที่ 4.27
เรื่อง การอนุมัติผลการประเมินด*านที่ 1 ด*านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด*านที่ 2 ด*านความรู*ความสามารถของข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปCน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ(อนุมัติผลการประเมินด*านที่ ๑ และด*านที่ ๒)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมิน ดานที่ ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ ๒ ดาน
ความรูความสามารถของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป'นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ราย
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3 ) ซึ่งประกอบดวยเอกสาร
ผลการพัฒนาคุณภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ 1
ดานที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหสํานักงาน ก.ค.ศ.เพื่อดําเนินการ กอนนําเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาอนุมัติ
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหน9ง
โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 2 ราย
๑. นางนาตยา ชวยไชยศรี
ครูชํานาญการพิเศษ
พระพรหมพิทยานุสรณ

สังคมศึกษาฯ

2.

สังคมศึกษาฯ

นายธนพล

คานแกว

ครูชํานาญการพิเศษ

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต

วิชาเอก
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เรื่องที่ 4.28
เรื่อง การตัดโอนตําแหน9งและอัตราเงินเดือนข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
(ตําแหน9งว9าง)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
ในสถานศึ ก ษาที่ มี อั ต รากํ า ลั ง สายงานการสอนเกิ น เกณฑที่ ก.ค.ศ. กํ า หนดไปกํ า หนดเป' น ตํ า แหนงเดิ ม ใน
สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังสายงานการสอนต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวนรวมทั้งสิ้น 22 อัตรา ดังนี้
1) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 2 อัตรา
2) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 6 อัตรา
3) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 5 อัตรา
4) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 3 อัตรา
5) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จํานวน 6 อัตรา
ที่

ตําแหนงที่กําหนดไวเดิม
โรงเรียน
ตําแหนง
เงินเดือน
เลขที่
อันดับ
ขั้น

ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงฯ ไปกําหนดใหมที่
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
โรงเรียน
ความ
เลขที่
ตองการ
วิชาเอก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 2 อัตรา
1 ครูผูชวย
บานทวดทอง
10971
คศ.3
53,950 ครูผูชวย
ราชประชานุ
10971
ภาษาไทย
เคราะห1 5
2 ครูผูชวย
อนุบาล
572
คศ.3
53,950 ครูผูชวย วัดพระมหาธาตุ
572
ภาษา
นครศรีธรรมราช
อังกฤษ
“ณ นครอุทิศ”
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 6 อัตรา
3 ครูผูชวย บานบางตะเภา
10693 คศ.3(2) 48,540 ครูผูชวย บานวังยวน
10693 ประถมศึกษา
4

ครูผูชวย วัดเขาโร

5418

คศ.3(2)

48,540

ครูผูชวย

บานหนองหวา

5418

ภาษาไทย

5

ครูผูชวย ชุมชนบานนาวา

9772

คศ.3

52,060

ครูผูชวย

บานหนองหวา

9772

วิทยาศาสตร1

6

ครูผูชวย ชุมชนบานไทรหอง

5414

คศ.3(2)

48,540

ครูผูชวย

บานหนองหวา

5414

พลศึกษา

7

ครูผูชวย วัดทายาง

5675

คศ.3

52,060

ครูผูชวย

วัดกางปลา

5675

ปฐมวัย

8

ครูผูชวย บานคลองเสา
เหนือ

10169

คศ.3(2)

48,540

ครูผูชวย

วัดสามัคคีนุกูล

10169

สังคมศึกษา

หมายเหตุ

คัดเลือก
ว.16
คัดเลือก
ว.16

คัดเลือก
ว.16
คัดเลือก
ว.16
คัดเลือก
ว.16
คัดเลือก
ว.16
คัดเลือก
ว.16
คัดเลือก
ว.16

34
ที่

ตําแหนงที่กําหนดไวเดิม
โรงเรียน
ตําแหนง
เงินเดือน
เลขที่
อันดับ
ขั้น

ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงฯ ไปกําหนดใหมที่
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
โรงเรียน
ความ
เลขที่
ตองการ
วิชาเอก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 5 อัตรา
9
ครูผูชวย
ครูผูชวย
รอนพิบูลย1
2709
คศ.2
51,170
บานหนาศาล
2709
ภาษาอังกฤษ
10
ครูผูชวย
ครูผูชวย
วัดคันธมาลี
2959
คศ.2
51,170
วัดไมเสียบ
2959
ภาษาอังกฤษ
11
ครูผูชวย
ครูผูชวย
บานหวยหาร
3079
คศ.2
52,060
วัดพิศาลนฤมิต
3079
คณิตศาสตร1
12
หัวไทร(เรือน
ครูผูชวย
ครูผูชวย
บานหวยหาร
3091
คศ.2
51,170
3091
ภาษาไทย
ประชาบาล)
13
ครูผูชวย
ครูผูชวย
บานบางพระ
3735
คศ.2
51,170
บานชะอวด
3735
วิทยาศาสตร1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 3 อัตรา
14 ครูผูชวย วัดขรัวชวย
8069
คศ.3
52,940
ครูผูชวย ปทุมานุกูล
8069
ภาษาไทย
15 ครูผูชวย ทาศาลา

4126

คศ.2

41,620

16 ครูผูชวย วัดเขาขุนพนม

9598

คศ.3

58,390

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 6 อัตรา
17 ครูผูชวย พรหมคีรีพิทยาคม 105364
คศ.3
58,390

18

19

20

ครูผูชวย

ครูผูชวย

ปทุมานุกูล

4126

บานทามวง

9598

ทุงใหญเฉลิมราช
ประชาอุทิศ

105364

ภาษา
อังกฤษ
พลศึกษา

ดนตรีสากล

คัดเลือก
ว.16
คัดเลือก
ว.16
คัดเลือก
ว.16
คัดเลือก
ว.16
คัดเลือก
ว.16
คัดเลือก
ว.16
คัดเลือก
ว.16
คัดเลือก
ว.16
ใชคัดเลือก
ว.16

ครูผูชวย

กัลยาณีศรี
ธรรมราช

19682

คศ.2

41,620

ครูผูชวย ทุงใหญเฉลิมราช
ประชาอุทิศ

19682

ภาษาจีน

ใชคัดเลือก
ว.16

ครูผูชวย

กัลยาณีศรี
ธรรมราช

20877

คศ.2

41,620

ครูผูชวย ขนอมพิทยา

20877

ภาษาจีน

ใชคัดเลือก
ว.16

ครูผูชวย

ชางกลาง
ประชานุกูล

25674

คศ.3

52,060

ครูผูชวย บางขันวิทยา

25674

ใชคัดเลือก
คณิตศาสตร1 ว.16

25803

คศ.3

54,820

ครูผูชวย เมือง
นครศรีธรรมราช

25803

ใชคัดเลือก
ว.16

ครูผูชวย เชียรใหญ

25191

21 ครูผูชวย ปากพนัง

22

ครูผูชวย

หมายเหตุ

ครูผูชวย

สิชลคุณาธาร
วิทยา

25191

คศ.3

58,390

คอมพิวเตอร1

พลศึกษา

ใชคัดเลือก
ว.16
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เรื่องที่ 4.29
เรื่อง สถานศึกษาที่ต*องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปL 2562
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ไมเห็นชอบการประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ตองมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปQ 2562
เนื่องจากรายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่การศึ กษาประถมศึ กษานครศรี ธ รรมราช เขต 1 – 4 และสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา
เขต 12 ที่ใชอยู เป'นเกณฑการประเมินศักยภาพที่สะทอนใหไดคนที่มีคุณภาพอยูแลว และสิ่งที่ผานมาไมสะทอน
ใหเห็นในดานใด
2. อนุมัติประกาศฯ เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตามที่ไดกําหนดไวเดิ ม เป'นเกณฑประกอบการยื่นคํารองขอยายผูอํานวยการ
สถานศึกษา ประจําปQ 2562 ตอไป (เนื่องจากที่ผานมาไมมีผูทักทวง)
ทั้งนี้ ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดเสนอรายละเอียดการประเมินศักยภาพ
ตามหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา ที่ประชุมไดพิจารณาแลว การนับระยะเวลาไมเป'นตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ.ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 กําหนดใหนั บถึงวั นที่ 31
ตุ ล าคม ของปQ ที่ยื่ น คํ า รองขอยาย แตเกณฑที่ เ สนอมานั้ น นั บ ถึ งวั น ที่ 30 กั น ยายน ของปQ ที่ยื่ น คํ า รองขอยาย
เกณฑดังกลาวจึงตกไป
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เรื่องที่ 4.30
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต9งตั้งเข*ารับราชการเปCนข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน9งครูผู*ช9วยกรณีที่มีเหตุความจําเปCนหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปL พ.ศ.2562
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติกลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเพื่อใชในการคัดเลือกใหครอบคลุมสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน
และมีความจําเป'นอยางแทจริง โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเป'นสําคัญ รวมทั้งสิ้นจํานวน 23 กลุมวิชา
จํานวน 102 อัตรา (ดูรายละเอียดประกาศฯ รับสมัคร)
2. อนุมัติใหสํา นั กงานศึ กษาธิ การจังหวัด นครศรี ธรรมราชดํ าเนิน การคัด เลือก แตงตั้งคณะกรรมการ
คณะทํางาน และเจาหนาที่เพื่อดําเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเป'นขาราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหนงครู ผู ชวย กรณี ที่ มี เ หตุ ค วามจํ า เป' น หรื อ มี เ หตุ พิ เ ศษ สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปQ พ.ศ.2562 ไดตามความจําเป'นและตามความเหมาะสม จนแลวเสร็จ
3. อนุมัติ จัดจางหนวยงานมืออาชี พ เพื่ อออกขอสอบ ผลิต ชุดแบบทดสอบ และประมวลผลการสอบ
ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
4. อนุมัติกรณี ก.ค.ศ. หรือ สพฐ. แจงใหดําเนินการเพิ่มเติม ดําเนินการเปลี่ยนแปลง หรือดําเนินการ
อื่นใด อนุมัติมอบใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชดําเนินการใหแลวเสร็จ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.และ สพฐ.กําหนด แลวรายงานให กศจ. ทราบตอไป
5. อนุมัติการใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม สั่งบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือก ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ไปรายงานตัวเขา
ปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาที่จะบรรจุและแตงตั้ง

เรื่องที่ 4.31
เรื่อง การอนุมัติการแต9งตั้งข*าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปCนผู*ช9วยเลขานุการ
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช (บริหารงานบุคคล)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ แ ตงตั้ ง นางแสงจั น ทร นาคปลั ด ตํ า แหนงนั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลชํ า นาญการ
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป'นผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการ++
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (บริหารงานบุคคล)
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เรื่องที่ 4.32
เรื่อง การให*ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโอนไปบรรจุและแต9งตั้งเปCนพนักงานครูเทศบาล
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มัติใหขาราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา โอนไปบรรจุ และแตงตั้ งเป' น พนั กงานครูเ ทศบาล
จํานวน 2 ราย
สวนราชการเดิม
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

1.

นางสาวกรรณิกา
ดุลยเภรี

ครู/
คศ.3

2.

นางกนกวรรณ
ทองชู

ครู/
คศ.1

สวนราชการทีไ่ ดรับการแตงตั้ง (ใหม)

ตําแหนง
เลขที่
27278

ขั้น

โรงเรียน/สพป.

ตําแหนง

ตําแหนงเลขที่

34,470

เฉลิมพระเกียรติฯ/
สพม.12

ครู

03324-2

133810

24,750

เฉลิมพระเกียรติฯ/
สพม.12

ครู

03131-2

โรงเรียน/สังกัด
เทศบาลวัดศาลามีชัย/
สํานักการศึกษา
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
เทศบาลวัดทาโพธิ์/
สํานักการศึกษา
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

เรื่องที่ 4.33
เรื่อง การขอรับทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบใหนักเรียนไดรับทุนตามโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จํานวน 10 ราย ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือก จํานวน ๓ ราย ดังนี้
ที่
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน/วิทยาลัย
อําเภอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 3 ราย
1. นางสาวชไมพร ถนอมนวล
โศภนคณาภรณ
ปากพนัง
2. นางสาวจันทรจิรา หลานวิเศษ ละอายพิทยานุสรณ
ทุงใหญ
3. นางสาววณิดา อินทรนิมิตร
เฉลิมราชประชาอุทิศ
พระพรหม
วิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 7 ราย
4. นายวัชรินทร ปู8ญวน
เทคนิคสิชล
สิชล
5. นางสาวกาญจนา ใบสุข
การอาชีพนครศรีธรรมราช
พระพรหม
6. นางสาวโสภิตา ณ นคร
เทคนิคทุงสง
ทุงสง
7. นายจักรกฤษณ แกวคงจันทร เทคนิคนครศรีธรรมราช
เมือง
8. นางสาวกฤษณา สุวรรณโชติ
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เมือง
9. นายเอกราช กาญจโน
ศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เมือง
10. นายสุขสันต รัตนคช
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ชางกลาง
ภาคใต

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
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เรื่องที่ 4.34
เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3 แหง ใหมีผลตั้งแตปQการศึกษา 2562 ดังนี้
1. โรงเรียนวัดรัตนาราม อําเภอปากพนัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 ทรัพยสินใหโรงเรียนวัดบางฉนาก เป'นผูดูแล
2. โรงเรียนบานทาเจริญ อําเภอรอนพิบูลย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 ทรัพยสินใหโรงเรียนวัดธงทอง เป'นผูดูแล
3. โรงเรียนวัดป8า (โมคลาน) อําเภอทาศาลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 4 ทรัพยสินใหโรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ เป'นผูดูแล

เรื่องที่ 4.35
เรื่อง การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จํานวน 2 ครอบครัว ดังนี้
1. บานเรียนลมฝน โดย นางสาวทานตะวัน เขียวน้ําชุม
2. บานเรียนกองโอสถ โดย นางสาวญาณิน กองโอสถ
ทั้งนี้ ตั้งแตภาคเรียน ที่ 1/2562

เรื่องที่ 4.36
เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปLบริบูรณ:) สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปLการศึกษา 2562
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เนื่องจากโรงเรียนทั้ง 4 โรง เคยเปjดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปQบริบูรณ) แตไมไดแจงให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด และไดมีการ
รับนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปQการศึกษา 2562 ไปแลว เพื่อเป'นการแกปUญหาใหกับโรงเรียนทั้ง 4 โรง จึงเห็นควร
เห็ น ชอบใหเปj ด รั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น อนุ บ าล 1 (อายุ 3 ปQ บ ริ บู ร ณ) เฉพาะปQ ก ารศึ ก ษา 2562 กอนเสนอ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณา ตอไป
1. โรงเรียนวัดทุงแย
นักเรียน
จํานวน 11 คน
2. โรงเรียนบานปากพญา
นักเรียน
จํานวน 7 คน
3. โรงเรียนวัดพระพรหม
นักเรียน
จํานวน 6 คน
4. โรงเรียนบานปากชอง
นักเรียน
จํานวน 4 คน
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เรื่องที่ 4.37
เรื่อง การเลิกขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต*น
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบการเลิกขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในปQการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 2 โรง และนําเสนอคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบ ตอไป ดังนี้
1. โรงเรียนวัดสระโพธิ์
อําเภอเชียรใหญ
2. โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา
อําเภอปากพนัง
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง การส9งเสริมวินัยจราจร
รับทราบและเห็นชอบแนวทางการส9งเสริมวินัยจราจร และประชาสัมพันธ:ให*โรงเรียน
ในสังกัดส9งเสริมวินัยจราจรให*กับนักเรียนในสถานศึกษา ดังนี้
“ตามแนวทางการสงเสริมวินัยจราจรใหกับนักเรียนในสถานศึกษา ปUจจุบันนักเรียน มีความ
จําเป'นตองเดินทางไปยังสถานศึกษาดวยตนเองในรูปแบบตางๆ ทั้งเดินเทา ขับขี่รถ โดยสารรถประจําทาง ซึ่งลวน
แตมีความเสี่ยงในการใชรถใชถนนทั้งสิ้น และสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุสูง ก็คือ ขับขี่หรือซอนทาย
รถจักรยานยนตไปยังสถานศึกษา ซึ่งบางคนมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ เชน ขาดประสบการณ และทักษะในการ
ขับขี่ ประมาท ขับขี่เร็วดวยความคะนองตามวัย ไมเคารพกฎจราจร ขาดจิต สํานึกในการใชรถใชถนน ไมใสใจใน
ความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนรวมทาง พฤติกรรมเหลานี้สงผลใหการเกิดอุบัติเหตุในเด็กและเยาวชน มีความ
เสี่ยงตอการเสียชีวิตสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูขับขี่ในชวงอายุอื่น ประกอบกับรัฐบาลไดกําหนดใหปQ 2554 –
2563 เป'นปQ “ทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน” โดยมีเปiาหมายลดจํานวน ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ลงปQละ 5 เปอรเซ็นต หรือ 50 เปอรเซ็นตภายในปQ 2563 จึงถือเป'นนโยบายสําคัญที่ทุกภาคสวนตองรวมกัน
ดําเนินการอยางตอเนื่อง และจริงจัง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเห็นความสําคัญของการสงเสริม
วินัยจราจรใหกับนักเรียนในสถานศึกษา จึงไดนํามาตรการ 3ม 2ข 1ร ของกรมปiองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาเผยแพร ประชาสัมพันธ ใหกับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา โดยขอใหสถานศึกษาไดเห็นความสําคัญ
ในการเผยแพรความรู ความเขาใจ สรางจิตสํานึกใหนักเรียน ผานกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม เชน กิจกรรม
หนาเสาธง การสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน เป'นตน เพื่อใหเยาวชน ตลอดจนถึงผูปกครอง
เกิดความเขาใจ มีจิตสํานึก ความปลอดภัยใหเหมาะสมกับวัย เป'นภูมิคุมกันความเสี่ยงในการดําเนินชีวิตทั้งปUจจุบัน
และอนาคต แกปUญหาอุบัติเหตุ ทางถนนไดอยางตรงจุด มาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร
1. ม ที่ 1 เมาไมขับ สุรา มีฤทธิ์ตอการทํางานของระบบประสาท ทําใหการทํางานของรางกายชาลง
จึงทําใหความสามารถ ในการขับขี่ลดลง (ความผิด : ขับรถในขณะเมาสุราอัตราโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน ปรับ
ตั้งแต 2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับและถูกคุมประพฤติ)
2. ม ที่ 2 สวมหมวกนิรภัย การที่ผูขับขี่รถจักรยานยนตสวมหมวกนิรภัยที่ไดมาตรฐานและถูกวิธี จะชวย
ลดการบาดเจ็บที่ศีรษะ ไดมากกวาผูที่ไมสวมถึง 5 เทา (ความผิด : ขับขี่รถจักรยานยนต/ผูซอนทาย ไมสวมหมวก
นิรภัย อัตราโทษปรับไมเกิน 500 บาท)
3. ม ที่ 3 มอเตอรไซดปลอดภัย การที่นํารถที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณตางๆ สมบูรณครบถวน
มาใชในทางที่จะทําใหอุบัติเหตุลดลงไดอีกทางหนึ่ง (ความผิด :นํารถที่มีสวนควบและมีเครื่องอุปกรณสําหรับรถ
ไมครบถวนมาใชในทาง อัตราโทษปรับไม เกิน 1,000 บาท)
4. ข ที่ 1 ใบขับขี่ ตองมีใบอนุญาตขับขี่เพื่อที่จะใหมีความรูในการขับขี่ที่ถูกตอง มีความปลอดภัย ทั้งตอ
ตนเองและผูอื่น (ความผิด : ขับรถไมมีใบอนุญาต อัตราโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท)
5. ข ที่ 2 รัดเข็มขัดนิรภัย การรัดเข็มขัดนิรภัย สามารถชวยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บ (ความผิด :
ขับรถไมคาดเข็มขัดนิรภัย อัตราโทษปรับไมเกิน 500 บาท)
6. ร ที่ 1 ขับรถเร็ว การขับขี่รถดวยความเร็วสูงทําใหความสามารถในการทรงตัวของรถนอยลง
ระยะเวลาในการตัดสินใจ จะนอยลง และความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จะสัมพันธกับความเร็วของรถ
(ความผิด : ขับรถเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด อัตราโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท)
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5.2 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู*เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย:ไทย
รับทราบและเห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู*เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย:ไทย
และประชาสัมพันธ:ให*โรงเรียนในสังกัด ดําเนินการ ดังนี้
1. สรางความรู ความเขาใจ ใหเกิดความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการธํารงไวซึ่ง
สถานบันพระมหากษัตริยที่มีความสําคัญตอปวงชนชาวไทย อาทิ จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดรูจักพระนาม
และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย รวมทั้งเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร ตั้งแตอดีตถึงปUจจุบัน โดยมี
การจัดการเรียนการสอนอยางเป'นระบบ และมีการประเมินผลการเรียนรูดวย
2. จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริยไทย ใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และบริบทของสถานศึกษา
3. จัดทําขอมูลหรือองคความรู สําหรับเป'นคูมือในการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริยที่ถูกตองใหสอดคลองกับระดับชั้นของผูเรียน
4. เปjดเวทีสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถานะ บทบาท พระราชอํานาจของ
พระมหากษัต ริย ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย เป'นประมูข อาทิ การโตวาที
การเสวนา และการอภิปราย เป'นตน
5. สงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในดานตาง ๆ และสนับสนุนกิจกรรมเสริมสราง
การเรียนรูเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน และแนวพระราชดําริ เพื่อใหสามารถนํามาประยุกตใชใน
การศึกษา การพัฒนา และการดําเนินชีวิต อาทิ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเดียง และยุทธศาสตรพระราชทาน (เขาใจ
เขาถึง พัฒนา)
6. สงเสริมการศึกษาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย ทั้งในและนอก
สถานศึกษา อาทิ การศึกษานอกสถานที่ หองสมุด และความรูจาก Internet เป'นตน
5.3 เรื่อง ความคืบหน*าการดําเนินการของโรงเรียนเอกชนในสังกัด
5.3.1 เรื่อง การแก*ปVญหาความขัดแย*งในโรงเรียนเอกชน 5 โรงเรียน
รับทราบความคืบหนาการแกปUญหาความขัดแยงในโรงเรียนเอกชน
ทั้ง 5 โรงเรียน สามารถแกปUญหาไดไปแลวประมาณ 80 เปอรเซ็นต
5.3.2 เรื่อง การแบ9งเบาภาระงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
รับทราบการรวมประชุมของผูอํานวยการกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนและ
เจาหนาที่ที่เกี่ ยวของ เพื่อรวมกันปรึกษาหารือ หาแนวทางในการแบงเบาภาระงานของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.3.3 เรื่อง โครงการอาหารกลางวัน และนมโรงเรียน
รับทราบการกําชับการดําเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน และนมโรงเรียน
โดยใหมีการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อยางเครงครัด
5.4 เรื่อง ร9วมแสดงความยินดีกับกรรมการใน กศจ.ที่ได*รับการเลื่อนให*ดํารงตําแหน9งเชี่ยวชาญ
ไดรวมแสดงความยินดีกับกรรมการใน กศจ.จํานวน 2 ทาน ที่ไดรับการเลื่อน
ใหดํารงตําแหนงเชี่ยวชาญ คือ
1. นายเสนอ ทองจีน ผูแทน สพฐ.
2. นางเกษร ธานีรัตน ผูแทน กศน.
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