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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
คร้ังท่ี ๕/ ๒๕๖๓ 

เม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
๑.๑ เร่ือง อนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีเช้าร่วมประชุมเพ่ือจดบันทึกรายงานการประชุมและ
อำนวยความสะดวกต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำ

ราย งาน ก ารป ระช ุม ค ณ ะก รรม ก ารศ ึก ษ าธ ิก ารจ ังห ว ัด น ค รศ ร ีธ รรม ราช  
คร้ังท่ี ๔/ ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอ 
รายงานการประชุมต่อท่ีประชุมเพ่ือให้การรับรอง

ประธาน เพื่อความถูกต้องและเปีนไปตามที่ประชุมได้มีมติและอนุมัติให้ดำเนินการ
จึงขอให้ท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม หากมีช้อผิดพลาดหรือไม่ตรง 
ตามท่ีเสนอให้แก้ไขก่อนท่ีจะรับรอง

กรรมการ ขอแก้ไขระเบียบวาระการประชุมท่ี ๔.๒ ต่อท่ีประชุม
ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

นครศรีธรรมราช คร้ังท่ี ๔/ ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

๓.®.๑ เร่ือง การดำเนินการตามมติ กศจ.
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบการดำเนินการตามมติคณะกรรมการ
การศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
จำนวน ๒๙ วาระ ผลการพิจารณาสรุปได้ดังน้ี

๓.๒ เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ
๓.๒.® เร่ือง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณี

พิเศษเป็นการเฉพาะราย

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบ ก.ค.ศ.อนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา กรณีพิเศษเป็นการเฉพาะราย สำหรับรอบการประเมิน คร้ังท่ี ๑ (วันที' ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๑ ถึงวันที ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) และรอบการประเมิน คร้ังท่ี ๒ (วันที ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที' ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒) ตามข้อ ๑๙ วรรคสองของกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ให้แก่ นางฉลวย เหล่าคนค้า ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดกาโหใต้ สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ เนื่องจากได้รับอนุญาตให้ลาป่วย เพราะประสบอันตรายในขณะ 
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่ายเจ็บเพราะเหตุปฏิบัต ิ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๖ และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ดำเนินการ 
ให้เป็นไปตามหนังสือส่ังการของ ก.ค.ศ ต่อไป
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เร่ืองท่ี ๔.๑
เร่ือง การพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๑ ราย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติงดโทษ โดยว่ากล่าวตักเตือน

เร่ืองท่ี ๔.๒
เร่ือง การรายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการติกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การติกษาประถมติกษานครศรีธรรมราช เขต 3
มติคณะกรรมการติกษาริการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ออกจากราชการ จำนวน ๑ ราย
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เร่ืองท่ี ๔.๓
เร่ือง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คร้ังท่ี ๓ ปี ๒๔๖๒
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา คร้ังท่ี ๓ 
ปี พ.ศ.๒๔๖๒ จำนวน ๙ ราย ดังน้ี

ท ี่ โรงเรียนที่รับย้าย
ข้อมูลผู้ขอย้าย

ข่ือ -  ขื่อสกุล โรงเรียน(เดิม) สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ จำนวน ๑ ราย

๑. บ้านสันยูง ว่าท่ี ร.ต.หญิงซนัตพร 
วงศ์ทิม

วัดหลวงครู สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน ๓ ราย
๒. โรงเรียนบ้านคลองขุด นางเจรียงพร

เขียวน้อย
บ้านนาเกิด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒

๓. โรงเรียนบ้านวังหิน นางอาภรณ์
วรรโณ

วัดมุขธาราม 
(วัดปาดท่าซอง)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒

โรงเรียนบ้านกุยเหนือ นายเจตน์
วรรณเรีก

บ้านคลองปีก สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๒ ราย
๔. โรงเรียนวัดเกาะจาก นายสุทัศน์ บุญขัย บ้านหัวลำพู สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓
๖. โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต นางสุพาลิตร สมเขาใหญิ บ้านทุ่งคร้ัง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จำนวน ๓ ราย
๗. โรงเรียนบ้านสะพานหัน นายทศพล ใบเต้ วัดคีรีวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
๘. โรงเรียนบ้านทุ่งคร้ัง นางไพจิตต์ มีปลอด บ้านศาลาทวดทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓
๙. โรงเรียนวัดหลวงครู นางสาววิจิตร ทลิกรรณ์ วัดสวนศิฃรพบรรพต สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔



5

เร่ืองท่ี ๔.๔
เร่ือง การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศคผะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

มติคณะกรรมการสืกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัตินำตำแหน่งว่างที่เหลือทั้ง ๑๒ อัตรา ใช้เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ท้ัง ๑๒ อัตรา 
(ลำดับท่ี ๑๗๔-๑๘๕)

รายละเอียดตาแหนงวางผู้อานวยการสถานศึกษา หลงจากการยายผู้บริหารสถานศึกษา ครงั้ที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ 
สงกดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศริธรรมราข เขต ๒ - ๔ จานวน ๑๒ ตาแหนง

ตาแหบ'ง โรงเร่ยน
ตาแหนง V'๖' ขนาด หมายเหต

ท ี่ อาเภอ
เลขที่

อนัดบ ฃนั
โรงเร่ยน

นกเรยน
สาเหตการวาง

สงกดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาน ระถมศึกษานครศร‘ธรรมราข เขต ๒ จานวน ๓ ตาแหนง
๑ ผอ.รร. น ัานนาเก ิดผล ทงสง ๕๓๗๗ คศ.๓ ๔0,๔( ร ิ)0 เล็ก ๗๐ วางจากการยาย
๒ ผอ.รร. บ้านคลองปีก ซ่างกลาง ๒๕๑๓ คศ.๓ ๓๒,๒๓๐ เล็ก ๖๖ วางจากการยาย
๓ ผอ.รร. วัดบุขธาราม(วัดปากท่าซอง) ถาพรรณรา ๒๑๕๙ คศ.๓ ๓๘,๔๒๐ เล็ก ๖๐ วางจากการยาย

สงกดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา!เระถมศึกษานครศร่ธรรมราข เขต ๓ จานวน ๖ ตาแหนง
๔ ผอ.รร. วดัค'วนเคร่ง ซะอวด ๗๕๕๔ คศ.๓ ๔๒),^9๑0 เล็ก ๑๑๔ วางจากการยาย
๕ ผอ.รร. วดัปากแพรก ปากพนัง ๖๕๔๓ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ เล็ก ๑0๔ จัดลรรคืน กษ.'จ๒{ะ๖๖(เพ่ํมเติม)

๖ ผอ.รร. วดัแหลมตะลมพุก ปากพนัง ๖๓๗๙ คค.๓ ๕๘,๓๙๐ เล็ก ๕๘ วางจากการยาย
๗ ผอ.รร. บ้านศาลาทวดทอง ซะอวด ๗๐๓๐ คศ.๓ ๔๖๙๙๐ เล็ก ๔๒ วางจากการยาย
๘ ผอ.รร. บ้านบางมลนาก ปากพนัง ๖๘๕๓ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ เล็ก ๔(9) วางจากการยาย
๙ ผอ.รร. บ้านนัวลาพ ปากพนัง ๖๖๕๒ คศ.๓ ๕๖,๒๘๐ เล็ก ๓๑ วางจากการยาย

สงกดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา!เระถมศึกษานครศร่ธรรมราข เขต ๔ จานวน ๓ ตาแหนง

๑๐ ผอ.รร. วดัสวนศิฃรพรรพต สิขล ๘๓๖๙ คศ.๓ ๔๐๑๒๐ เล็ก ๖๕ วาง่'จากการยาย

๑๑ ผอ.รร. วดัคีร่วง ขนอม ๑๖๒๑ คศ.๓ ๓๘,๑๖๐ เล็ก ๔๙ วางจากการยาย
๑๒ ผอ.รร. บ้านท,าจน ัทน ั ขนอม ๑๖๒๘ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ เล็ก ๓๔ วางจากการยาย
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เร่ืองท่ี ๔.๕
เร่ือง การโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอ่ืนไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง 
การศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราข เขต ๑- 
เขต ๔ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

มติคณะกรรมก'ารศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑.อนุมัติผลการประเมินความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ของพนักงาน 

ส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ที่ฃอโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต ๑ -  ๔ และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จำนวน ๒๒ ราย

๒. อนุมัติเป็นหลักการให้ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามแทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในการประกาศรายขื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้ที่ฃอโอนไป 
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ 
ค.(๒) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ -  ๔ และสำนักงานเขตพื้นที ่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ท้ังจำนวน ๒๒ ราย

๓. อนุมัติให้ผู้มิอำนาจตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา พ.ศ.๒๔๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ส่ังบรรจุและแต่งต้ังผู้ผ่านการประเมิน
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ท่ี ข่ือ -  สกุล ตำแหน่ง/สังกัดเดิม ตำแหน่งท่ีผ่านการประเมิน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการสืกษาประถมสืกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ จำนวน ๑ ราย
๑ น.ส.อารยา นาคัน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

ระดับปฏิบัติการ 
กองคลัง
สำนักงานบริหารส่วนตำบล 
เชียรเขา กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถ่ิน
กระทรวงมหาดไทย

นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับปฏิบัติการ 
ตำแหน่งเลขท่ี อ ๑๐ 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

พนักงานส่วน 
ท้องถ่ิน

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการสิกษาประถมสิกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน ๒ ราย
๒ น.ส.อุรสา ทองหัวเตย นักวิชาการเงินและบัญชี 

ระดับชำนาญการ 
สำนักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขท่ี อ ๑๕ 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒

ข้าราชการอ่ืน

๓ น.ส.อรวรรณ ตันพันธุวงค์ นักบริหารงานท่ัวไป 
ระดับด้น
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย

นิติกร
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขท่ี อ ๒๙ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.นครศรีธรรมราซ เขต ๒

พนักงานส่วน 
ท้องถ่ิน

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมสิกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๑๐ ราย
(&. น.ส.ก่ิงกานต์ ภูธรภักดี เจ้าพนักงานธรุการ 

ระดับปฏิบัติงาน
กองการศึกษา เทศบาลเมืองดอนสัก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย

เจ้าพนักงานธรุการ 
ระดับปฏิบัติงาน 
ตำแหน่งเลขท่ี อ ๗ 
กลุ่มอำนวยการ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓

พนักงานส่วน 
ท้องถ่ิน

๕ น.ส.สุคนธ์ ชูเชิด เจ้าพนักงานธรุการ 
ระดับปฏิบัติงาน
กองการศึกษา เทศบาลเมืองดอนสัก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย

เจ้าพนักงานธรุการ 
ระดับปฏิบัติงาน 
ตำแหน่งเลขท่ี อ ๓๐ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓

พนักงานส่วน 
ท้องถ่ิน
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ที่ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง/สังกัดเดิม ตำแหน่งท่ีผ่านการประเมิน สังกัด
๖ น.ส.พัชรา ทองชู เจ้าพนักงานธรุการ

ระดับปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัด อบต.คลองแดน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
กระทรวงมหาดไทย

เจ้าพนักงานธรุการ 
ระดับปฏิบัติงาน 
ตำแหน่งเลขท่ี อ ๓๘ 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓

พนักงานส่วน 
ท้องถ่ิน

๗ นายกิติศักด้ี ทองแก้วเกิด เจ้าพนักงานธรุการ 
ระดับชำนาญงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย

เจ้าพนักงานธรุการ 
ระดับชำนาญงาน 
ตำแหน่งเลขท่ี อ ๔๗ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓

พนักงานส่วน 
ท้องถ่ิน

๘ น.ส.จิราภรณ์ แดงขาว นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชำนาญการ
กลุ่มงานการเงินบัญชีและพัสดุ
ภารกิจด้านอำนวยการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อน
ภาคใต้ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขท่ี อ ๑๓ 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓

ข้าราชการอ่ืน

๙ น.ส.เสาวณี ขุ่นเซ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับชำนาญการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลละอาย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย

นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขท่ี อ ๑๔ 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓

พนักงานส่วน 
ท้องถ่ิน

๑๐ น.ส.เม'ทิน บุญเลิศ นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชำนาญการ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กรมสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขท่ี อ ๒๖ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓

ข้าราชการอ่ืน

(5)(5) นางกัญภร สงวนชีพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ระดับชำนาญการ 
สำนักงานสรรพากรภาค ๑๒ 
กรมสรรพากร 
กระทรวงการคลัง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขท่ี อ ๒๗ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓

ข้าราชการอ่ืน

๑๒ น.ส.วริยา วรรณชิต นิติกร
ระดับชำนาญการ 
สำนักงานปลัด อบต.เชียรใหญ่ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย

นิติกร
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขท่ี อ ๒๙ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓

พนักงาบส่วน 
ท้องถ่ิน
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ท ี่ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง/ลังกัดเดิม ตำแหน่งท่ีผ่านการประเมิน สังกัด
๑๓ นายไกรศร คงสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับชำนาญการ
สำนักส่งเสรีมกิจการการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขท่ี อ ๓๗ 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓

ข้าราชการอ่ืน

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมสิกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จำนวน ๓ ราย
(9)๔ น.ส.สิริลักษณ์ จุท่ีน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ระดับชำนาญการ 
สำนักกองกฎหมาย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข

นักประซาสัมพันธ์ 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขท่ี อ ๔ 
กลุ่มอำนวยการ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

ข้าราชการอ่ืน

๑๕ น.ส.จิราพร วิบูลสิลฟ้ เจ้าพนักงานธรุการ 
ระดับปฏิษัติงาน 
สำนักงานเกษตรอำเภอสิซล 
กรมส่งเสรีมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เจ้าพนักงานธรุการ 
ระดับปฏิบัติงาน 
ตำแหน่งเลขท่ี อ ๖ 
กลุ่มอำนวยการ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

ข้าราชการอ่ืน

๑๖ นางบุญสิรี โพถาวร เจ้าพนักงานธรุการ 
ระดับปฏิบัติงาน 
กองวิชาการและแผนงาน 
สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย 
กรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย

เจ้าพนักงานธรุการ 
ระดับปฏิบัติงาน 
ตำแหน่งเลขท่ี อ ๒๗ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

พนักงานส่วน 
ท้องถ่ิน

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จำนวน ๖  ราย
๑๗ น.ส.ลิลิธ ช่างแก้ว เจ้าพนักงานธรุการ

ระดับปฏิบัติงาน
กองวิซการและแผนงาน
เทศบาลตำบลทุ่งใส
กรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ิน
กระทรวงมหาดไทย

เจ้าพนักงานธรุการ 
ระดับปฏิบัติงาน 
ตำแหน่งเลขท่ี อ ๖ 
กลุ่มอำนวยการ 
สพม.๑๒

พนักงานส่วน 
ท้องถ่ิน

๑๔ น.ส.กชกร สิทธิมาก นักวิชาการพัสดุ 
ระดับปฏิบัติการ 
กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต 
กรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย

นักวิชาการพัสดุ 
ระดับปฏิบัติการ 
ตำแหน่งเลขท่ี อ ๑๖  
กลุ่มบริหารงานการเงิน  ๆ
สพม.๑๒

พนักงานส่วน 
ท้องถ่ิน
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ท ี่ ซ่ือ -  สกล ตำแหน่ง/สังกัดเดิม ตำแหน่งท่ีผ่านการประเมิน สังกัด
๑๙ น.ส.'รัซนืกร ชูเกล้ียง นักทรัพยากรบุคคล 

ระดับชำนาญการ 
สำนักงานเลขานุการกรม 
สำนักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข

นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขท่ี อ ๒๔ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพม.๑๒

ข้าราฃการอ่ืน

๒๐ นายภิรมย์ สกุลวงค์ นักวิฃาการศึกษา 
ระดับชำนาญการ 
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลตล่ิงชัน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย

นักวิชาการศึกษา 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขท่ี อ ๔๐ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สพม.๑๒

พนักงานส่วน 
ท้องถ่ิน

๒๑ นางสุวิมล ศุภสิริภวิศกุล เจ้าพนักงานธรุการ
ระดับปฏิบัติงาน
สำนักติดตามและประเมินผล
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

เจ้าพนักงานธรุการ 
ระดับปฏิบัติงาน 
ตำแหน่งเลขท่ี อ ๔๔ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สพม.๑๒

ข้าราชการอ่ืน

๒๒ น.ส.ยุวคนธ์ ใยทอง นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับชำนาญการ 
ศูนย์ป้องการสาธารณภัย เขต 
๑๒ จ.สุราษฎร์ธานี ปฏิบัติ 
ราชการ สำนักงานป้องกัน 
สาธารณภัย จ.นครศรีธรรมราช 
กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย

นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับชำนาญการ 
ตำแหน่งเลขท่ี อ ๔๙ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
สพม.๑๒

ข้าราชการอ่ืน
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เร่ืองท่ี ๔.๖
เร่ือง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ดำรงตำแหน่งครู 
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยซ่ึง 
ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี ให้ดำรงตำแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับ 
เงินเดือนอันดับ คศ.๑ เม่ือวันถัดจากวันครบกำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน ๑ ราย

ทํ่ ซ่ือ -  สกล โรงเรียน วันที่บรรจุ เงินเดือน 
ปีจจุบัน

วับที่แต่งตั้งให้ดำรง 
ดำแหบ่งครู

เงินเดือน 
หลังแต่งตั้ง

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ จำนวน ๑ ราย
๑ นางสาวสาธิยา ว ัดม ุขธารา/เม ืองๆ ๒๒ กุมภาพ ันธ์ ๒๕:๖® ๑๗ ,๖๖๐ ๒๒ กุมภาพ ันธ์ ๒๕:๖๓ ๑๗ ,๖๖๐

สุวรรณเวซ
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เร่ืองท่ี ๔.๗
เร่ือง การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.นครศรีธรรมราช ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ กศจ.อ่ืน 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. อนุมัติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทุลง นำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ในบัญชีคณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
จำนวน ๒ อัตรา

๒. อนุมัติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครู 
ผู้ช่วย ในบัญชีคณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 
สุดสาหกรรมศึลป้ จำนวน ๑ อัตรา

๓. หากบุคคลตามข้อ ๒ ใม่ประสงค์จะขอขึ้นบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
อนุมัติเป็นหลักการให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร นำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ในบัญชีคณะกรรมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 
อุตสาหกรรมศิลป้ ต่อไป

ท ี่ จังหวัดท่ีขอ'ใช้ 
บัญชี

กลุ่มวิชาเอกที่ฃอใช ้
บัญชี

จำนวนขอใช้บัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้

จำนวนคงเหลือผู้ขึ้น 
บัญชี ผู้สอบแข่งขัน 

ได้ กศจ.นศ.

หมายเหตุ 
ลำดับที่เหลือ

๑ พัทลุง คอมพิวเตอร์ ๒ ๒๑ ๓๙-๕๙
๒ สุราษฎร์ธานี อุตสาหกรรมศิลป็ ๒ ๑ ๑๘
๓ ชุมพร อุตสาหกรรมศึลป ๒ ๑ ๑๘
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เร่ืองท่ี ๔.๘
เร่ือง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราขการครูและบุคลากรทางการติกษา 
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีปรับปรุงผลงานทางวิชาการ) คร้ังท่ี ๑ ภายในเวลา ๖ เดือน 
จำนวน ๔ ราย ดังน้ี
มติคณะกรรมการติกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราข

อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการคร้ังท่ี ๒ ภายในเวลา ๓ เดือน นับจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
แจ้งมติให้ทราบ จำนวน ๔ ราย

ท ี่ ช่ือ -  สกุล
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ สถานศึกษา/โรงเรียน สาขาวิชา

๑ นางวัจนารัตน์
หนุนาค

ครู/ครูชำนาญการ อนุบาล
นครศรีธรรมราชฯ

คณิตศาสตร์

๒ นางยุพิน
นาคฤทธ๋ึ

ครู/ครูชำนาญการ บ้านมะม่วงทอง คณิตศาสตร์

๓ นายไพรัตน์
เต็มนา

ครู/ครูชำนาญการ วัดมุขธารา คณิตศาสตร์

๔ นางสาวกรีสุดา
จุติยนต์

ครู/ครูชำนาญการ วัดสมอ คณิตศาสตร์
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เร่ืองท่ี ๔.๙
เร่ือง ขอตั้งค๓ะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. อนุมัติคุณสมบัติชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ 

จำนวน ๑๗ ราย
๒. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านท่ี ๒ และ ด้านท่ี ๓ ของข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาผู้ฃอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน ๑๗ ราย ทั้งน้ีกรรมการประเมินคนท่ี ๒ 
จะประเมิน ได้คร้ังละไม่เกิน ๒ คน

ท ี่ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง/สถานศึกษา สาขาวิชา/ 
ซ่ือผลงานเร่ือง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ จำนวน ๙ ราย
๑ นางพัชนี ทุมดี ครู/

ร.ร.บ้านปากเชียร
คณิตศาสตร์

๒ นางสาวนลินี 
เศียรประดับ

ครู/
ร.ร.บ้านปากเชียร

ศิลปะ

๓ นางสาวซไมพร 
แป้นคง

ครู/
ร.ร.บ้านบางตะลุมพอ

ภาษาอังกฤษ

(̂ นายอับดุลฟาซีร์ 
มะแลง

ครู/
ร.ร.บ้านควนเงิน

ภาษาไทย

๕ นางสาวเกษร
มีแสง

ครู/
ร.ร.วัดโคกมะม่วง

คณิตศาสตร์

๖ นางสาวเกศสินี 
พิริยนนทกุล

ครู/
ร.ร.บ้านทุ่งขวัญแก้ว

คณิตศาสตร์

๗ นางพิสุทธ้ีศักด 
บรรจง

ครู/
ร.ร.ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร

ภาษาไทย

๘ นางสาวธัญลักษณ์ 
ชาวซัง

ครู/
ร.ร.ชุมชนวัดเกาะเพชร

คณิตศาสตร์

๙ นางสาวปารวี 
บุญเพซร์

ครู/
ร.ร.บ้านบางพระ

ภาษาไทย
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ท ี่ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง/สถานศึกษา สาขาวิซา/ 
ซ่ือผลงานเร่ือง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราข เขต ๔ จำนวน ๘ ราย
๑๐ นางสาวอารี

ศรีใสพัฒนกุล
ครู/
ร.ร..บ้านสระบัว

วิทยาศาสตร์

๑ ๑ นางสาวศุภรัตน์
เมฆสุข

ครู/
ร.ร.วัดกลาง

คณิตศาสตร์

๑๒ นางสาวเบญจาภา 
เบญจธรรมธร

ครู/
ร.ร.ซมซนวัดบางค

สุขศึกษาและพลศึกษา

๑๓ นางสาว'ทิพสุคลธ์ 
หงษ์ซ ร.ร.ท่าศาลา

คณิตศาสตร์

๑ (5แ นางสาวสุจิรา
มีทอง

ครู/
ร.ร.วัดฃรัวช่วย

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

๑(เ̂ นายวิชัยรัตน์ 
หมีนหมัน

ค ร ู/
ร.ร.วัดสโมสร

ภาษาไทย

๑ ๖ นายภูริทัต 
หัตถประดิษฐ ร.ร.วัดคีรีวง

๓รงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์

๑๗ นาย'ปิญญา
เอกมงคลเลิศ

ครู/
ร.ร.ขุมซนวัดบางคู

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)



16

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ฃอเลื่อนเป็นวิทย 

ฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย
๒. อนุมัติต้ังคณะกรรมการประเมินด้านท่ี ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ 

ด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย

เร่ืองท่ี ๔.๑0
เร่ือง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านท่ี ๑ ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ

ด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ (ต้ังคณะกรรมการชุดที่ ๑)

ท ี่ ช่ือ -  สกุล ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ

สถานศึกษา/ 
โรงเรียน

สาชาวิชา/ 
ช่ือผลงานเร่ือง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๑ ราย
๑. นางบุณยวรีย์ 

เศวตวงศ์สกุล
ผอ.ร.ร/
ผอ.ชำนาญการ

ตซด.บ้านควนมีชัย การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ 
ในโรงเรียนตซด.บ้านควนมีชัย สพป.นครศรีธรรมราช 
เซต ๓



17

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของคณะกรรมการ ชุดท่ี ๑ จำนวน ๑ ราย เพื่อให้สำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านท่ี ๓) พร้อมท้ังผลการประเมิน 
ด้านท่ี ๑ และด้านที่ ๒ และความเห็นของคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ ๒ 
ในสาขาน้ันๆ พิจารณาต่อไป

เรองท ๔.๑๑
เร่ือง ขออนุมัติผลการประเมินด้านท่ี ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

และด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเล่ือน
เป็นวิทยฐานะขำนาญการพิเศษ

ท ี่ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง/ สังกัด สาขาวิชา
วิทยฐานะ

๑ นางสาวนิชาภา
พิกุลหอม

ศึกษานิเทศก์/
ศึกษานิเทศก์ขำนาญการ

สพป.นครศรีธรรมราช 
เขต ๔

นิเทศการศึกษา



18

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของคณะกรรมการ ชุดท่ี ๑ จำนวน ๑ ราย และมีผล 

การประเมินด้านท่ี ๓ จากคณะกรรมการฯ ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินฯ และ 
อนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษได้ไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติครบและเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
สมบูรณ์

เร่ืองท่ี ๔.๑๒
เร่ือง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

และด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีอนุมัติผลด้านท่ี ๓ ตำแหน่งครู)

‘ฟท ซอ -  สกุล ตำแหน่ง/ 
วิทยธานะ (เดิม)

สาขาวิชาท่ีอนุมัติ ตำแหน่งปัจจุบัน

๑. นายธีรกร
นวนหอม ครูชำนาญการ

ภาษาอังกฤษ ผู้อำนวยการสถานศึกษา



19

เรืองที ๔.๑๓
เร่ือง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

(ผลการประเมินด้านที่ ๓ กรณีปรับปรุงผลงาน คร้ังท่ี ๑ )

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จำนวน ๕ ราย
๒. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

จำนวน ๔ ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ต้องผ่าน 
การพัฒนาก่อนแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด

ท ี่ ซ่ือ -  สกุล
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ สถานศึกษา/โรงเรียน สาขาวิชา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จำนวน ๔ ราย

๑ นายปรีชา
ทองราช

ครู/
ครูชำนาญการ

วัดเขาน้อย สังคมศึกษา ฯ

๒ นางสาวจันทิมา 
รักไทรทอง

ครู/
ครูชำนาญการ

วัดทางข้ึน ภาษาไทย

๓ นางสาวสิรีนาถ 
ปัทมาวิไล

ครู/
ครูชำนาญการ

ชุมชนบ้านบางโหนด สุขศึกษาและ 
พลศึกษา

(̂ นางสาวปาล์มปนัด 
สันธานเดซา

ครู/
ชำนาญการ

วัดเทวดาราม ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)

๓. อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ ๒ ภายในเวลา ๓ เดือน นับจากสำนักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จำนวน ๑ ราย

ท ี่ ซ่ือ -  สกุล
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ สถานศึกษา/โรงเรียน สาขาวิชา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๑ ราย
๑ นายธวัขขัย

เพชรศรี
ครู/
ครูชำนาญการ

วัดตรงบน 
บ้านห้วยไทร (เดิม)
(บ้เจจุบันดำรงตำแหน่ง 
ผอ.ร.ร.วัดตรงบน 
สพป.นศ.๓)

คณิตศาสตร์
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เร่ืองท่ี ๔.๑๔
เร่ือง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

และด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒)

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของคณะกรรมการซุดที่ ๑ จำนวน ๑ ราย เพื่อให ้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓ ) ซ่ึง 
ประกอบด้วยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พร้อมท้ังผล 
การประเมินด้านท่ี ๑ ด้านที่๒ และความเห็นของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ให้สำนักงาน ก.ค.ศ.เพ่ือดำเนินการ ต่อไป

ที่ ซื่อ-สกุล
ตำแห น ่ง/ว ิทย 

ฐานะ
ตำแหน่ง 

เลขที่
อ ัตราเง ิน เด ือน

โรงเรียน สาขา/ว ิชา
วันที่ส ่งผลงาน

อันดับ ขั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จำนวน ๑ ราย
๑ น างเยาวภา

ศรีเม ือง
ค ร ู/
คร ูชำนาญ การ 
พ ิเศ ษ

๙ ๘ ๙ ๐ คศ.๓ ๔๔,๔๒๐ วัดขรัวช่วย การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี 
(งานบ้าน)

๒ ก ันยายน 
๒๔๖๒
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เร่ือง ขอแต่งตั้งผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (วฐ.๓) ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการสืกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๒๑/ ๒๕๖๐ 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติแต่งตั้งว่าท่ีร้อยตรีวิเชียรรัตน์ สิฃิวัฒน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการ 

ขำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปลายรา เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู ๕ ปี 
การศึกษา (วฐ.๓) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ ตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๒๑/ ๒๕๖๐ รายนายเดขา ขายสวัสด้ี ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต ๒ เสนอ

วาระท่ี ๔.๑๕'

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ
๕.๑ เร่ือง การเตรียมความพร้อมมาตรการบีองกันการแพร่ระบาดโรค(ะ๐หเป -๑๙ 

ก่อนเปีดภาคเรียน


