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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 8/2563
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
..................................................
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อจดบันทึกรายงานการประชุมและ
อานวยความสะดวกต่อที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
อนุกรรมการและเลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทา
รายงานการประชุ ม คณ ะอนุ ก รรมการศึ ก ษ าธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อ วัน ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ ว และได้เสนอ
รายงานการประชุมต่อที่ประชุมเพื่อให้การรับรอง
ประธาน
เพื่ อ ความถู ก ต้ อ งและเป็ น ไปตามที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ แ ละอนุ มั ติ ให้ ด าเนิ น การ
จึ ง ขอให้ ท่ า นได้ ต รวจสอบรายละเอี ย ดการประชุ ม หากมี ข้ อ ผิ ด พลาดหรื อ ไม่ ต รง
ตามที่เสนอให้แก้ไขก่อนที่จะรับรอง
ที่ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1.1 เรื่อง การดาเนินการตามมติ กศจ.
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการดาเนินการตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 จานวน 17 วาระ
3.2 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
3.2.1 เรื่อง การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา
ของผู้อานวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็ น ชอบการประเมิ น สั ม ฤทธิผ ลการปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ เพื่ อพั ฒ นาการศึ กษาของผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี จานวน 2 ราย ดังนี้
1.นางเนตรทิพย์ รอดเหลื่อม ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติฯ
2. นางสาวบุญญา ทรัพย์โสม ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนวัดไทรงาม
อาเภอลานสกา
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3.2.2 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รั บ ทราบ มติ ก.ค.ศ. เรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเกลี่ ย อั ต ราก าลั ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนของการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ไปกาหนดเป็นตาแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
โดยให้เพิ่มเติม กรณีการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา ไปกาหนดเป็นตาแหน่งในสถานศึกษาที่มีจานวนนักเรียน 41 – 119 คน โดยกาหนด
เงื่อนไข ดังนี้
1. ให้ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา จากสถานศึกษาที่ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา หรือสถานศึกษาที่มี จานวนนักเรียน
ต่ากว่า 120 คน
2. ให้ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ได้ทั้งตาแหน่งว่างและตาแหน่งที่มีผู้ดารงตาแหน่ง
3. การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนให้ตัดโอนได้ภายในจังหวัดเดียวกันเท่านั้น
4. สถานศึกษาที่รับการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน (ปลายทาง) ต้องมีจานวนนักเรียน
มากกว่าสถานศึกษาที่ถูกตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน (ต้นทาง)
5. กรณีสถานศึกษาที่ให้ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน (ต้นทาง) เป็นสถานศึกษาที่มีจานวน
นักเรียนตั้งแต่ 40 คน ลงมา เมื่อตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนแล้ว มิให้กาหนดตาแหน่งผู้อานวยการ
สถานศึกษาดังกล่าวขึ้นใหม่ รายละเอียดตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว17 ลงวันที่ 5 มิถุนายน
2563
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3.2.3 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้ประกาศ
รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบภาค ก.และภาค ข. แล้ ว ตั้ ง แต่ วั น ที่ 6 สิ ง หาคม 2563 ผลปรากฏว่ า มี ผู้ ส มั ค ร
รวมทั้งสิ้น 2,261 คน ขาดคุณสมบัติ จานวน 3 คน โดย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
จะดาเนินการสอบ ภาค ก.และ ภาค ข. ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 โดยแบ่งการดาเนินการสอบ
จานวน 3 สนาม ได้แก่
1. สนามสอบที่ 1 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
2. สนามสอบที่ 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
3. สนามสอบที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้
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เรื่องที่ 4.1
เรื่อง

การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบการตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 11 ราย
ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ที่
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 2 ราย
1

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

นางสาวกุสุมา
ใหม่รัก

2

ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดจอมทอง
นางสาวจรรยา หลังนุ้ย
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านนบ

9 มิถุนายน
2563

ผอ.ร.ร.วัดจอมทอง

นางสาวภคนันท์ ถาวระ

นางวิภา ไทยสุชาติ

26 มิถุนายน
2563

ผอ.ร.ร.บ้านนบ

นางสาวรัตนากร สมสุข

นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์

นางชุติมา ชายพรหม
ครูชานาญการพิเศษ

นายอนันต์ มีแก้ว

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 9 ราย
3
4

นางสาวณัฐริตา รัตนบุรี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.กรุงหยันวิทยาคาร
นางสาวพิมพิชา
รอดทองสุข
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.คงคาประชารักษ์

5

นางสาวภัสสร

6

7

9 ธันวาคม
2562

ผอ.โรงเรียนกรุงหยัน
วิทยาคาร

9 ธันวาคม
2562

ผอ.โรงเรียนคงคาประชา นายบุญสงค์
นางปราณี อิงคศรี
รักษ์
สุขประจันทร์
ครูชานาญการพิเศษ

13 ธันวาคม
สมทรัพย์
2561
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร
นางสาวชนกนาฎ
21 มีนาคม
กาญจนภักดิ์
2562
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร
นางสาวปิยนุช
9 ธันวาคม
ชะละจิตต์
2562
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร

ผอ.โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร

นายฤชายุส พลายด้วง
ครูชานาญการ

นายประดิษฐ์
ทองคาปลิว

ผอ.โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร

นางขนิษฐา ใจดี
ครูชานาญการ

นายประดิษฐ์
ทองคาปลิว

ผอ.โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร

นางปิยนุช มามาก
ครูชานาญการพิเศษ

นายประดิษฐ์
ทองคาปลิว

หมาย
เหตุ
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ที่
8

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

นางสาวนิสารัตน์
9 มิถุนายน
บุญคล่อง
2563
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.ทุ่งสังพิทยาคม
9 นางเสาวลักษณ์
9 มิถุนายน
ใบมิเด็น
2563
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.เบญจมราชูทิศ
10 นางสาวสุดารัตน์
9 มิถุนายน
ผกาแก้ว
2563
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.กรุงหยันวิทยาคาร
11 นางสาวชารินี เต็งมีศรี 17 มิถุนายน
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
2563
ร.ร.พระพังพิทยาคม

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผอ.โรงเรียนทุ่งสัง
นางภริตพร อินทะนันท์ นายสถาปัตย์ เดชะ
พิทยาคม
ครูชานาญการ
ผอ.โรงเรียนเบญจมรา
ชูทิศ

นายสมพร ผลอินทร์
ครูชานาญการพิเศษ

นายภิญโญ เนาวรัตน์

ผอ.โรงเรียนกรุงหยัน
วิทยาคาร

นางชุติมา ชายพรหม
ครูชานาญการพิเศษ

นายอนันต์ มีแก้ว

ผอ.โรงเรียนตระพัง
พิทยาคม

นางสาวศุภลักษณ์
นายอุทัย เพชรเรือง
ถูวะการ
ครูชานาญการ

หมาย
เหตุ
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เรื่องที่ 4.2
เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ดารงตาแหน่งครู
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วยซึ่ง
ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี ให้ดารงตาแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบกาหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จานวน 4 ราย

ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 2 ราย
1
2

นายวีระเดช ทองขวัญ
นางสาวชไมพร ชุมนาค

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

ตชด.บ้านยูงงาม/บางขัน
บ้านวังตลับ/ถ้าพรรณรา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 2 ราย
3
4

นางสาวหทัยรัตน์ มีแสง
นางสาวกวิสรา เพชรฤทธิ์

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

ปากพนัง
กัลยาณีศรีธรรมราช

หมายเหตุ
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เรื่องที่ 4.3
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2563
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติถอนชื่อ รายนางสาวดาริน รักขพันธ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มวิชาภาษาไทย ลาดับที่ 5 ออกจาก
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มี
ความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26
มิถุนายน พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องผลการการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี
ความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (เป็นการเฉพาะราย)
2. อนุมัติมอบให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งให้ นางสาวดาริน รักขพันธ์ ทราบว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563
ข้อ 2.4 จึงไม่สามารถแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ได้
3. แจ้งงานคุรุสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใบประกอบวิชาชีพ ต่อไป
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เรื่องที่ 4.4
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติเป็นหลักการให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาเนินการดังนี้
1. เมื่อทราบจานวนผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค แล้ว ให้กาหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน
ภาค ค รวมทั้งกาหนดรายการและจานวนชุดเอกสารการประเมิน ภาค ค ที่ผู้สอบแข่งขันต้องจัดทา และกาหนด
รายละเอียดในการดาเนินการให้เป็นไปตามประกาศฯ หลักเกณฑ์ ที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ ก.ค.ศ.กาหนดได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
2. จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินภาค ค และจานวนชุดได้ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการสถานศึกษา (สังกัด สพฐ.)
จานวน 1 คน
หมายเหตุ โดยให้ประสานความร่วมมือกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต พิจารณาผู้อานวยการสถานศึกษาที่
มีความเหมาะสมโดยมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2. ครูที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสอนในประเภทกลุ่มวิชาหรือทาง
หรือสาขาวิชาเอกนั้นๆ (สังกัด สพฐ.)
จานวน 1 คน
หมายเหตุ โดยให้ป ระสานความร่วมมือกับ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต พิจารณาคุณ ครูที่มีวิทยฐานะ
ไม่ต่ากว่าวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตามจานวนกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาผู้สอบแข่งขันได้
3. ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 คน จากบัญชีรายชื่อที่ได้กาหนด
1.) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 1 คน
หมายเหตุ พิจารณาจากบัญชีรายชื่อที่ สพฐ.แจ้งมา
2.) สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
จานวน 1 คน
หมายเหตุ ให้พิจารณาจากคุณครู ผู้อานวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการบานาญ
3.) สังกัดสานักงาน ก.ค.ศ.
จานวน 1 คน
หมายเหตุ พิจารณาจากบัญชีรายชื่อที่ ก.ค.ศ.แจ้งมา
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เรื่องที่ 4.5

เรื่ อ ง หารื อ การเลื่ อ นขั้ น และอั น ดั บ เงิน เดื อ นข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เป็ น กรณี พิ เศษ
เฉพาะราย ไปสานักงาน ก.ค.ศ.
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เห็นชอบไม่ให้หารือไป ก.ค.ศ.เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาแล้ว
2. เห็นชอบให้ดาเนินการตามคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด แม้การดาเนินการของผู้ถูกฟ้อง
คดีในการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสองชุดดังกล่าวจะเป็นการดาเนินการตามมาตรา 73 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
ระเบี ย บข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่ อนขั้นเงินเดือน
ข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ.2550 รวมทั้ งประกาศส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน พ.ศ.2551 ลงวั น ที่ 4 มี น าคม 2551 ก็ ต าม แต่ ก ารที่ ก ฎหมายก าหนดให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการขึ้ น นั้ น ก็ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะให้ ค ณะกรรมการท าการพิ จ ารณาและเสนอความเห็ น เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังจะเห็นได้ว่ากฎหมายกาหนดให้คณะกรรมการต้องนา
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการมาพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทางาน ความ
ประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และข้อควรพิจารณาอื่นของข้าราชการผู้นั้น
ทั้ งนี้ เพื่ อ เป็ น การกลั่ น กรองให้ เกิ ด ความละเอี ย ดรอบคอบมี ก ารถ่ ว งดุ ล กั น เพื่ อ จะได้ เกิ ด ความเป็ น ธรรมแก่
ข้าราชการ เพื่อคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นประการใดจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อ
นาไปประกอบการพิจารณา
3. เห็นชอบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ดาเนินการให้ถูกต้อง
ตามกระบวนการ ระเบี ย บ และหลั ก เกณฑ์ ที่ กาหนด โดยด าเนิ น การตามประกาศส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน เรื่อง แนวปฏิบั ติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข้อ 10.3 คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการ
2 คณะ ดังนี้
10.3.1 ระดั บ สพท.หรื อ สถานศึ ก ษา ให้ ผอ.สพท.หรือ ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการที่ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกาหนด
(ข) พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทางาน ความ
ประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และข้อควรพิจารณาอื่นของผู้นั้น แล้วรายงาน
ผลการพิจารณาต่อผู้บังคับบัญชา
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10.3.2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้ ผอ.สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ควร
ประกอบด้วย
(1) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท.
(2) ข้าราชการในสถานศึกษา
(3) ผู้อานวยการสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนจากโควตาและวงเงินที่เหลือจากการใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามข้อ 8.4 และหรือได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมจาก สพฐ.(ถ้ามี)
(ข) รายงานผลการพิจารณา ต่อ ผอ.สพท.
ทั้งนี้ หาก ผอ.สพท.เห็นสมควรให้มีคณะทางาน หรือคณะบุคคลใด ทาหน้าที่ตรวจสอบ
หรือกลั่นกรองข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ก่อนนาเสนอคณะกรรมการตามข้อ 10.3.2 ก็ให้กระทาได้

เรื่องที่ 4.6
เรื่อง การขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ ได้รับเงินเพิ่ม
สาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่สอน
คนพิการ (พ.ค.ก.) กรณีรับเงินเพิ่มต่อเนื่อง
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ให้ ข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ราย นางนวลนุ ช สายวารี ต าแหน่ งครู
โรงเรีย นวัดท่ าช้าง ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธ รรมราช เขต 1 ได้รับเงินเพิ่ มส าหรับ
ตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ต่อเนื่อง
จากสถานศึกษาเดิม ตามระเบี ยบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิ เศษของข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อนคนพิ ก าร พ.ศ.๒๕๕๖ ในอั ต ราเดื อ นละ ๒,๕๐๐ บาท
ในภาคเรี ยนที่ ๑ ตั้ งแต่ วั น ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึ ง วั นที่ ๑๔ พฤศจิ กายน 2563 และในภาคเรี ยนที่ ๒
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่องที่ 4.7
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยราชการเป็นการชั่วคราว
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให้ นายพินิจ เทพมณี ตาแหน่งครู โรงเรียนนาบอน ไปช่วยราชการที่โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
มีกาหนด 1 ปี หากเลยเวลาที่กาหนดให้ขออนุมัติต่อ กศจ.ต่อไป
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เรื่องที่ 4.8
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติคุณสมบัติ การตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ ทั้ง 13 ราย ดังนี้
1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ
จานวน 13 ราย
2. อนุ มั ติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 13 ราย
ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2 (ผู้ทรงคุณวุฒิ) จะประเมิน ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/สถานศึกษา

วิชาเอก

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 4 ราย

1

นางเสาวนีย์

ครู/
ภาษาไทย
นาควารี ร.ร.วัดพระมหาธาตุ

2 น.ส.เจริญศรี

ครู/
เชตุวัน ร.ร.วัดทุ่งเฟื้อ

ภาษาไทย

3 นายวิทวัส

ครู/
ชินวงศ์ ร.ร.บ้านร่อน

ภาษาอังกฤษ

4 นางกนกฉัตร
สุขคง

ครู/
ภาษาอังกฤษ
ร.ร.บ้านบางกระบือ

13

ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

วิชาเอก

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 2 ราย

5

นางสาวนิตยา
ฟุ้งเฟือง

ครู/
ร.ร.วัดเทวดาราม

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

6

นางสาวสุดาภรณ์
ชัยฤกษ์

ครู/
ร.ร.บ้านทุ่งชน

ภาษาไทย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 7 ราย
7

นายปิยะรัฐ
อารมย์

วิทยาศาสตร์

น.ส.ณัฐปภัสร์
เรืองสวัสดิ์

ครู/
ร.ร.สิชลคุณาธาร
วิทยา
ครู/
ร.ร.ปากพนัง

8
9

นางกนกลดา
รักหอม

ครู/
ร.ร.ปากพนัง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

10

นางสายเพ็ญ
เอียดบาง

ครู/
ร.ร.สตรีทุ่งสง

ภาษาไทย

11

น.ส.สุวติ รี

ครู/
ศิลปะ
ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก

ชูทอง

คณิตศาสตร์

12

นายสมใจ
สุขแจ่ม

ครู/
ร.ร.ขนอมพิทยา

ภาษาอังกฤษ

13

นางจุรี
เอี่ยมจิตติรักษ์

ครู/
ร.ร.ตรีนิมติ รวิทยา

สังคมศึกษาฯ
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เรื่องที่ 4.9
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชานาญการ จานวน 19 ราย ดังนี้
1. อนุ มั ติ ก ารประเมิ น ด้ า นที่ 1 ด้ า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด้ า นที่ 2
ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน
2. อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ จานวน 19 ราย
ตั้งแต่วันที่คุณสมบัติครบถ้วน
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

สถานศึกษา/
โรงเรียน

สาขาวิชา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 5 ราย
1 นางวีณา
ครู
วัดมุขธารา
สังคมศึกษา
สอดจิตต์
2 นางนิภา
ครู
วัดมุขธารา
ภาษาไทย
วุฒิมานพ
3 น.ส.ปกาวรรณ
ครู วัดบางตะพาน ภาษาอังกฤษ
พงกะทูง
4 นางเสาวดี
ครู
วัดบางใหญ่
วิทยาศาสตร์
บุปผะโพธิ์
5 นางอุบลทิพย์
ครู
วัดดินดอน
ภาษาอังกฤษ
อินทรทัต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 1 ราย
6
นางสุภาภรณ์
บ้ า นอายเลา
ปฐมวัย
ครู
มุณี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 3 ราย
7
นางสาวศุภรัตน์
ครู
วัดกลาง
คณิตศาสตร์
เมฆสุข
8
นายภูรีทัต
ครู
วัดคีรีวง
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัตถประดิษฐ
(คอมพิวเตอร์)
9
นายวิชัยรัตน์
ครู
วัดสโมสร
ภาษาไทย
หมินหมัน

15

สถานศึกษา/
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 10 ราย
10 น.ส.สารญา โต๊ะเด
ครู
สิชลคุณาธารวิทยา
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

สาขาวิชา
ภาษาไทย

11

นางสนิฎา
วงศ์สุริยามาศ

ครู

ธัญญาวดีศึกษา

สังคมศึกษาฯ

12

นางปราณีต
วัฒน์ฐิยา

ครู

สวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

ภาษาไทย

13

นางจิราภรณ์
จุติโชติ

ครู

สวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

ภาษาอังกฤษ

14

นางสุนันญา
อนันต์ธนานุรักษ์

ครู

สวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

ภาษาไทย

15

นางฉวีวรรณ
สมวงศ์

ครู

ทุ่งใหญ่วิทยาคม

ภาษาไทย

16

นางปิยวรรณ
รัตนพันธ์

ครู

ทุ่งใหญ่วิทยาคม

สังคมศึกษาฯ

17

นางสุนันทา
ผกากรอง

ครู

ทุ่งใหญ่วิทยาคม

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (แนะแนว)

18

น.ส.ศิริวรรณ
ทองกลัด

ครู

ทุ่งใหญ่วิทยาคม

ศิลปะ (นาฏศิลป์)

19

นายชาตรี ชูช่วย

ครู

ขอนหาดประชาสรรค์

สังคมศึกษาฯ
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เรื่องที่ 4.10
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ (กรณีเปลี่ยนตาแหน่ง)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติคุณสมบัติและตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 1 ราย ดังนี้
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 1 ราย
2. อนุมัตติ ั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ จานวน 1 ราย
ตาแหน่งปัจจุบัน
ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ (เดิม)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 1 ราย
1
นายรณกฤต
ครู/
ผูอ้ านวยการ
ครูชานาญการ
ชานาญการ
โสภิกุล
ที่

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

เปลี่ยนตาแหน่ง
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เรื่องที่ 4.11
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1 จานวน 1 ราย เพื่อให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่
1 และด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ
พิจารณาต่อไป
ตาแหน่ง/ วิทย
สถานศึกษา/
ฐานะ
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 1 ราย
1 นางสาวจุฑาพร
ครู/
นาครอด
ครูชานาญการ
สิชลคุณาธารวิทยา
(ย้ายมาจาก รร.ราช
วินิตบางแคปานขา)
ที่

ชื่อ – สกุล

สาขาวิชา

คณิตศาสตร์
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เรื่องที่ 4.12
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 )
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ จานวน 21 ราย ดังนี้
1. ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 21 ราย
2. ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 4 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

สถานศึกษา/
โรงเรียน

สาขาวิชา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
1

นางวรัญญู
สกุณา

ครู/
ครูชานาญการ

วัดท้ายสาเภา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 3 ราย
2 นางสุรัตสิ ินี
ครู/
สตรีทุ่งสง
กุลเทศ
ครูชานาญการ
3 นายธวัช
ครู/
พรหมคีรีพิทยาคม
เพชรโกมล
ครูชานาญการ
4 นายวิเชียร
ครู/
ชะอวดวิทยาคาร
บุญรัตน์
ครูชานาญการ

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์
งานประดิษฐ์- งานช่าง
งานประดิษฐ์- งานช่าง

3. ขออนุ มัติ ให้ ป รับ ปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จานวน 15 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

สถานศึกษา/
โรงเรียน

สาขาวิชา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 3 ราย
1.
2.
3.

นางสาวจรวย
หยูทอง
นางเยาวดี
รอบคอบ
นายอนนท์
วัฒนะจานงค์

ครู/
ครูชานาญการ
ครู/
ครูชานาญการ
ครู/
ครูชานาญการ

อนุบาลนครศรีธรรมราช
“ณ นครอุทิศ”
วัดราษฎร์เจริญวราราม

คณิตศาสตร์

อนุบาลนครศรีธรรมราช
“ณ นครอุทิศ”

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

ภาษาไทย
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ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

สถานศึกษา/
โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 12 ราย
4. นางปริตตา
ครู/
เบญจมราชูทิศ
ลีละวัฒน์
ครูชานาญการ
5. นายสถาพร
ครู/
เบญจมราชูทิศ
แสงระวี
ครูชานาญการ
6. นางศศิพิมพ์
ครู/
บางขันวิทยา
ด้วงคง
ครูชานาญการ
7. นางสาวนันทวัน
ครู/
เมืองนครศรีธรรมราช
นาคขวัญ
ครูชานาญการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมล
ครู/
วรรณ
ครูชานาญการ
ฉวางรัชดาภิเษก
ศรีพิลาภ
9. นางสาวศรัณย์ภัทร์
ครู/
เมืองนครศรีธรรมราช
ไตรสุวรรณ
ครูชานาญการ
10. นางขวัญฤทัย
ครู/
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
คงสังข์
ครูชานาญการ
11. นางสาวจีรวรรณ
ครู/
กรุงหยันวิทยาคาร
พงศ์ศรีเจริญ
ครูชานาญการ
12. นางสาวสุขษิริ
ครู/
ทุ่งสง
สุขราษฎร์
ครูชานาญการ
13. นางอัฉราภรณ์
ครู/
ทุ่งสงวิทยา
คงแป้น
ครูชานาญการ
14. นายสุชาติ
ครู/
ทุ่งสงวิทยา
โรวัฒน์
ครูชานาญการ
15. นางสาวสุมณฑา
ครู/
กัลยาณีศรีธรรมราช
ศิลาพัฒน์
ครูชานาญการ

สาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น
งานประดิษฐ์- งานช่าง

คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ

4. ไม่อนุมัติผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 2 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

สถานศึกษา/
โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 17 ราย
20 นางสาวฉัตรวรรณ
ครู/
ทุ่งสง
คะชินทร
ครูชานาญการ
21
ครู/
พระพรหมพิทยานุสรณ์
นายสุธี คชาผล
ครูชานาญการ

สาขาวิชา
สังคมศึกษาฯ
งานประดิษฐ์- งานช่าง

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว.17/2552 ให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/2588 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน
2563 อย่างเคร่งครัด หากการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินไม่เป็นไปตามหนังสือดังกล่าวให้เสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา ต่อไป
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เรื่องที่ 4.13
เรื่อง

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ผลการประเมินด้านที่ 3 (กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 )

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 11 ราย
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 11 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ตาแหน่ง/
ที่
ชื่อ – สกุล
สถานศึกษา/โรงเรียน
วิทยฐานะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 7 ราย
1 นางปราณี
ครู/
วัดพระมหาธาตุ
บรรณราช
ครูชานาญการ
2 นายบุญคล่อง
ครู/
วัดพระมหาธาตุ
จุลเลศ
ครูชานาญการ
3 นางจุรี
ครู/
วัดนาวง
เมืองสง
ครูชานาญการ
4 นางสุมาลี
ครู/
วัดมหาชัยวนาราม
มาศบารุง
ครูชานาญการ
ราชประชา
5 นางสุภาพร
ครู/
นุเคราะห์ 5
สุวรรณพานิช
ครูชานาญการ
วัดมะม่วงตลอด
6 นางสุพัตรา
ครู/
สุวรรณฤกษ์
ครูชานาญการ
วัดบางตะพาน
7 นางอรพงศ์
ครู/
เกื้อกูล
ครูชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 4 ราย
8 นายสมมารถ
ครู/
คีรีราษฎร์พัฒนา
จานองวุฒิ
ครูชานาญการ
9 นางสาวสญามล
ครู/
ชะอวด
ทองขาว
ครูชานาญการ
10 นางสาววาสนา
ครู/
ฉวางรัชดาภิเษก
กลางนุรักษ์
ครูชานาญการ
11 นางสาวศิรดา
ครู/
สตรีทุ่งสง
เสนา
ครูชานาญการ

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาไทย
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เรื่องที่ 4.14
เรื่อง

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ การตั้งคณะกรรมการประเมิ น ชุด ที่ 1 ประเมิ น ด้ านที่ 1 ด้ านวินั ย คุ ณ ธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและผลงานทางวิชาการ (ด้านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
จานวน 1 ราย
ที่
1

ชื่อ – สกุล
นายประวรรณชัย
เต็งทอง

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ
ผู้อานวยการ
สถานศึกษา/
ชานาญการพิเศษ

สถานศึกษา
วัดประทุม
ทายการาม

สาขา
บริหารสถานศึกษา
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เรื่องที่ 4.15
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ด้ า นที่ ๑ และด้ านที่ ๒ ของคณะกรรมการชุ ด ที่ 1 จ านวน 1 ราย เพื่ อ ให้
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต 2 ส่ ง ผลการปฏิ บั ติ ง าน (ด้ า นที่ 3 )
ซึ่งประกอบด้วยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้ง
ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้สานักงาน ก.ค.ศ.เพื่อดาเนินการ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ

โรงเรียน

สาขา/วิชา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 2 ราย
ครู/
วัดวังรีบุญเลิศ
1 นายวิรัตน์
การงานอาชีพและ
ครู
ช
านาญการพิ
เ
ศษ
ปุ๋ยกระโทก
เทคโนโลยี
2

นางบาเพ็ญ
หนูกลับ

ศึกษานิเทศก์/
สพป.นครศรีศึกษานิเทศก์ชานาญการ ธรรมราช เขต 2
พิเศษ

นิเทศการศึกษา

23

วาระที่ 4.16
เรื่อง ขอแต่งตั้งผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ (ว ๒๑/๒๕๖๐)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติแต่งตั้งผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ (ว ๒๑/๒๕๖๐) รายนายสมเกียรติ์
ยอดพุฒ ตาแหน่งครู โรงเรียนวัดโคกเมรุ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ที่

ชื่อ – สกุล

1.

นายสมเกียรติ์
ยอดพุฒ

ตาแหน่ง

โรงเรียน

ครู/ชานาญการ

วัดโคกเมรุ
สพป.นครศรีธรรมราช

หมายเหตุ
ผอ.สถานศึกษาเป็นคู่สมรส
กับผู้ขอรับการประเมิน

เรื่องที่ 4.17
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตาแหน่งประเภทวิชาการ จากระดับปฏิบัติการ เป็น ระดับ
ชานาญการ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตาแหน่งเลขที่ อ.20
มติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเนื่องจากมีความเห็นไม่ตรงกันในประเด็นการดาเนินการและข้อกฎหมาย
จึงมอบให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือการดาเนินการและข้อกฎหมายทุกประเด็นไปยัง
สานักงาน ก.ค.ศ.โดยเร็ว ผลเป็นประการใดแจ้งให้ กศจ.ทราบด้วย
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เรื่องที่ 4.18
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และ สานักงาน ก.ค.ศ. ในประเด็น ดังนี้
1. การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน จะบรรจุและแต่งตั้งตามจานวนตาแหน่งว่างตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จานวน 52 อัตรา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (จังหวัด
นครศรีธรรมราช) จานวน 37 อัตรา หรือ
2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในครั้งแรก ให้บรรจุและแต่งตั้งได้ตามข้อมูลปริมาณงานของ
โรงเรี ย นที่ มี ต าแหน่ ง ว่ า งรองผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา ข้ อ มู ล นั ก เรี ย น ณ วั น ที่ 20 กรกฎาคม 2563
(10 มิถุนายน เดิม) ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนดให้มีรองผู้อานวยการสถานศึกษา
3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ งรองผู้ อานวยการสถานศึก ษา สั งกั ดส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้ น ฐาน ลงวัน ที่ 3
มี น าคม พ.ศ. 2563 จะบรรจุ แ ละแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งรองผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในครั้งแรก ได้หรือไม่
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เรื่องที่ 4.19
เรื่อง โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบและเห็นชอบโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ดังนี้
1. สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๑) สามเณรฐปนยศ ทองมะลิ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
อาเภอเมืองนครนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒) สามเณรวัชรินทร์ อุตรนาค
โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๓) สามเณรกรัณ สงเล็ก
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม
อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. วิทยาลัยในสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
(๑) นางสาวอัญชิษฐา ชะดารัตน์
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๒) นายศุภเดช ปากดีหวาน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(3) นางสาวสินีนาถ
ชูเชิด
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๔) นางสาวจันทนา ขาวนุ้ย
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
อาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๕) นายวีรศักดิ์ เกตุเพิ่มพูน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
อาเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๖) นางสาวอนันตญา ขวัญแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
อาเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๗) นางสาวสุรางคนา เลขนอก
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
อาเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๘) นายปิย์มนัส หัตโทเจดีย์
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
(๙) นายฉัตรวี ช้างกลาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
อาเภอช้างกลาง
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
(1) นางสาวเนตรชนก ธรรมโม โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
อาเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(2) นางสาวศิริลักษณ์ คงแก้ว โรงเรียนเขาพังไกร
อาเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(3) นางสาววิลาวัลย์ ขวัญทอง โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.ควรมีโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ในระดับประถมศึกษาด้วย
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เรื่องที่ 4.20
เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ. บริหารงานบุคคล) และคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ.
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ตัวแทน กศจ.ทาหน้าที่อนุกรรมการใน อกศจ.(บริหารงานบุคคล) คือ นายศรัทธา อ่อนเกตุพล
2. ตัวแทน กศจ.ทาหน้าที่อนุกรรมการใน อกศจ.(บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์)
คือ ดร.สมปอง รักษาธรรม
3. ประธาน อกศจ.(บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์) คือ นายอิสระ หัสดินทร์

