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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 10/2563
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมจงกลนี โรงแรมทวินโลตัส อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
..................................................
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อจดบันทึกรายงานการประชุมและ
อานวยความสะดวกต่อที่ประชุม

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563
คณะกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทารายงาน
การประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอ
รายงานการประชุมต่อที่ประชุมเพื่อให้การรับรอง
ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1.1 เรื่อง การดาเนินการตามมติ กศจ.
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบการดาเนินการตามมติ กศจ. ในคราวประชุม
ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 จานวน 1 วาระ ดังนี้
วาระที่
1.

เรื่อง

มติ กศจ.

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี อนุมัติตามทีเ่ สนอ
พ.ศ.2563

การดาเนินการของ ศธจ.
ออกประกาศฯ แล้ว
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3.2 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
3.2.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการรายงานการส่ งคาร้องของข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหาร
สถานศึ กษา ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ครบถ้ วนเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก.ค.ศ.ก าหนด พร้ อ มความเห็ น ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ไปต่างสานักงานเขตพื้นที่ ภายในจังหวัดเดียวกัน ระหว่างจังหวัดและระหว่างสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา กับสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคาร้องไว้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 แล้ว
รวมทั้งสิ้นจานวน 41 ราย ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 10 ราย
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 7 ราย
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 13 ราย
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 11 ราย
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จานวน - ราย

3.2.2 เรื่อง การกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลั ย สั งกัด ส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 36 อัตรา
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3.2.3. เรื่อง การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๑.๗ ระดับความสาเร็จของการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ๑.๗ ระดับความสาเร็จของการติดตามและรายงานผล
การดาเนิน งานตามแผนพัฒ นาการศึกษาจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีเกณฑ์การให้ คะแนนโดย
พิจารณาความสาเร็จในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีเกณฑ์การให้ระดับคะแนนดังนี้
ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

1

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

2

จัดทาเครื่องมือติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
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ติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
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รายงานผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เสนอ ศึกษาธิการภาค และ
กศจ. ภายในตุลาคม ๒๕๖๓
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รายงานผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เสนอ ศึกษาธิการภาค และ
กศจ. ภายในกันยายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจึงได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ที่มปี ระเด็นยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้ว ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
โดยให้ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วม
๒. จัดทาเครื่องมือติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
๓. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ตามเครื่องมือการติดตามที่กาหนด
เป็นรายไตรมาส ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากหน่วยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีประเด็นยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม
จานวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ 1,715,870 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
จานวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ 59,598,120 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
จานวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๓๘๔,๐๖๐
บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
จานวน ๒๓ โครงการ งบประมาณ ๙๙๐,๕๕๐ บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
จานวน ๒๔ โครงการ งบประมาณ 3,048,438 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา
จานวน ๕ โครงการ งบประมาณ 217,925
บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมและการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล
จานวน ๓ โครงการ งบประมาณ 232,887
บาท

5

เรื่องที่ 4.1
เรื่อง การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสีธรรมราช
เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (๑ ตุลาคม
2563) ในสั งกั ดเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษานครศรี ธ รรมราช เขต ๑ – 4 และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 12 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ตามร่างประกาศฯ ทีเ่ สนอ ดังนี้
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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
เรื่อง การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (๑ ตุลาคม ๒๕๖3)
---------------------------------------------------------------ตามหนั งสื อส านั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๕ ลงวั น ที่ ๒๗ กั นยายน ๒๕๖๒
แจ้ ง กฎ ก.ค.ศ. การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรั บ
การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นของข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตั้ งแต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ เป็ น ต้ น ไป
หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
แจ้ งป ระกาศส านั กงาน ค ณ ะก รรม ก ารการศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐาน เรื่ อ ง แน วป ฏิ บั ติ ใน การพิ จารณ า
เลื่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการบริ ห ารวงเงิ น การเลื่ อ นเงิ น เดื อ น ข้ า ราชการระดั บ สพท. และหนั ง สื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๗๓๔ ลงวั น ที่ ๒๐ สิ ง หาคม ๒๕๖๓
ได้แจ้งจัดสรรวงเงินให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละ ๓ ของเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
เพื่ อให้ ก ารบริ ห ารวงเงิ น การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
เป็ น ไป ด้ วยความโปร่ ง ใส เป็ นธรรมและตรวจสอบได้ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษ า
นครศรี ธ รรมราช เขต ๑ โดยมติ ของคณ ะกรรมการบริ ห ารวงเงิ น ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑ /๒ ๕ ๖ ๓
เมื่ อวั น ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๓ และโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการศึ กษาธิ การจั งหวั ดนครศรี ธรรมราช
ในการป ระชุ มครั้ ง ที่ ......./๒ ๕ ๖ ๓ เมื่ อวั น ที่ .......กั นยายน ๒ ๕ ๖ ๓ ได้ จั ด สรรวงเงิ น เลื่ อนเงิ น เดื อน
ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) ดังนี้
๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับเงินเดือนในอันดับ ครูผู้ช่วย . คศ.๑ , คศ.๒ และ
คศ.๓ จัดสรรดังนี้
๑.๑ กลุ่มที่ ๑ รองผู้อานวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน จัดสรรให้
สถานศึ ก ษาทุ ก โรงเรี ย นในอั ต ราร้ อ ยละ ๒.๙๘ ของอั ต ราเงิ น เดื อ นรวมของข้ า ราชการที่ มี ตั ว อยู่ จ ริ ง
ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
๑.๒ กลุ่มที่ ๒ รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ และผู้อานวยการสถานศึกษา จัดสรรให้
ในอัตราร้อยละ ๓.๐๐ ของอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๔ และ คศ.๕ จัดสรรให้ใน
อัตราร้อยละ ๓.๐๐ ของอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
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๓. วงเงินที่ กั นไว้ ที่ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา ร้อยละ 0.๐๒ และเงินที่ สถานศึ กษาใช้ เหลื อ
จะจั ด สรรให้ ส ถานศึ ก ษาตามประกาศส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ
ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรกรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖2 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และคานึงถึงความสาเร็จในการปฏิบัติภารกิจ และ
จุดเน้นในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต ๑ ดังนี้
๓.๑ จัดสรรให้กับสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
โดยพิจารณาจาก
๑) ผลการผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๒) ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน
๓) ผลการประกวดรางวัล หน่วยงานและที่มีผลงานดี เด่นประสบผลสาเร็จ เป็นที่
ประจั กษ์ร ะดับชาติ ระดับภาค และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๒ จัดสรรให้ส ถานศึกษาที่มีความยุ่งยากในการบริหารจัดการ
๓.๓ จัดสรรให้กับสถานศึกษาที่มีวงเงินใช้เลื่อนเงินเดือนเฉลี่ยต่อคนน้อย เมื่อเทียบกับ
วงเงินเลื่อนเงินเดือนต่อคนเฉลี่ยในภาพรวม
๓.๔ พิจารณาจากการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน ของ สพท.
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่...........กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
...................................
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 แจ้งกฎ ก.ค.ศ.
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 สาหรับการเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว
5
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ
04009/ว 627 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 ให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนังสือ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5324 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562
หนั งสื อส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ด่ วนที่ สุ ด ที่ ศธ 04009/ว 734 ลงวันที่ 20 สิงหาคม
2563 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) แจ้ง
จัดสรรให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
เพื่อให้การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และวงเงินที่กันแต่ละกลุ่มตาแหน่งและอันดับรวมถึงที่เหลือจาก
การบริหารการเลื่อนเงินเดือนในทุกกลุ่มที่ไม่สามารถใช้ได้ เป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยมติของคณะกรรมการบริหารวงเงิน ระดับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่
........./2563เมื่อวันที่........ กันยายน 2563 จึงประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาจัดสรรวงเงินเลื่อน
เงินเดือน ดังนี้
1. กลุ่มที่ 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.1คศ.2 และ คศ.
3
1.1 รองผู้อานวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูสายงานการสอน จัดสรรดังนี้
1) จัดสรรอัตราร้อยละ 2.98 และกันไว้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อบริหารจัดการ
ร้อยละ 0.02 ของเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
2) พิจารณาจัดสรรวงเงินที่กัน และเงินที่เหลือจากการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนที่ไม่สามารถ
ใช้ได้ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดาเนินการจัดสรรในรูปคณะกรรมการ
โดยคานึงถึง
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2.1 ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
2.2 ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ห่ างไกล/ทุรกันดาร (ตามประกาศกระทรวงการคลั ง)
หรือการคมนาคมไม่สะดวก หรือมีความยากลาบากในการปฏิบัติงาน
2.3 หน่ วยงานทางการศึ กษาที่ ข าดแคลนอั ต ราก าลั ง แต่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงาน
2.4 ความเหมาะสม จาเป็น เพื่อประโยชน์ทางราชการ
1.2 รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ศึ ก ษานิ เทศก์ และผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา
จัดสรรให้ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนรวมของข้าราชการแต่ละตาแหน่งที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
2. กลุ่ ม ที่ 2 ข้ าราชการที่ รั บ เงิ น เดื อ นอั น ดั บ คศ.4 และคศ.5 จั ด สรรให้ ในอั ต ราร้ อ ยละ 3
ของเงินเดือนรวม ของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
3. เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาตามกลุ่มตาแหน่งและ
ระดับผลการประเมินให้เป็นไปดังนี้
3.1 กลุ่มรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์
และผู้อานวยการสถานศึกษา ทุกตาแหน่งและอันดับให้เลื่อนตามผลการประเมิน ดังนี้
1) ผลการประเมินระดับดีเด่น พิจารณาเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3.00 - 6.00
2) ผลการประเมินระดับดีมาก พิจารณาเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.70 - 2.99
3) ผลการประเมินระดับดี พิจารณาเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.50 - 2.69
4) ผลการประเมินระดับพอใช้ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 1.00 - 2.49
5) ผลการประเมินระดับปรับปรุง พิจารณาไม่ได้เลื่อนเงินเดือน
3.2 กลุ่ ม รองผู้ อ านวยการสถานศึ กษา และข้ าราชการครู ส ายงานการสอนทุ ก
ตาแหน่งและอันดับให้สถานศึกษาประกาศกาหนดอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนตามระดับผลการประเมิน
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ.2563

(นายประหยัด สุขขี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
................................................
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 แจ้งกฎ ก.ค.ศ.
การเลื่ อนเงิน เดื อนของข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ. 2561 ส าหรับ การเลื่ อนเงิ นเดื อนของ
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป หนังสื อส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน ด่ วนที่สุ ด ที่ ศธ 04009/ว 627 ลงวันที่ 28 กุมภาพั นธ์ 2562 แจ้งประกาศส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ สพท. และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/734 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งจัดสรรให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละ 3.00 ของเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารวงเงิ น การเลื่ อนเงิ น เดื อ นข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ครั้ งที่ 2
(1 ตุลาคม 2563) เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยมติของคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่............. /2563 เมื่อวันที่.........
กันยายน 2563 ได้จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ดังต่อไปนี้
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3
จัดสรรตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.1 กลุ่มที่ 1 รองผู้อานวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน จัดสรรดังนี้
1.1.1 จัดสรรให้สถานศึกษาทุกโรงเรียนในอัตราร้อยละ 2.98 ของอัตราเงินเดือนรวมของ
ข้า ราชการที่มีตัว อยู ่จ ริง ณ วัน ที่ 1 กัน ยายน 2563 และกัน ไว้อัต ราร้อ ยละ 0.02 เพื ่อ บริห ารจัด การใน
ภาพรวม
1.1.2 วงเงินที่กันไว้อัตราร้อยละ 0.02 และวงเงินคงเหลือ จัดสรรดังนี้
(1) จัดสรรให้โรงเรียนที่มีวงเงินเลื่อนเงินเดือนเฉลี่ยต่อคนน้อยเมื่อเทียบกับ วงเงิน
เลื่อนเงินเดือนต่อคนเฉลี่ยในภาพรวม เพื่อให้มีเงินเดือนเฉลี่ยต่อคนไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.70
(2) จัดสรรให้โรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ปีการศึกษา 2562 ที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมความสามารถ 2 ด้าน สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ โดยเรียงลาดับคะแนนจากมากไปหา
น้อย ทั้งนี้ การจัดสรรเงินเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับวงเงินที่เหลือ
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(3) จัด สรรให้โ รงเรีย นที่มีผ ลการประกวดรางวัล หน่ว ยงานและผู้มีผ ลงานดีเด่น
ที่ ป ระสบผลส าเร็ จเป็ น ที่ ป ระจั กษ์ เพื่ อรั บ รางวั ลทรงคุ ณ ค่ า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจ าปี การศึ กษา 2562
รางวัลระดับชาติ/ภาค ที่ได้รับรางวัลประเภทหน่วยงาน
(4) จัดสรรให้โรงเรียนที่มีผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับ
รางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ประจาปีการศึกษา 2562
(5) จัด สรรให้โ รงเรีย นที ่ผ ่า นการคัด เลือ กโรงเรีย นต้น แบบอาหารกลางวัน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี 2563
(6) จั ดสรรให้ โรงเรี ยนที่ ผ่ านการคั ด เลื อ กสถานศึ ก ษา เพื่ อ รั บ รางวั ล ระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 กลุ่มที่ 2 รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ และผู้อานวยการสถานศึกษา จัดสรรดังนี้
1.2.1 จัดสรรให้ในอัตราร้อยละ 3.00 ของอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการที่มีตัว อยู่จริง
ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
1.2.2 วงเงิน คงเหลือ จัดสรรให้กับข้าราชการที่มีผ ลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลสูง
1.3 วงเงิน คงเหลือ สุท ธิข องข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ที่รับ เงิน เดือ นอัน ดับ
ครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 จัดสรรให้กับข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
2. ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ที่ รับเงินเดื อนอันดับ คศ.4 และ คศ.5 จัดสรรให้ ใน
อัตราร้อยละ 3.00 ของอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
ทั้งนี้ จ านวนเงิน ที่จะได้รั บการจัดสรรเพิ่ มเติม ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ การจัดสรรและวงเงินงบประมาณ
ที่กันไว้เพื่อบริหารจัดการและวงเงินคงเหลือ
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2563

(นายวิรัตน์ ไกรแก้ว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
......................................................
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 แจ้งกฎ ก.ค.ศ.
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 สาหรับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด่วนที่สุ ด ที่ ศธ 04009/ว 627 ลงวันที่ 28 กุมภาพั นธ์ 2562 แจ้งประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ สพท. และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วน
ที่สุด ที่ ศธ 04009/734 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
เพื่อให้การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2
(1 ตุลาคม 2563) เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 โดยมติของคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม
2563) ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 และโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุม ครั้งที่......../2563 เมื่อ วันที่
.........กันยายน 2563 ได้จดั สรรวงเงินเลือ่ นเงินเดือน ครัง้ ที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ดังต่อไปนี้
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3
จัดสรรตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.1 กลุ่มที่ 1 รองผู้อานวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน จัดสรรดังนี้
1.1.1 จัดสรรให้สถานศึกษาทุกโรงเรียนในอัตราร้อยละ 2.98 ของอัตราเงินเดือนรวม
ของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 และกันไว้อัตราร้อยละ 0.02 เพื่อบริหารจัดการในภาพรวม
1.1.2 วงเงินที่กันไว้อัตราร้อยละ 0.02 และวงเงินคงเหลือ จัดสรรดังนี้
(1) จัดสรรให้โรงเรียนที่มีวงเงินเลื่อนเงินเดือนเฉลี่ยต่อคนน้อยเมื่อเทียบกับวงเงิน
เลื่อนเงินเดือนต่อคนเฉลี่ยในภาพรวม เพื่อให้มีเงินเลื่อนเงินเดือนเฉลี่ยต่อคนไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.90
(2) จั ดสรรให้ โรงเรียน ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-Net)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่มีคะแนนเฉลี่ย 4 วิชา ได้คะแนน 44.00 คะแนนขึ้นไป
(3) จัดสรรให้โรงเรียน ที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่มีผลการประเมินรวม 2 ด้าน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.00
ขึ้นไป
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(4) จัดสรรให้โรงเรียน ที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่มผี ลการประเมินรวม 2 ด้าน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.00 ขึ้นไป
(5) จัดสรรให้โรงเรียน ที่มีผลการประกวดรางวัลหน่วยงานดีเด่นประสบความสาเร็จ
เป็น
ที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปีการศึกษา 2562
1.2 กลุ่ มที่ 2 รอง ผอ.สพท. ศึ กษานิ เทศก์ ผู้ อ านวยการสถานศึ กษา และครู ช่ วยราชการ
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดสรรดังนี้
1.2.1 จัดสรรให้ในอัตราร้อยละ 3.00 ของอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง
ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
1.2.2 วงเงิ น คงเหลื อ จั ด สรรให้ กั บ ข้ า ราชการที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผลสูง
1.3 วงเงินคงเหลือสุทธิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับเงินเดือนอันดับ
ครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 จัดสรรให้กับข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5 จัดสรรให้ในอัตรา
ร้อยละ 3.00 ของอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
ทั้งนี้ จานวนเงินที่จะได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การจัดสรรและวงเงินที่กันไว้เพื่อบริหาร
จัดการและวงเงินคงเหลือ ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จะแจ้งให้ทราบเป็น
รายโรงเรียน
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2563

(นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
......................................................
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 แจ้งกฏ ก.ค.ศ.
การเลื่ อนเงิ น เดื อ นของข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษา พ.ศ.2561 ส าหรั บ การเลื่ อนเงิ น เดื อ นของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป หนังสือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน ด่วนที่สุ ด ที่ ศธ 04009/ว 627 ลงวันที่ 28 กุมภาพั นธ์ 2562 แจ้ ง ประกาศส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ กษา สั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พ.ศ.2562 ให้ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ สพท. และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุ ด ที่ ศธ 04009/734 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แจ้งจัดสรรให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตเลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
เพื่อให้การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2
(1 ตุลาคม 2563) เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 โดยมติของคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง
ที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8กันยายน 2563 และโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุม ครั้งที่........./2563 เมื่อวันที่.......กันยายน 2563 ได้
จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ดังต่อไปนี้
1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย,คศ.1,คศ.2 และคศ.3
1.1 กลุ่มที่ 1 รองผู้อานวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน จัดสรรดังนี้
1.1.1 จั ดสรรให้ สถานศึ กษาทุ กโรงเรียน ในอัตราร้อยละ 2.98 ของเงินเดื อนรวมของ
ข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 และกันไว้อัตราร้อยละ 0.02 เพื่อบริหารจัดการในภาพรวม
1.1.2 วงเงินที่กันไว้อัตราร้อยละ 0.02 และวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจาณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการระดับสถานศึกษา พิจารณาจัดสรรเพิ่มให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในสังกัด โดยพิจารณาดังนี้
1) การปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ภารกิจหลักในการจัดการศึกษา
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3) การปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา เช่น
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-Net) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน
- ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสาเร็จ
เป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC AWARDS)
- การเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ และผล
การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ
- ผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 กลุ่มที่ 2 รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์และผู้อานวยการสถานศึกษา จัดสรรดังนี้
1.2.1 จัดสรรให้ ในอัตราร้อยละ 3.00 ของเงินเดือนรวมของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน
2563
1.2.2 วงเงินคงเหลือ จัดสรรให้กับข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5
2.1 กลุ่มที่ 1 รองผู้อานวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน จัดสรรดังนี้
2.1.1 จัดสรรให้สถานศึกษา ในอัตราร้อยละ 2.98 ของเงินเดือนรวมของข้าราชการที่มีตัว
อยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 และกันไว้อัตราร้อยละ 0.02 เพื่อบริหารจัดการในภาพรวม
2.1.2 วงเงินที่กันไว้อัตราร้อยละ 0.02 และวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจาณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการระดับสถานศึกษา พิจารณาจัดสรรเพิ่มให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในสังกัด โดยพิจารณาดังนี้
1) การปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ภารกิจหลักในการจัดการศึกษา
3) การปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา เช่น
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-Net) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน
- ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสาเร็จ
เป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC AWARDS)
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- การเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ และผล
การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ
- ผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 กลุ่มที่ 2 รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์และผู้อานวยการสถานศึกษา จัดสรรดังนี้
2.2.1 จัดสรรให้ ในอัตราร้อยละ 3.00 ของเงินเดือนรวมของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน
2563
2.2.2 วงเงินคงเหลือ จัดสรรให้กับข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
ทั้ ง นี้ จ านวนเงิ น ที่ จ ะได้ รั บ จั ด สรรเพิ่ ม เติ ม ขึ้ น อยู่ กั บ เกณฑ์ ก ารจั ด สรรและวงเงิ น ที่ กั น ไว้
เพื่อบริหารจัดการและวงเงินคงเหลือ ซึ่งสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จะแจ้งให้ ทราบเป็นราย
โรงเรียน
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2563

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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เรื่องที่ ๔.2
เรื่อง ขออนุมัติต่อ ก.ค.ศ.เป็นการเฉพาะราย จากผลคดีของศาลปกครองสูงสุด
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เห็นชอบเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายอานาจ
จิ ต ณรงค์ อดี ต ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นวั ด โพธิ์ เสด็ จ โดยให้ เลื่ อ นเงิ น เดื อ น ครั้ ง ที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๑)
จานวน ๑ ขั้น เป็นการเฉพาะราย
2. เห็นชอบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เสนอขอ
อนุมัติวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายอานาจ จิตณรงค์ ไป ก.ค.ศ. ตามกฎ
ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม
๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ ที่กาหนดว่า “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือน
ได้ตาม กฎ ก.ค.ศ.นี้ แต่ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณี
พิเศษให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นการเฉพาะราย”
จานวน ๔ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๑) , ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๑) , ครั้งที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๕๒) และ
ครั้งที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒)
ครั้งที่
1 เม.ย. 2551
1 ต.ค. 2551
1 เม.ย. 2552
1 ต.ค. 2552

ข้ อมูล

จากขั้น

เลื่ อนเป็ น เงินส่ วนทีเ่ พิม่ เป็ น ส่ วนต่ าง

หมายเหตุ

รายการเดิม
แก้ไขเป็ น

37,320
37,320

37,980
38,620

660
1,300

640

(640x6) = 3,840

รายการเดิม
แก้ไขเป็ น

37,980
38,620

39,280
39,930

1,300
1,310

10

(10x6) = 60 + 3,840 = 3,900

รายการเดิม
แก้ไขเป็ น

39,280
39,930

40,590
41,230

1,310
1,300

-10

(-10x6) = 3,900 - 60 = 3,840

รายการเดิม
แก้ไขเป็ น

40,590
41,230

42,020
42,790

1,430
1,560

130
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เรื่องที่ 4.3
เรื่อง

การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 1 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 20ราย
ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

1

นางสาวเอื้องฟ้า
ทองตรีพันธ์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านทวดทอง
นางณัฐสินี สุวรรณโน
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดศรีมงคล
นางสาวริสา คงสง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านทวดทอง
นางไอลดา ไชยโย
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดคีรีกันทร์
นางสาวกนกรัตน์
ขนะศักดิ์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านปากพญา
นางสาวอุไรวรรณ
ชอบพจน์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดพระมหาธาตุ
นางสาวกนกพร สุขวัลลิ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดโบสถ์
นางสาวอมรรัตน์
ดิษณเมือง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านปากพญา

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 17 ราย

2
3
4
5

6

7
8

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

นางสารี สินพิชัย
ครู ร.ร.บ้านทวดทอง

นางสมหมาย วีระพงศ์

24 กรกฎาคม ผอ.ร.ร.วัดศรีมงคล
2563

นางวัลย์ลิกา มุสิแดง
ครู ร.ร.วัดศรีมงคล

นายอุเสน อนันทขาล

24 กรกฎาคม ผอ.ร.ร.บ้านทวดทอง
2563

นางสารี สินพิชัย
ครู ร.ร.บ้านทวดทอง

นางสมหมาย วีระพงศ์

24 กรกฎาคม ผอ.ร.ร.วัดคีรีกันทร์
2563

นางสาวดาราภรณ์
นายเฉลิมพล ปิยจันทร์
พรหมชาติ
ครู ร.ร.วัดคีรีกันทร์
นางอนงค์นาฏ
นางสาคร
ระเบียบโอษฐ์
จันทพันธ์
ครู ร.ร.บ้านปากพญา

24
กรกฎาคม
2563

ผอ.ร.ร.บ้านทวดทอง

24 กรกฎาคม ผอ.ร.ร.บ้านปากพญา
2563
24 กรกฎาคม ผอ.ร.ร.วัดพระมหาธาตุ
2563

นางกมลทิพย์ หนูบุญ
ครู ร.ร.วัดพระมหาธาตุ

นายธีระยุทธ์

24 กรกฎาคม ผอ.ร.ร.วัดโบสถ์
2563

นางสาวนภัสรา จงเกื้อ
ครู ร.ร.วัดโบสถ์

นายปราโมทย์
ถาวรพราหมณ์

24 กรกฎาคม ผอ.ร.ร.บ้านปากพญา
2563

นายเมธัส ศรีนวล
ครู ร.ร.บ้านปากพญา

นายกฤษดา ชาญรบ

ธรรมสุนทร

หมาย
เหตุ

19

ที่

9

10

11

12

13

14
15

16

17

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
หมาย
เหตุ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
นายจรูญ นาคเลิศ
นางวิมล
นางสาวเจนจิรา
24 กรกฎาคม ผอ.ร.ร.วัดกัด
ครู ร.ร.วัดกัด
พรหมประสาท
อานักมณี
2563
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดกัด
นางเสาวลักษณ์
นางฐิตารีย์
นางสาวพิมลพรรณ
24 กรกฎาคม ผอ.ร.ร.วัดโพธิ์เสด็จ
ช่วยแก้ว
บ้างสกุลวิวัฒน์
ด้วงหวัง
2563
ครู ร.ร.วัดโพธิ์เสด็จ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดโพธิ์เสด็จ
นางสุจินต์ ทองนวล
นายปราโมทย์ บุญมูสิก
นางสาวชนิดา พิมเสน 24 กรกฎาคม ผอ.ร.ร.อนุบาล
นครศรีธรรมราช
ครู ร.ร.อนุบาล
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
2563
"ณ นครอุทิศ"
นครศรีธรรมราช
ร.ร.อนุบาล
นครศรีธรรมราช
"ณ นครอุทิศ"
"ณ นครอุทิศ"
นางปราณีต อมรวัฒน์ นางสาววนิดา บุญมั่น
นางสาวเอมวดี
24 กรกฎาคม ผอ.ร.ร.บ้านไสใหญ่
ครู ร.ร.บ้านไสใหญ่
โอฬาร์ศาสตร์
2563
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านไสใหญ่
นางอรทัย เดชเชียร
นายปราโมทย์ บุญมูสิก
นางสาวกาญจน์สุชะญา 24 กรกฎาคม ผอ.ร.ร.อนุบาล
นครศรีธรรมราช
ครู ร.ร.อนุบาล
นิชสภา
2563
"ณ นครอุทิศ"
นครศรีธรรมราช
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.อนุบาล
"ณ นครอุทิศ"
นครศรีธรรมราช
"ณ นครอุทิศ"
นางสาววิมลรัตน์
นายประธาน
นางสาวจันทร์จิรา จันดี 24 กรกฎาคม ผอ.ร.ร.วัดทุ่งแย้
แก้วสาระ
เวชประสิทธิ์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
2563
ครู ร.ร.วัดทุ่งแย้
ร.ร.วัดทุ่งแย้
นางสาวธิษมาศ
นายอมร สุวรรณ์พงศ์
นางสาวอัญชิษฐา
24 กรกฎาคม ผอ.ร.ร.วัดท้ายสาเภา
แอบพล
ไหมดี
2563
ครู ร.ร.วัดท้ายสาเภา
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดท้ายสาเภา
นางสาวฐิติปวีย์
24 กรกฎาคม ผอ.ร.ร.วัดโคกโพธิ์สถิตย์ นางแสงจันทร์ สุขเนาว์ นายวิฑูรย์ สงสวัสดิ์
ครู ร.ร.วัดโคกโพธิ์สถิตย์
นวลเขียว
2563
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดโคกโพธิ์สถิตย์
นางสาวเยาวพา
นายพินิจ สินธุพาชี
นางสาวรัตติพร ชัยยัง 24 กรกฎาคม ผอ.ร.ร.วัดบางใหญ่
กาญจนกาเนิด
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
2563
ครู ร.ร.วัดบางใหญ่
ร.ร.วัดบางใหญ่
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ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 3 ราย
18 นางสาวปาณิสรา

วันที่บรรจุ
และแต่งตั้ง

9 ธันวาคม ผอ.โรงเรียนอินทร์
2562 ธานีวิทยาคม

สังข์ศรีเพชร
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนอินทร์ธานี
วิทยาคม
19 นางสาวภัสรา
ผอ.โรงเรียนอินทร์
29
สังสนา มกราคม ธานีวิทยาคม
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
2563
โรงเรียนอินทร์ธานี
วิทยาคม
20 นางสาวจินทภา
9 มิถุนายน ผอ.โรงเรียนนาบอน
เพชรอินทร์ 2563
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนนาบอน

นางปุณณภา
นายเจริญ ชินวงศ์
ภักดีอะโข
ครูชานาญการ
นางปุณณภา
นายเจริญ ชินวงศ์
ภักดีอะโข
ครูชานาญการ
นางณัฎฐ์วรรณ
นายเดโช หนูทอง
ศรีแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ

หมาย
เหตุ
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เรื่องที่ 4.4
เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ให้ดารงตาแหน่งครู
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วยซึ่ง
ผ่ า นการประเมิ น การเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม ครบสองปี ให้ ด ารงต าแหน่ ง ครู สั ง กั ด เดิ ม
โดยได้ รั บ เงิ น เดื อ นอั น ดั บ คศ.1 เมื่ อ วั น ถั ด จากวั น ครบก าหนดการเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม
จานวน 1 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 1 ราย
1

นายอนุวัฒน์ ชาญอาวุธ

ครูผู้ช่วย

อินทร์ธานีวิทยาคม

หมายเหตุ
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เรื่องที่ 4.5
เรื่อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ขอโอนไปดารงตาแหน่งครู ในสังกัดสานักงาน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให้โอน นางสาวจิตติมา วงศ์จันทร์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู โรงเรียน
บ้ านไร่มุส ลิ ม อาเภอทุ่งใหญ่ อัน ดับ คศ.1 ขั้น 19,400 บาท (ณ 1 เมษายน 2563) วุฒิ การศึกษา กศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) ตาแหน่งเลขที่ 2375 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
โอนไปด ารงต าแหน่ ง ครู อั น ดั บ คศ.1 ต าแหน่ งเลขที่ 212086500814 โรงเรี ย นเทศบาลวั ด เสาธงทอง
สังกัดสานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง 4.6
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางสาวปัณยตา บัณฑิตกุล
ตาแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าศาลาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
2. เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนของ นางสาวปัณยตา บัณฑิตกุล ไห้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง จากอัตราเงินเดือน ๑๗,๔๔๐ บาท เป็นให้ได้รับอัตรา
เงินเดือน ๑๗,๖๙๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ (วันที่ยื่นคาขอ)
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เรื่องที่ 4.7
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติคุณสมบัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี วิทยฐานะชานาญการ ทั้ง 18 ราย ดังนี้
1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ
จานวน 18 ราย
2. อนุ มัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิ นด้ านที่ 1 ด้านที่ 2 และ ด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 18 ราย
ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2 จะประเมิน ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง/สถานศึกษา
สาขาวิชา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 3 ราย
1
นางผุสดี
ครู/
ศิลปะ(นาฏศิลป์)/
เต็มสงสัย ร.ร.บ้านบางกระบือ

2

นายภาณุมาศ

ครู/
สืบสาย ร.ร.วัดดินดอน

สุขศึกษาและพลศึกษา/

3

นางอรุณโรจน์

ครู/
ยิ่งคานึง ร.ร.ราฎร์บารุง/
อ.ลานสกา

คอมพิวเตอร์/

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 6 ราย
4
นายฐานันท
ครู/
สุขศึกษาและพลศึกษา
ขวัญเมือง
ร.ร.บ้านควนประชาสรรค์
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ที่
5

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/สถานศึกษา

สาขาวิชา

น.ส.ณัฐรดา
ครู/
คอมพิวเตอร์
เจริญสุข
ร.ร.บ้านเกาะขวัญ
6 นางจารีพร
ครู/ร.ร.บ้านไสยาสน์
ภาษาอังกฤษ
อักษรพันธ์
7 น.ส.จิตราภรณ์
ครู/
ภาษาอังกฤษ
ลิ้มเต้
ร.ร.วัดเสม็ดจวน
8 นางอรุณวัลย์
ครู/ร.ร.บ้านวังยวน
ปฐมวัย
มัคสิงห์
9 น.ส.ยุวดี
ครู/
ปฐมวัย
หน่อนารถ
ร.ร.หมู่บ้านป่าไม้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 5 ราย
10
นางสาวพจนารถ
ครู.ร.ร./
วิทยาศาสตร์
อรุณรัตน์
วัดวัดควนชะลิก
11
นางปาจรีย์
ครู.รร./
วิทยาศาสตร์
สุวรรณคีรี
บ้านควนมิตร
นางสาวรมยกรณ์
12
ครู.รร./วัดแดง
วิทยาศาสตร์
เฉลิมศรีเมือง
นางสาววรรธนพร
13
ครู.รร./
ภาษาอังกฤษ
โพธา
บ้านห้วยหาร
14
นางสาวอนุสรา
ครู.รร./วัดแดง
ปฐมวัย
เรือนงาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 4 ราย
15
นางพรพิศ
ครู/
ภาษาไทย
ศรีใหม่
ร.ร.วัดกลาง
16
นางจันทริกา
ครู/
ภาษาอังกฤษ
เจริญรูป
ร.ร.บ้านบางฉาง
17
นางกัลยา
ครู/
ภาษาไทย
ตรึกตรอง
ร.ร.วัดประทุมทายการาม
18
นางนันทพร
ครู/
คณิตศาสตร์
คงมณี
ร.ร.วัดประทุมทายการาม
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เรื่องที่ 4.8
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนคครศรีธรรมราช
อนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชานาญการ จานวน 22 ราย ดังนี้
1. อนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ด้ านที่ 1 ด้ า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด้ านที่ 2
ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน
2 . อ นุ มั ติ ก ารแ ต่ งตั้ งข้ าราช ก ารค รู แ ล ะบุ ค ล าก รท างก ารศึ ก ษ า ให้ มี วิ ท ยฐานะช านาญการ
จานวน 22 ราย ตั้งแต่วันที่คุณสมบัติครบถ้วน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 10 ราย
1
นางศุภรัตน์
ครู
บ้านปลายคลอง
พรหมทอง
2
นายทรงวุฒิ
ครู
วัดมหาชัยวนาราม
ชูสุวรรณ
3
นางฉัตรสุดา
ครู
วัดโพธิ์เสด็จ
สาเหล้
4
5
6
7
8
9
10

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

น.ส.อาริษา
ปัญญาทิพย์
นางสุพิชฌาย์
สามพิมพ์
นายพงศ์พิพัฒน์
วุฒิมงคล

ครู

บ้านห้วยระย้า

ภาษาไทย

ครู

วัดพระมหาธาตุ

คณิตศาสตร์

ครู

วัดดินดอน

สังคมศึกษา

น.ส.อรัญญา
ดาบเงิน
น.ส.อุไรวรรณ
สุดคีรี
น.ส.ปริศนา
นาคนาศักดิ์

ครู

วัดโบสถ์

คณิตศาสตร์

ครู

อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ

สังคมศึกษา

ครู

อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ

การศึกษาปฐมวัย

น.ส.ยุพิน
ปรีดาศักดิ์

ครู

อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ

ภาษาไทย
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ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สาขาวิชา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 3 ราย
11

นางสาวกัลญา
ชนะสุข

ครู

วัดหน้าเขา

12

นางฐิริญญา
ครู
วัดทุ่งควายพัฒนาศึกษา
พรหมศร
13
นางสาวธาริตา
ครู
วัดจันดี
นพสุวรรณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 8 ราย
14
นางสาวเกสร
ครู
วัดโคกมะม่วง
มีแสง
15

คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์

ครู

บ้านทุ่งขวัญแก้ว

คณิตศาสตร์

16

นางสาวเกศสินี
พิริยนนทกุล
นางพัชนี ทุมดี

ครู

บ้านปากเชียร

คณิตศาสตร์

17

นางสาวราตรี

ครู

วัดท้ายโนต

คณิตศาสตร์

18

ช่วยนุกูล
นางสาวธัญลักษณ์
ขาวซัง

ครู

ชุมชน
วัดเกาะเพชร

คณิตศาสตร์

19

นายพิสุทธิ์ศักดิ์
บรรจง

ครู

ชุมชน
วัดเขาแก้ววิเชียร

ภาษาไทย

20

นายอับดุลฟาซีร์
มะแลง

ครู

บ้านควนเงิน

ภาษาไทย

21

นางสาวนลินี
เศียรประดับ

ครู

บ้านปากเชียร

ศิลปะ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 ราย
ศึกษานิเทศก์
สพป.นครศรี ธ รรมราช
22
นายธวัชชัย
เขต 4
ใจห้าว

นิเทศการศึกษา
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เรื่องที่ 4.9
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุ มัติ คุ ณ สมบั ติและเอกสารหลั กฐานของข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาที่ ขอเลื่ อนเป็ น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 1 ราย
2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาเลื่ อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ จานวน 1 ราย
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 1 ราย
1
นายธีระพล
ผอ.ร.ร./
วัดปลายสระ
กิจเกิด
ผอ.ชานาญการ

สาขา
บริหารสถานศึกษา
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เรื่องที่ 4.10
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มัติ ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1 จานวน 2 ราย เพื่อให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ส่ งผลการปฏิบั ติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และ
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาต่อไป
ที่

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน
ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 1 ราย
1
น.ส.สุพิชฌาย์
บ้านก่องาม
ผอ.สถานศึกษา/
ทองเนื้อห้า
ผอ.ชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 1 ราย
2
นางอมรรัตน์ สุขเพ็ง
ผอ.ร.ร./
บ้านปลายราง
ผอ.ร.ร.ชานาญการ

สาขาวิชา

บริหารสถานศึกษา

บริหารสถานศึกษา
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เรื่องที่ 4.11
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 )
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุ มัติผ ลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบั ติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 29 ราย
2. อนุ มั ติ ให้ ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาเลื่ อนและแต่งตั้งเป็ นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
จานวน 14 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ

โรงเรียน

สาขาวิชา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 14 ราย
1
นายเชาวลิตร
ครู/
วัดควนชม
วิทยาศาสตร์
แดงงาม
ครูชานาญการ
2
ครู/
บ้านบางตะเภา
คอมพิวเตอร์
นางสาวสุภาวรรณ์
ครูชานาญการ
บุญมา
3
นางประนอม
ครู/
วัดเขาโร
ภาษาไทย
ชูสมัคร ครูชานาญการ
ร.ร.สังวาลย์วิท 7
4
นางสาวปนิษฐา
ครู/
วิทยาศาสตร์
ฤทธิ์พรัด ครูชานาญการ
5
นางปองสุข
ครู/
วัดศิลาราย
ภาษาไทย
สุดชู ครูชานาญการ
6
นางจารุณี
ครู/
วัดคงคาเจริญ
ภาษาไทย
เพ็งหนู ครูชานาญการ
7
นายประภากร
ครู/
วัดกะโสม
คณิตศาสตร์
ปอยี
ครูชานาญการ
8
นางสาวกชมล
ครู/
บ้านไสใหญ่
คอมพิวเตอร์
เดิมคลัง ครูชานาญการ
นางสาวทิพภารัตน์
9
ครู/
ตชด.บ้านยูงงาม
ภาษาไทย
วรรณเพชร ครูชานาญการ
10
11

นายศุภชัย
อาญา
นางสาวขนิษฐา
ทองดี

ครู/
ครูชานาญการ
ครู/
ครูชานาญการ

บ้านแพรกกลาง

สุขศึกษาและพลศึกษา

สังวาลย์วิท 7

สังคมศึกษาฯ ศาสนา และ
วัฒนธรรม

30

ที่

ชื่อ – สกุล

12

นางสาวนันธนา
แก้วพิพัฒน์
นางสาวสาวิตรา
ชูแก้ว
นางพิไลลักษณ์
อาญาพิทักษ์

13
14

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ
ครู/
ครูชานาญการ
ครู/
ครูชานาญการ
ครู/
ครูชานาญการ

โรงเรียน

สาขาวิชา

บ้านเกาะขวัญ

ภาษาอังกฤษ

วัดควน

ภาษาไทย

บ้านคอกช้าง

ภาษาอังกฤษ

1. อนุ มั ติ ให้ ป รั บ ปรุ ง ผลงานทางวิ ช าการครั้ งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดื อ น นั บ จากส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาแจ้งมติให้ทราบ จานวน 8 ราย
2.ชื่อ –ที่ สกุล
ตาแหน่ง/วิทยฐานะ โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
1
นางสาวสุภาณีย์
ครู/
บ้านไสใหญ่
แสงไพทูรย์
ครูชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 7 ราย
2 นางสาวอาไพ
ครู/
บ้านสระนางมโนราห์
พุทธถนอม
ครูชานาญการ
3 นางสาวลัดดา
ครู/
ชุมชนบ้านไทรห้อง
บุญทรง
ครูชานาญการ
4 นายสุทธิเดช
ครู/
วัดวังรีบุญเลิศ
คุณประสพ
ครูชานาญการ
5 นายธนวัฒน์
ครู/
บ้านปากแพรก
สวนจันทร์
ครูชานาญการ
6 นางชวิศา
ครู/
วัดสามัคคีนุกูล
พรหมขวัญ
ครูชานาญการ
ชุมชนวัดอัมพวัน
7 นายทนงศักดิ์
ครู/
คงพิทักษ์
ครูชานาญการ
8 นางสุมลรัตน์
ครู/
วัดหน้าเขา
ลาทุมลักษณ์
ครูชานาญการ

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาฯ ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สังคมศึกษาฯ ศาสนา และ
วัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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4. ไม่อนุมัติผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจานวน 7 ราย
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
1
นางเจียน
ครู/
วัดมุขธารา
สมพันธุ์
ครูชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 5 ราย
2 นางมนัสนันท์
ครู/
บ้านสระนางมโนราห์
ทองทิพย์
ครูชานาญการ
3 นางศิริขวัญ
ครู/
บ้านปากแพรก
จิตรบรรจง
ครูชานาญการ
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
4 นางผิวพรรณ
ครู/
ปัญญาเอก
ครูชานาญการ
5 นางกัณฐมณี
ครู/
บ้านคอกช้าง
คุณชน
ครูชานาญการ
6 นายวิชัยกาญจน์
ครู/
บ้านนาใหญ่
สิยานันท์
ครูชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 ราย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
7 นางสาวนิชาภา
ศึกษานิเทศก์/
พิกุลหอม
ศึ กษานิ เทศก์ ชานาญ
การ

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
ปฐมวัย
สังคมศึกษาฯ ศาสนา และ
วัฒนธรรม

วิทยาศาสตร์
ดนตรี
ทัศนศิลป์
สายงานนิเทศการศึกษา
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เรื่องที่ 4.12
เรื่อง

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ผลการประเมินด้านที่ 3 (กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 )

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติง านของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 8 ราย
2. อนุ มัติให้ ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 8 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเลขที่
สถานศึกษา/โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 6 ราย
1
น.ส.สิริพริมา
ครู/
วัดเกาะสระ
ชอบผล
ครูชานาญการ
2
น.ส.ธัญญาภรณ์
ครู/
ชุมชนบ้านสี่แยก
ชีวากร
ครูชานาญการ
3
น.ส.กวิสรา
ครู/
วัดธรรมเผด็จ
บัวเพ็ชร
ครูชานาญการ
4
นางสุภาพร
ครู/
วัดสามัคคีนุกูล
จะรา
ครูชานาญการ
5
นางธันยชนก
ครู/
วัดหน้าเขา
สุสิลา
ครูชานาญการ
6
นางภุมรินทร์
ครู/
บ้านบางตะเภา
บุญคล่อง
ครูชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 1 ราย
7
นางพรวิภา
ครู/
ชุมชนวัดเขา
ชูพร้อม
ครูชานาญการ
ลาปะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 ราย
8
นางบังอร
ครู/
บ้านในเขียว 2
ธรรมชาติ
ครูชานาญการ

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

นาฎศิลป์
ภาษาไทย
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เรื่องที่ 4.13
เรื่อง

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 2 )

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 1 ราย
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด

ที่
๑

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง/วิทยฐานะ
โรงเรียน
สาขาวิชา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
นางสาวกรีสดุ า
ครู/
วัดสมอ
คณิตศาสตร์
จุติยนต์
ครูชานาญการ
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เรื่องที่ 4.14
เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัตกิ ารจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 1) ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เพื่อรองรับการบรรจุ
นักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 จานวน 24 อัตรา
ที่

วิชาเอกที่ได้รับจัดสรร
1 ภาษาไทย
2 ประถมศึกษา
3 คณิตศาสตร์
4 สังคมศึกษา
5 ปฐมวัย
6 ภาษาอังกฤษ
7 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
8 พลศึกษา
9 คอมพิวเตอร์
10 ศิลปะ
11 สุขศึกษา
12 นาฏศิลป์
รวม

จานวนนักศึกษาทุนที่ได้รับจัดสรร
4
4
2
2
4
2
1
1
1
1
1
1
24

หมายเหตุ
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2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เพื่อรองรับการบรรจุ
นักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 จานวน 27 อัตรา
ที่
วิชาเอกที่ได้รับจัดสรร
จานวนนักศึกษาทุนที่ได้รับจัดสรร
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ภาษาไทย
ประถมศึกษา
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
ปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
พลศึกษา
เกษตรกรรม
สุขศึกษา
รวม

4
5
3
4
2
4
2
1
1
1
27

3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เพื่อรองรับการบรรจุ
นักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 จานวน 33 อัตรา
ที่
วิชาเอกที่ได้รับจัดสรร
จานวนนักศึกษาทุนที่ได้รับจัดสรร
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ภาษาไทย
ประถมศึกษา
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
ปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
พลศึกษา
คอมพิวเตอร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
ดนตรีศึกษา
รวมทั้งสิ้น

6
6
4
3
4
3
2
1
1
1
1
1
33
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4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เพื่อรองรับการบรรจุ
นักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 จานวน 26 อัตรา
ที่
วิชาเอกที่ได้รับจัดสรร
จานวนนักศึกษาทุนที่ได้รับจัดสรร
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ภาษาไทย
ประถมศึกษา
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
ปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
พลศึกษา
คอมพิวเตอร์
ศิลปะ
ดนตรีศึกษา
รวม

6
3
3
2
3
3
2
1
1
1
1
26

5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุน
ผู้ได้รับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 จานวน 31 อัตรา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

วิชาเอกที่ได้รับจัดสรร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
พลศึกษา
คอมพิวเตอร์
ศิลปะ
คหกรรมศาสตร์
เกษตรกรรม
นาฏศิลป์
อุตสาหกรรมศิลป์
ดนตรีศึกษา

จานวนนักศึกษาทุนที่ได้รับจัดสรร
3
4
5
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1

หมายเหตุ

37

14
15
16
17

จิตวิทยาและการแนะแนว
ชีววิทยา
เคมี
ดรตรีไทย
รวม

1
1
1
1
31

1.2 โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
จานวน 3 อัตรา
ที่
1
2
3

วิชาเอกที่ได้รับจัดสรร
เคมี
ชีววิทยา
คอมพิวเตอร์
รวม

จานวนนักศึกษาทุนที่ได้รับจัดสรร
1
1
1
3

หมายเหตุ

เรื่องที่ 4.15
เรื่อง การให้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยราชการเป็นการชั่วคราว
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ใ ห้ น างอโณทั ย ชู ย ก ต าแหน่ ง ครู โรงเรี ย นปทุ ม านุ กู ล ไปช่ ว ยราชการเป็ น การชั่ ว คราว
ที่ โ รงเรี ย นวั ด เขาขุ น พนม อ าเภอพรหมคี รี ตามความเห็ น ของผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ได้ตามความประสงค์ มีกาหนด 1 ปี
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เรื่องที่ 4.16
เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ก ารเลิ กสถานศึ ก ษา สั งกั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษานครศรีธ รรมราช เขต 3
จานวน 4 แห่ง ทั้งนี้ ได้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้น
พื้น ฐาน พ.ศ.๒๕๕o หมวดที่ 3 การเลิ กสถานศึก ษา ข้อ 11 กาหนดว่า ให้ คณะกรรมการเขตพื้ นที่ การศึกษา
พิจารณาเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างหนึ่งอย่างใด (1) ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 2) จานวน
นักเรียนลดลง จนไม่สามารถพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้ และข้อ 13
กาหนดว่า ในกรณี ที่ มีความจ าเป็ น ที่ ไม่อ าจมี ห ลั กเกณฑ์ ที่ กาหนดในระเบี ยบมาใช้กั บการจัดตั้ ง รวม หรือเลิ ก
สถานศึกษาได้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนาเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาอนุมัติ คือ
(1) โรงเรียนบ้านบางปรง อาเภอเชียรใหญ่ ทรัพย์สินอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ โรงเรียนวัดสระโพธิ์
(2) โรงเรียนบ้านชายควน อาเภอจุฬาภรณ์ ทรัพย์สินอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ โรงเรียนวัดวังฆ้อง
(3) โรงเรียนบ้านม่วงงาม อาเภอร่อนพิบูลย์ ทรัพย์สินอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
(4) โรงเรียนบ้านหนองกก อาเภอร่อนพิบูลย์ ทรัพย์สินอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ โรงเรียนวัดเทพมงคล
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เรื่องที่ 4.17
เรื่อง การเลิกขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการขอเลิกการขยายชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2563 ให้แก่โรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัดนากัน
เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนาเสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มี
มติให้เลิกการขยายชั้นเรียนต่อไป

เรื่องที่ 4.18
เรื่อง การแต่งตั้ง ตัวแทน กศจ. เพื่อทาหน้าที่ในคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือ
หรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. จานวน 1 ท่าน
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติแต่งตั้ง นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ตาแหน่งผู้แทน ก.ศ.น.จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ.
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เรื่องที่ 4.19
เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ. บริหารงานบุคคล)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการสรรหา ตัวแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาหรือผู้อานวยการสถานศึกษาในจังหวัด
จานวน 2 ท่าน เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. ใน อกศจ.(บริหารงานบุคคล)
1. นายสุภาพ เต็มรัตน์
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนปากพนัง
2. นายมนตรี เจียรมาศ
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนปทุมานุกูล

