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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 13/2563
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 (ชั้น 2) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
..................................................
ระเบียบวาระที่ 1

ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง แนวทางการทางานของ ประธาน กศจ.
1.1.1 เรื่อง การขับเคลื่อนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา
การจัดเคลื่อนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของ
กศจ.ยึดหลัก 3 ประการ คือ 1. ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาให้เป็น
รูปธรรม 2. สร้างบูรณาการการทางานให้เป็นเอกภาพ และ 3. การจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่มากที่สุด
1.1.2 เรื่อง นโยบายการประชุม กศจ.
นโยบายการปรชุ ม กศจ. ให้ ค วามส าคั ญ 3 ส่ ว น คื อ
1. การนัดประชุม นัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ถ้าเรื่องใดนัดในที่ประชุมเป็น
วาระปกติประจาไว้แล้วถือว่าที่ประชุมนี้รับทราบแล้ว จะไม่ทาเป็นหนังสือก็ถือว่า
รับทราบแล้ว กรณีเป็นเรื่องด่วนและประธานนัดประชุมอันนี้จะไม่ถึง 3 วันก็ได้ และ
ก่อนการประชุมต้องมีการกลั่นกรองให้ชัดเจน 2.เมื่อประชุมก็ให้เป็นไปตามมติ กศจ.
และ 3. มติที่ประชุมเป็นอย่างไร มอบสานักงานศึกษาธิการจังหวัด นครศรีธรรมราช
และหน่วยงานทางการศึกษาไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.1.3 เรื่อง การลงนามตามมติ
การลงนามตามมติ ข อง กศจ.ให้ เสนอประธานลงนาม
ไม่เกิน 7 วัน
1.1.4 เรื่อง นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การประชุม กศจ.ให้นาเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ด้วย
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563
คณะกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทา
รายงานการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เสร็จเรียบร้อย
แล้ว และได้เสนอรายงานการประชุมต่อที่ประชุมเพื่อให้การรับรอง
ที่ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
2563 โดยไม่มีเงื่อนไข
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1.1 เรื่อง การดาเนินการตามมติ กศจ.
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติรับทราบผลการดาเนินการของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามมติของ กศจ.ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
2563 จานวน 3 วาระ
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3.2 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
3.2.1 เรื่อง แนวปฏิบตั ิการขออนุมัตินาคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
มาลดระยะเวลาการดารงตาแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชานาญการ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบแนวปฏิบัติการขออนุมัติคุณวุฒิในระดับปริญญา
โทหรื อ ปริ ญ ญาเอกมาลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่ งในการขอมี วิ ท ยฐานะครูช านาญการ ตามหนั งสื อ
สานั กงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุ ด ที่ สธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ และหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/
ว 10 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่องหลักเกณฑ์แ ละวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในจั งหวัด ยะลา ปั ต ตานี นราธิ ว าส และสงขลา (เฉพาะพื้ น ที่ อ าเภอเทพา สะบ้ าย้ อ ย นาทวี และจะนะ)
มีวิทยฐานะชานาญการและมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต่อมา ก.ค.ศ. มีมติปรับปรุงมาตรฐาน
วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชานาญการ และปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชานาญการ ในส่วนของคุณสมบัติข้อ 1.1
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐาน
วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชานาญการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชานาญการ และซักซ้อมแนวปฏิบัติตาม
มติ ก.ค.ศ. (เพิ่มเติม) ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง
การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชานาญการ และการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชานาญการ บัดนี้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนั งสือที่ ศธ 04009/ว 5333 ลงวันที่ 15 กันยายน
2563 แจ้งว่าเพื่อให้การขออนุมัตินาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกมาลดระยะเวลา
การดารงตาแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชานาญการ เพื่อนาเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา จึงขอให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน โดยขอให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. แจ้ ง ให้ ผู้ ข อรั บ การประเมิ น ส่ ง เรื่ อ งต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ต้ น แล้ ว เสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลาดับพร้อมให้ความเห็นว่าคุณนวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาเพื่อนามาใช้ลดระยะเวลาการดารงตาแหน่งในการขอมีวิทยฐานะชานาญการ
นั้น มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ในสถานศึกษา ที่ผู้ขอดารงตาแหน่งและทาการ
สอนอยู่หรือไม่อย่างไร
2. ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ กศจ.พิจารณา แล้วจึงเสนอสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา ก่อนนาเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป
3. ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณารายการ ละ
2 ชุด ดังนี้
3.1 สาเนาคุณวุฒิการศึกษาที่ผู้ขอสาเร็จการศึกษา
3.2 รายละเอียดหลักสูตรที่สถาบันการศึกษากาหนด
3.3 สาเนาทะเบียนประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7) หรือ ก.ค.ศ 16
3.4 คาสั่งมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา
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3.5 ตารางสอนทีผ่ ู้ขอได้ทาการสอนหรือเคยทาการสอนมาแล้ว
3.6 รายงานการประชุมของ กศจ.
3.7 หนังสือขออนุญาตไปศึกษาต่อ ตามระเบียบการลาของทางราชการหรือหนังสือรายงาน
การไปศึกษาต่อ โดยไม่ใช้เวลาราชการ
ทั้งนี้ ผู้ขอรับการประเมินต้องรับรองความถูกต้องของสาเนาเอกสารหลักฐานทุกรายการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3.2.2 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปี พ.ศ.2563
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี พ.ศ.2563
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เขต 2 เขต 3 และเขต 4 ตามหนังสือ
สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว 6062 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ดังนี้
1. ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ จานวน 4 อัตรา ดังนี้
ที่
ตาแหน่ง
ตาแหน่งเลขที่ อันดับ
เงินเดือน
หมายเหตุ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 อัตรา
1 ศึกษานิเทศก์
31
คศ.3
69,040 จัดสรรคืน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 2 อัตรา
2 ศึกษานิเทศก์
798
คศ.3
63,810 จัดสรรคืน
3 ศึกษานิเทศก์
5595
คศ.2
56,710 จัดสรรคืน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 อัตรา
4 ศึกษานิเทศก์
32
คศ.3
58,390 จัดสรรคืน
2. ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) จานวน 10 อัตรา ดังนี้
ที่
ตาแหน่ง
ตาแหน่งเลขที่ ระดับ
เงินเดือน
หมายเหตุ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 4 อัตรา
1 นักประชาสัมพันธ์
อ5
ชพ.
61,650 จัดสรรคืน
2 นักทรัพยากรบุคคล
อ 17
ชพ.
48,790 จัดสรรคืน
3 นักทรัพยากรบุคคล
อ 18
ชพ
69,040 จัดสรรคืน
4 นักทรัพยากรบุคคล
อ 21
ชก.
43,630 เกลี่ยไป สพป.อุตรดิษถ์ เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 3 อัตรา
5 นักวิเคราะห์
อ 32
ชพ.
68,550 จัดสรรคืน
นโยบายฯ
6 นักวิชาการศึกษา
อ 44
ชก.
45,570 จัดสรรคืน
7 เจ้าพนักงานธุรการ
อ 47
ชง.
46,920 ยุบและคืนเป็น พรก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 1 อัตรา
8 นักวิชาการพัสดุ
อ 17
ชพ.
54,770 จัดสรรคืน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 2 อัตรา
9 นักวิชาการศึกษา
อ 34
ชพ.
58,390 จัดสรรคืน
10 เจ้าพนักงานธุรการ
อ 33
ชง.
38,750 จัดสรรคืน
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เรื่องที่ 4.1
เรื่อง การขออนุมัติกาหนดสัดส่วนและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุ มั ติ ก ารก าหนดสั ด ส่ ว นในการคั ด เลื อ กบุ ค คล เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง เป็ น ข้ าราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีมีความจาเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
สพป./สพม
นครศรีธรรมราช เขต 1
นครศรีธรรมราช เขต 3
นครศรีธรรมราช เขต 4
มัธยมศึกษา เขต 12
รวม

จานวน
ตาแหน่งว่าง
1
2
1
1
5

การกาหนดสัดส่วน
การคัดเลือก
การสอบแข่งขัน
(ร้อยละ 60)
(ร้อยละ 40)
1
1
1
1
0
1
0
3
2

2. อนุมัติร่างประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานกรณี
ที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.
3. หากเห็นชอบตามข้อ 2 มอบให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาเนินการเกี่ยวกับ
การคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สานักงาน ก.ค.ศ. และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด จนแล้วเสร็จ
4. อนุ มั ติ เ ครื่ อ งมื อ ในการด าเนิ น การคั ด เลื อ ก มอบให้ ค ณะอนุ ก รรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช (อกศจ.บริหารงานบุคคล) และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดร่วมกันดาเนินการ
5. อนุ มั ติ ม อบให้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวั ดนครศรีธ รรมราช ด าเนิ น การคั ดเลื อก และแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการต่ างๆ และเจ้ าหน้ าที่ ด าเนิ นการคั ดเลื อกได้ ตามความจาเป็ น และเหมาะสมและรายงานให้
ประธาน กศจ.ทราบ
6. อนุมัติเป็นหลักการกรณีสานักงาน ก.ค.ศ.หรือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้ง
ให้ดาเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลง โดยให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาเนินการโดย
ความเห็นชอบของประธาน กศจ. แล้วรายงานให้ กศจ.ทราบ ต่อไป
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เรื่องที่ 4.2
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
ดังนี้
1.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1. เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา รอง. ผอ.สพท. ,ศึกษานิเทศก์ และ
ผู้อานวยการสถานศึกษา ใน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ดังนี้
1.1 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 1.94 – 5.88 จานวน 850 คน
1.2 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.43 – 4.30 จานวน 229 คน
1.3 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 1.20 – 3.40 จานวน 58 คน
1.4 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 1.05 – 2.80 จานวน 8 คน
1.5 ไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา จานวน 17 คน
1.6 ไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสถานศึกษาที่ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 24
กันยายน 2563 จานวน 1 คน
1.7 ไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษาจานวน 1 คน
เนื่องจากเสียชีวิต เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เงินเดือนเต็มขั้น รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 4 (๖๙,๐๔๐)
2. เห็นชอบเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(เวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน) จานวน 1 ราย
3. เห็นชอบในการส่งผลการเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 2 ( ตุลาคม 2563) ให้แก่ข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึ กษาต าแหน่ งครู สายงานการสอนที่ มาช่วยราชการจากต่ าง สพท. ไป สพท.ต้ นสั งกั ด
จานวน 2 ราย
4. เห็ นชอบในการส่ งผลการเลื่ อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 2 ( ตุ ลาคม 2563) ให้ แก่ ข้าราชการครูและ
บุ คลากรทางการศึ กษาราย นายชิษณุ ชา หมั่นถนอม เดิ มดารงตาแหน่งผู้ อานวยการโรงเรียนวัดเทพธิดาราม
อ.เมืองฯ ซึ่งมีคาสั่งให้กลับไปเป็นข้าราชการครูสายงานการสอน ในตาแหน่งครูวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา สพม.เขต 15
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2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
1. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย
คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 ข้าราชการในสถานศึกษา , รอง. ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ ผู้อานวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 2 ดังนี้
1.1 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 1.40-6.00
จานวน 1,660 ราย
1.2 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.38- 3.30
จานวน 307 ราย
1.3 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.55-2.69
จานวน 17 ราย
1.4 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้ทุกประเภท
ร้อยละการเลื่อน 1.00-2.69
จานวน 11 ราย
1.4 ไม่เลื่อนเงินเดือน
จานวน 51 ราย
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
1. เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย
คศ.1 คศ.2และ คศ.3 (ข้าราชการในสถานศึกษา รอง. ผอ.สพท., ศึกษานิเทศก์ และผู้อานวยการ
สถานศึกษา) ใน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ดังนี้
1.1 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ทุกประเภท ร้อยละ
การเลื่อน 1.65 – 5.99
จานวน 1,554 ราย
1.2 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก ทุกประเภท ร้อยละ
การเลื่อน 1.89 - 3.85
จานวน 153 ราย
1.3 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ทุกประเภท ร้อยละ
การเลื่อน 0.34 - 3.65
จานวน 21 ราย
1.4 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้ทุกประเภท
ร้อยละการเลื่อน 1.10 – 2.74 จานวน 5 ราย
1.5 ไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา จานวน 45 ราย
1.6 เห็นชอบจาก กศจ. เสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา อนุมัติให้สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย
ให้แก่ นางฉลวย เหล่าคนค้า ครู โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ลาป่วย ตาม พ.ร.บ.สงเคราะห์
ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ประกอบกับ กฎ
ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 19 วรรคสอง กาหนด
ไว้ว่า “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเลื่อนเงินเดือนได้ตามกฎ ก.ค.ศ.นี้ แต่ผู้มี
อานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อน
เงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. เสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการ
เฉพาะราย” ด้วยเหตุผลสถานศึกษาเห็นว่าข้าราชการครูดังกล่าวมีความเสียสละดูแลช่วยเหลือกิจกรรมของ
โรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น ให้ทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารนักเรียน จึงขอเสนอ
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เลื่อนเงินเดือนร้อยละการเลื่อน 2.00 เป็นเงิน 705.40 บาท (ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ) ซึ่งผู้มีอานาจสั่ง
เลื่ อนเงินเดือนพิ จารณาแล้ วเห็ น สมควรเลื่ อนเงินเดือน (ให้ ได้รับค่ าตอบแทนพิ เศษ ร้อยละ 2.00 เป็ นเงิน
705.40 บาท) เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่ข้าราชการครูฯดังกล่าว เสนอ กศจ.ให้ความเห็นชอบ เสนอ ก.ค.
ศ.เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายต่อไป
2. ขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ
คศ.5
2.1 เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดีเด่น ร้อยละการเลื่อน 3.10 จานวน 1 ราย
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
1. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ชว่ ย คศ.1 คศ.2
และ คศ.3 ข้าราชการในสถานศึกษา , รอง. ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ ผู้อานวยการสถานศึกษาและครูช่วยราชการใน
สพท. สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ดังนี้
1.1 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 1.11 – 5.67 จานวน 938 ราย
1.2 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 0.35 – 4.36 จานวน 453 ราย
1.3 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.46 – 3.64 จานวน 11 ราย
1.4 ไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา จานวน 22 ราย
2. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เลื่อน
เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตามนัยข้อ 19 แห่งกฎ
ก.ค.ศ.ฯ พ.ศ. 2561 เป็นผูม้ ีผลการปฏิบัติงานดีเด่น (เวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน)
เลื่อนร้อยละ 1.94 จานวน 1 ราย (ซึ่งจานวนคนรวมอยู่กับข้อ 1.1 ด้วยแล้ว)
3. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 และ
คศ.5 โดยเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน
2.90 - 3.56 จานวน 2 ราย
4. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วย
ราชการต่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เลื่อนเงินเดือนตามผลการพิจารณาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ จานวน 1 ราย
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5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
1. เห็น ชอบการเลื่อนเงินเดือนให้ แก่ กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย
คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 ข้าราชการในสถานศึกษา , รอง. ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดังนี้
1.1 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.60 – 4.20 จานวน 2,281 ราย
1.2 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.40– 3.45 จานวน 527 ราย
1.3 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.00 – 3.20 จานวน 72 ราย
1.4 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 1.00 - 2.90 จานวน 14 ราย
1.5 ไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา จานวน 7 ราย
2. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เลื่อน
เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตามนัยข้อ 19 แห่งกฎ
ก.ค.ศ.ฯ พ.ศ. 2561 เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น (เวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน)
เลื่อนร้อยละ 1.80 - 1.94 จานวน 3 ราย (ซึ่งจานวนคนรวมอยู่กับข้อ 1.1 ด้วยแล้ว)
3. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความ
ตาย 2 คน ดังนี้
3.1 นางเนาวรัตน์ สนธิเมือง ครูชานาญการพิเศษ/โรงเรียนเชียรใหญ่เสียชีวิต 13
กันยายน 2563
3.2 นางอุไรรัตน์ นิลวิเชียร ครูชานาญการพิเศษ/โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
เสียชีวิต 16 กันยายน 2563
4. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4
และ คศ.5 โดยเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ทุกประเภท ร้อยละ
การเลื่อน 2.72 - 5.00 จานวน 2 ราย
5. อนุมัติเป็นหลักการให้ความเห็นชอบในการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยปฏิบัติราชการต่างเขตพื้นที่การศึกษา และต่างสังกัด สพฐ. ให้เลื่อนเงินเดือน
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ตามที่หน่วยงานราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการแจ้งผลการพิจารณามา จานวน 4
ราย ดังนี้
1) นายธาวิน สินเย็น ครูชานาญการ/โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ไปช่วยราชการสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
2) นางพิมพ์ศรี ธราพร ครูชานาญการ/ โรงเรียนนาบอน ไปช่วยราชการ โรงเรียนบ้านทอนวังปราง
สพป.นศ.2
3) นางสาวเนตรกมล แก้วหวาน ครูชานาญการพิเศษ/โรงเรียนทรายขาววิทยา ไปช่วย
ราชการ สพม.16
4) นางกนกวรรณ บุญเมือง ครูชานาญการพิเศษ/โรงเรียนโยธินบารุง ไปช่วย กอ.รมน.สวนรื่นฤดี
กทม.
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6. อนุมัติเป็นหลักการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายมาจากต่าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีผลก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ให้เลื่อนเงินเดือนตามผลการพิจารณาของส่วน
ราชการต้นสังกัดเดิม
7. เห็นชอบให้ กศจ. เห็นชอบอนุมัติเป็นหลักการให้เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยปฏิบัติราชการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ตามผลการ
พิจารณาของหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติราชการแจ้งมายังหน่วยงานต้นสังกัด
8. เห็นชอบ ให้ กศจ. เห็นชอบมอบหมายผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเป็นการ
เฉพาะรายตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 9
ดังนี้
8.1 ผอ.สพท. แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ รอง ผอ.สพท. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ถ้ามี) ผู้อานวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ใน สพท. ทราบ
8.2 ผู้อานวยการสถานศึกษา แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ รองผู้อานวยการสถานศึกษา
และข้าราชการสายงานการสอน ทราบ
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เรื่องที่ 4.3
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง บุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค. (2) ที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4 และ สานักงาน
เขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 1 2 และที่ ปฏิ บั ติ งานในโรงเรี ย นตามที่ เสนอ รวมทั้ งสิ้ น
จานวน 189 ราย ดังนี้
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
จานวน 41 คน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
จานวน 44 คน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
จานวน 38 คน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
จานวน 29 คน
สพม.เขต 12
จานวน 37 คน
2. อนุมัติเป็นหลักการเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยราชการ
ต่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เลื่อนเงินเดือนตามผลการพิจารณาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ ไป
ช่วยปฏิบัติราชการแจ้งมายังต้นสังกัด
3. อนุ มั ติ เป็ น หลั กการ หาก สพฐ. จั ดสรรวงเงินเพิ่ มเติ มเพื่ อเลื่ อนเงินเดื อน ต าแหน่ งบุ คลากรทาง
การศึ กษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้ งที่ 2 (1 ตุ ล าคม 2563) ให้ แก่ ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมให้แก่ข้าราชการครู ฯ ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2) โดยให้ใช้ คะแนนประเมินเดิม ช่วงห่างของร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของแต่ระดับการเลื่ อน
เงินเดือนคงเดิม
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เรื่องที่ 4.4
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของ
ผู้อานวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของ
ผู้อานวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งผู้ อานวยการสถานศึกษา
จานวน 12 ราย ดังนี้
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วย
ชื่อ / ตาแหน่ง/
วันที่บรรจุ
ที่
สถานศึกษา
และแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ ผู้อานวยการ
ศึกษานิเทศก์
บริหารการศึกษา
สถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 3 ราย
1 นายวิมล จิ้วฮวด
30
นายสมเกียรติ
นายสมหมาย นางสาวปรีดา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
มิถุนายน
ชนาชน
สุดถนอม
จานงจิต
โรงเรียนบ้านนาเกิดผล
2563
2

3

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางสาวอรฤทัย
เพ็ชร์ประพันธ์
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองปีก
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นางสาวชญาภา
เพชรา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดมุขธาราม
(วัดปากท่าซอง)
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

30
มิถุนายน
2563

นายสมเกียรติ
ชนาชน

นายสมหมาย
สุดถนอม

นางสาวปรีดา
จานงจิต

30
มิถุนายน
2563

นายสมเกียรติ
ชนาชน

นายสมหมาย
สุดถนอม

นางสาวปรีดา
จานงจิต

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 6 ราย
4 นายสราวุธ แรกรุ่น
นายวิรัตน์ ไกรแก้ว
นายธรรศ
นายจารูญ
30
ผู้อานวยการสถานศึกษา
พ งศ า
หนูสังข์
มิถุนายน
โรงเรียนวัดควนเคร็ง
ปาน
2563
5

6

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นางสุนันท์ พูลสวัสดิ์
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดปากแพรก
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นายเชี่ยวชัย เขียวแป้น
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

30
มิถุนายน
2563

นายวิรัตน์ ไกรแก้ว

นายประจวบ
พูลเพิ่ม

นางณัฐชา
สหวิศิษฎ์

30
มิถุนายน
2563

นายวิรัตน์ ไกรแก้ว

นายประจวบ
พูลเพิ่ม

นางณัฐชา
สหวิศิษฎ์
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7

8

9

นางสาวจารุณี
จัตตุพงศ์
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นายสุทธิเดช
คุณประสพ
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบางมูลนาก
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นายปรีชา ช่วยทอง
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวลาพู
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

30
มิถุนายน
2563

นายวิรัตน์ ไกรแก้ว

นายธรรศ
นายจารูญ
พ งศ า
หนูสังข์
ปาน

30
มิถุนายน
2563

นายวิรัตน์ ไกรแก้ว

นายประจวบ
พูลเพิ่ม

นางณัฐชา
สหวิศิษฎ์

30
มิถุนายน
2563

นายวิรัตน์ ไกรแก้ว

นายประจวบ
พูลเพิ่ม

นางณัฐชา
สหวิศิษฎ์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 3 ราย
นางจินตนา แจ้งใจ
นายมานะจิตต์
นางสาวสุนัฏฐา
10 นายกูอุดม สัญญา
30
ผู้อานวยการสถานศึกษา
รัตนมณี
เจริญผล
มิถุนายน
โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต
2563
11

12

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
นางสาวเกศณี
ศรีกฤษณ์
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดคีรีวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
นายศุภชัย อาญา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าจันทร์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

30
มิถุนายน
2563

นางจินตนา แจ้งใจ

นายมานะจิตต์
รัตนมณี

นางสาวสุนัฏฐา
เจริญผล

30
มิถุนายน
2563

นางจินตนา แจ้งใจ

นายมานะจิตต์
รัตนมณี

นางสาวสุนัฏฐา
เจริญผล
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วาระที่ 4.5
เรื่อง

การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบการตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 4 จานวน 20 ราย ดังนี้
ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผูด้ ารงตาแหน่งครูใน
(ผู้ทรงคุณวุฒอิ นื่ จาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราราช เขต 4 จานวน 20 ราย

1

นางสาวอุไรวรรณ
อินทรสุวรรณ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านไสพลู
นางสาวจันทิมา
เจะแหละหมัน
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านวังลุง
นางสาวจิราพัชร
จุลทอง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านเขาใหญ่
นางสาวคอลีเยาะ
กาเจร์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านเขายวนเฒ่า

๒๔
กรกฏาคม
๒๕๖๓

ผอ.ร.ร.บ้านไสพลู

๒๔
กรกฏาคม
๒๕๖๓

ผอ.ร.ร.บ้านวังลุง

๒๔
กรกฏาคม
๒๕๖๓

ผอ.ร.ร.บ้านเขาใหญ่

นางราตรี หนูแก้ว

๒๔
กรกฏาคม
๒๕๖๓

ผอ.ร.ร.บ้านเขายวนเฒ่า

นางสาวรัชดาภรณ์
นายสมคิด อุ่นนวล
แก้วเถื่อน

นายนพดล
นาคเยื้องกลาย
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดชนสังขรณพิจติ ร

๒๔
กรกฏาคม
๒๕๖๓

ผอ.ร.ร.วัดชนสังขรณ
พิจิตร

นางสาวเจษรา จูเจ้ย

นางสาวสุนัฎฐา เจริญ
ผล

นายอับดุลเล๊าะห์

๒๔
กรกฏาคม
๒๕๖๓

ผอ.ร.ร.ท่าศาลา

นางสาวทิพวรรณ

นายสุรินทร์ สุกสาน

2

3

4

5

6

วันที่บรรจุและ
แต่งตั้ง

ลันเด
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.ท่าศาลา

นายอนันตชัย

นางวิไลวรรณ ศรีใหม่
ดิษยมนตรี

นางยุวดี เพชรดา

นางสาวสุนัฎฐา
เจริญผล

ยอดยิ่ง

นายสุชาญ งามพ้อง

หมาย
เหตุ
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ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

7

นางสาวภัทรวลินทร์
จันทร์คง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดดอนใคร
นางสาวปาริชาติ ผลสด
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.ปทุมานุกลู
นางสาววัชรีวรรณ
สิทธิเสนา
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดพรหมโลก
นางสาวมนัสนันท์
ทองสังข์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดหญ้าปล้อง
นางสาววิมลรัตน์
นวลล่อง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดศิลาชลเขต
นางสาวไหมแก้ว
สุวรรณฤทธิ์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.เคียงศิริ
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนก
นพเช้า
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.ปทุมานุกลู
นางรวิวรรณ ช่วยชู
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดโมคลาน
นางสาวนิรมล บุญคา
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดพรหมโลก

8

9

10

11

12

13

14

15

วันที่บรรจุและ
แต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผูด้ ารงตาแหน่งครูใน
(ผู้ทรงคุณวุฒอิ นื่ จาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

๒๔
กรกฏาคม
๒๕๖๓

ผอ.ร.ร.วัดดอนใคร

นางพรศรี ศรีสุข

นายสุภาพ ดวงมุสิก

๒๔
กรกฏาคม
๒๕๖๓
๒๔
กรกฏาคม
๒๕๖๓

ผอ.ร.ร.ปทุมานุกูล

นางสุนันทา พิมพิศาล

นายสิทธิรักษ์ ศิขิวัฒน์

ผอ.ร.ร.วัดพรหมโลก

นางละออง นิ่มชนะ

นางสาวสุนัฎฐา เจริญผล

๒๔
กรกฏาคม
๒๕๖๓

ผอ.ร.ร.วัดหญ้าปล้อง

นายอาไพ เลขขา

นายอรุณ สารารัตน์

๒๔
กรกฏาคม
๒๕๖๓

ผอ.ร.ร.วัดศิลาชลเขต

นางวรางคณา ขาวเขียว นางกษมา ศรีสุวรรณ

๒๔
กรกฏาคม
๒๕๖๓

ผอ.ร.ร.เคียงศิริ

นายนิพนธ์ บุญรัตน์

นางประภา ผกากรอง

๒๔
กรกฏาคม
๒๕๖๓

ผอ.ร.ร.ปทุมานุกูล

นางเรณู รักช้าง

นางบัณฑิตา ชูปู

๒๔
กรกฏาคม
๒๕๖๓
๒๔
กรกฏาคม
๒๕๖๓

ผอ.ร.ร.วัดโมคลาน

นางพรพิมล นวลแป้น

นางเรณู รักช้าง

ผอ.ร.ร.วัดพรหมโลก

นางละออง นิ่มชนะ

นางสาวสุนัฎฐา เจริญผล

หมาย
เหตุ
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ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

16 นางสาวเรวดี

17

18

19

20

เหลื่อมแก้ว
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านอินทนิน
นางสาวพันธิพา สุหลง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านสระบัว
นางสาวเพ็ญฤดี
เพชรมาก
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านวังลุง
นางเมวดี จันหุณี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดดอนใคร
นางสาวสุรรี ัตน์
ทองแก้ว
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดกลาง

วันที่บรรจุและ
แต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผูด้ ารงตาแหน่งครูใน
(ผู้ทรงคุณวุฒอิ นื่ จาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา

๒๔
กรกฏาคม
๒๕๖๓

ผอ.ร.ร.บ้านอินทนิน

นางวรางคณา รอดภัย

นายกิตติภพ ส้มแป้น

๒๔
กรกฏาคม
๒๕๖๓
๒๔
กรกฏาคม
๒๕๖๓

ผอ.ร.ร.บ้านสระบัว

นางบุญรอบ
นางสุวรรณรัตน์ คุ้มสวน
โชตยาสีหนาท

ผอ.ร.ร.บ้านวังลุง

นางยุวดี เพชรดา

๒๔
กรกฏาคม
๒๕๖๓
๒๔
กรกฏาคม
๒๕๖๓

ผอ.ร.ร.วัดดอนใคร

นางสุมนรัตน์
นายการุณ สามารถ
สุปรียธิติกุล

ผอ.ร.ร.วัดกลาง

นางมะยุรา จิตรเขม้น

นางสาวสุนัฎฐา เจริญผล

นางสุพิชชา เนตรวรนันท์

หมาย
เหตุ
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เรื่องที่ 4.6
เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ให้ดารงตาแหน่งครู
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ซึ่งผ่ านการประเมิ น การเตรี ย มความพร้ อมและพัฒ นาอย่างเข้มครบสองปี ให้ ด ารงตาแหน่งครู สั งกั ดเดิ ม
โดยได้รับ เงิน เดือนอัน ดับ คศ.1 เมื่อวัน ถัดจากวันครบกาหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้ม
จานวน 65 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
1 นางสาวจิราพัชร คงทอง
ครูผู้ช่วย
2 นายธีระพัฒน์ บุญมาปัญญากุล
ครูผู้ช่วย
3 นายณัฐพงษ์ รักษามั่น
ครูผู้ช่วย
4 นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ครูผู้ช่วย
5 นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
ครูผู้ช่วย
6 นางสาวภัสมล ตุ้งติก
ครูผู้ช่วย
7 นางสาวนฤมล ทับศฤงฆรา
ครูผู้ช่วย
8 นางสาวสุธาทิพย์ กุศลเอี่ยม
ครูผู้ช่วย
9 นางสาววรรณวิสา สืบบุตร
ครูผู้ช่วย
10 นางสาวจิราภร ยุทธกาศ
ครูผู้ช่วย
11 นางสาววรรณนิศา ธารเนตร
ครูผู้ช่วย
12 นางสาวผกายมาศ ดาฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
13 นางสาวคัทลียา จันดี
ครูผู้ช่วย
14 นางสาวเทพศิรินทร์ ทินกร
ครูผู้ช่วย
15 นางสาวชนิภา สุวรรณพัฒน์
ครูผู้ช่วย
16 นางสาวดาริกา ชอบทากิจ
ครูผู้ช่วย
17 นางสาวณัฐวดี แก้วมาก
ครูผู้ช่วย
18 นางสาวศิรประภา ใจเพียร
ครูผู้ช่วย
19 นายวันเชษฐ์ เชื้อกูลชาติ
ครูผู้ช่วย
20 นางสาวสุรัสวดี ศรีสุธรรม
ครูผู้ช่วย
21 นางสาวณัฐธิดา พฤกษพนม
ครูผู้ช่วย
22 นางสาวมาริษา ปานเนือง
ครูผู้ช่วย
23 นางสาวณิชกานต์ วงศ์แก้ว
ครูผู้ช่วย
24 นางสาวทิวารัตน์ แก้วเทวา
ครูผู้ช่วย
25 นางสาวอ้อมใจ ไชยยุทธ
ครูผู้ช่วย

โรงเรียน
เขต 2 จานวน 31 ราย
บ้านกันละ/ฉวาง
บ้านปากน้า/ฉวาง
วัดโคกเมรุ/ฉวาง
บ้านวังเต่า/ทุ่งสง
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา/ทุ่งสง
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา/ทุ่งสง
บ้านวังธน/ทุ่งสง
บ้านนาบอน/นาบอน
บ้านบ่อมอง/ทุ่งสง
บ้านโคกยาง/ฉวาง
บ้านวังยาว/ทุ่งสง
วัดทุ่งส้าน/ทุ่งสง
วัดเกาะสระ/นาบอน
วัดไม้เรียง/ฉวาง
บ้านควนลาภู/ทุ่งใหญ่
วัดลานาว/บางขัน
วัดลานาว/บางขัน
บ้านทอนวังปราง/ฉวาง
บ้านควนประ/บางขัน
บ้านหนองเจ/บางขัน
ตชด.บ้านไร่ยาว/บางขัน
บ้านไสโป๊ะ/นาบอน
บ้านไสโป๊ะ/นาบอน
บ้านไสโป๊ะ/นาบอน
บ้านถ้าตลอด/ทุ่งสง

หมายเหตุ

19

ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
26 นางสาวกัณฐิกาญจน์ คุ้มหอยกัน
ครูผู้ช่วย
27 นางสาวรัชนีกร ชุมวงศ์
ครูผู้ช่วย
28 นางสาวหนึ่งฤดี ขุนบุญจันทร์
ครูผู้ช่วย
29 นางสาวนฤมล เดชะ
ครูผู้ช่วย
30 นางสาวพิมโพยม เจริญพงศ์
ครูผู้ช่วย
31 นางสาวจิระนันท์ สุดจิตร
ครูผู้ช่วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
32 นางสาวอภัชญา ชอบทากิจ
ครูผู้ช่วย
33 นางสาวจันจิรา ชูแตง
ครูผู้ช่วย
34 นางสาวจุฑามาศ ร่มแก้ว
ครูผู้ช่วย
35 นางสาวจารุวรรณ สุขชะอม
ครูผู้ช่วย
36 นางสาวฤดีวรรณ์ เพชรรัตน์
ครูผู้ช่วย
37 นางสาวชนนิกานต์ เกียรติรุ่งโรจน์
ครูผู้ช่วย
38 นางสาวอรอนงค์ ช่วยรอดสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
39 นางสาวปัทติมา มีขวด
ครูผู้ช่วย
40 นางสาวชนิดาภา เล่นทัศน์
ครูผู้ช่วย
41 นางสาวนัจมีย์ คงคาลิหมีน
ครูผู้ช่วย
42 นางสาวจิรภัทร์ วงศ์น้อย
ครูผู้ช่วย
43 นางสาวเกศกนก สมาน
ครูผู้ช่วย
44 นางสาวจรวยพร เขียวเสน
ครูผู้ช่วย
45 นางสาวกมลวดี พรมเช็ก
ครูผู้ช่วย
46 นางสาววราลี ฟุ้งเฟื่อง
ครูผู้ช่วย
47 นางสาววิภัตรา ชูหนู
ครูผู้ช่วย
48 นายรณรงค์ คล้ายดวง
ครูผู้ช่วย
49 นางสาวสุคนธา หมิดหวัง
ครูผู้ช่วย
50 นางสาวสบันงา หวัดเพชร
ครูผู้ช่วย
51 นางสาวสุทัตตา ผิวเหมาะ
ครูผู้ช่วย
52 นางสาวทรายขวัญ ทองนุ่น
ครูผู้ช่วย
53 นายอนุพันธ์ จันทร์ส่องแสง
ครูผู้ช่วย
54 นางสาววิลาสิณี นรินทร์รัตน์
ครูผู้ช่วย
55 นางสาวพวงรัตน์ จันทรครบ
ครูผู้ช่วย
56 นางสาวรัชณี รักษายศ
ครูผู้ช่วย
57 นางสาวพัชราภรณ์ อินทร์แก้ว
ครูผู้ช่วย
58 นายวริทธิ์ แซ่อุ่ย
ครูผู้ช่วย
59 นางเตือนใจ แสวงรู้
ครูผู้ช่วย
60 นางสาวธัญญ์ธิชา โกษาพงค์
ครูผู้ช่วย

โรงเรียน
บ้านคลองงา/ช้างกลาง
บ้านหนองท่อม/ทุ่งสง
บ้านหนองท่อม/ทุ่งสง
บ้านควนประชาสรรค์/ทุ่งใหญ่
บ้านควนประชาสรรค์/ทุ่งใหญ่
บ้านควนประชาสรรค์/ทุ่งใหญ่
เขต 4 จานวน 34 ราย
วัดชนสังขรณพิจิตร
วัดยางงาม
ชุมชนวัดอินทคีรี
วัดปลักปลา
บ้านคลองแคว
วัดพรหมโลก
บ้านบ่อกรูด
บ้านสระบัว
บ้านเขายวนเฒ่า
บ้านชุมขลิง
เคียงศิริ
บ้านสระบัว
ชุมชนวัดอินทคีรี
บ้านเขาใหญ่
บ้านคลองแคว
บ้านต้นจันทน์
บ้านไสพลู
วัดพรหมโลก
ชุมชนวัดทอนหงส์
บ้านไสพลู
บ้านสุวรรณเขต
บ้านคลองวัง
บ้านแขวงเภา
บ้านนบ
ชุมชนวัดบางคู
บ้านปลายทอน
บ้านคลองวัง
วัดชนสังขรณพิจิตร
บ้านพิตา

หมายเหตุ
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ที่
61
62
63
64
65

ชื่อ - สกุล
นางสาวกชกร ศรีเมือง
นางสาวนวลพร คงเขียว
นางสาวปวรรัตน์ ชูชัยสิงหกุล
นางสาวกนกวรรณ จันทร์แก้ว
นายกฤษณพงศ์ รักษ์สังข์

ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

โรงเรียน

หมายเหตุ

บ้านพังปริง
วัดหมาย
วัดคีรีวง
บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)
บ้านคลองวัง

เรื่องที่ 4.7
เรื่อง การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหาร
สถานศึกษา (ตาแหน่งว่าง) ไปกาหนดเป็นตาแหน่งสายงานการสอน
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร
สถานศึ กษาจากสถานศึ กษาที่ ยุ บ รวม หรื อเลิ กไปก าหนดเป็ นต าแหน่ งสายงานการสอนในสถานศึ กษาที่ มี
อัตรากาลังสายงานการสอนต่ากว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
ที่

ผอ.รร.
ผอ.รร.
ผอ.รร.

ตาแหน่ง
เลขที่
9110
7400
3593

วัดดอนผาสุก
บ้านชายควน
บ้านบางปรง

เงินเดือน
อันดับ
ขั้น
คศ.3 48,540
คศ.4 56,450
คศ.3 53,080

4. ผอ.รร.

2559

บ้านม่วงงาม

คศ.3 52,060

1.
2.
3.

ตาแหน่ง

สถานศึกษา

ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งฯ ไปกาหนดใหม่ที่
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
สถานศึกษา
เลขที่
ครู
9110 บ้านไสหินตั้ง
ครู
7400 วัดโคกพิกุล
ครู
3593 วัดวังฆ้อง

ครู

2559 วัดแร่ราษฎร์
สุทัศน์

2. อนุมัติให้ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเดิมจากตาแหน่งครูเป็นตาแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อใช้ในการบรรจุ
และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
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เรื่องที่ 4.8
เรื่อง การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
(ตาแหน่งว่าง)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 8 อัตรา ดังนี้
ที่

ตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
ตาแหน่ง

1

ครู

2
3
4
5
6
7
8

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
วัดบ้านเนิน
ตชด.บ้านท่าข้าม
ตชด.บ้านท่าข้าม
สุนทราภิบาล
ตชด.บ้านควนมีชัย
บ้านทุ่งใหญ่
ร่อนพิบูลย์
วัดเถลิงกิตติยาราม

ตาแหน่ง
เลขที่
3583
4286
11008
7032
11005
7627
2808
2593

เงินเดือน
อันดับ
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3

ขั้น
37,770
51,080
38,070
23,940
44,180
31,190
58,390
34,950

ตาแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนฯ
ไปกาหนดใหม่
โรงเรียน
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
เลขที่
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

บ้านดอนโรง ม.
196
บ้านพรุบัว
วัดอู่แก้ว
วัดคงคาวดี
บ้านควนมุด
วัดขนาบนาก
วัดโคกยาง
วัดเกาะจาก

3583
4286
11008
7032
11005
7627
2808
2593

2 อนุมัตใิ ห้ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเดิมจากตาแหน่งครูเป็นตาแหน่งครูผู้ช่วย หรือตาแหน่งครู
ผู้ช่วยเป็นตาแหน่งครู เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
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เรื่องที่ 4.9
เรื่อง การใช้ตาแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัตนิ าตาแหน่งว่างและวิชาเอกเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 จานวน 137 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

วิชาเอกที่เรียกบรรจุ
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ประถมศึกษา
รวม

จานวนคงเหลือใน
บัญชีของ กศจ.
นครศรีธรรมราช
63
7
71
6
1
158

จานวนที่เรียก
บรรจุ

หมายเหตุ

57
7
71
1
1
137

2. อนุมัติกรณีเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 1. ไม่มารายงานตัว มอบสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ลาดับถัดไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 จนครบจานวนตาแหน่งว่าง
3. อนุมัติตาแหน่งว่างและวิชาเอกที่ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือหมดบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ตามบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 หรือมีไม่เพียงพอ
จานวน 137 อัตรา ให้รายงานไปสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน
2563 เพื่อประกอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564
4. ตาแหน่งว่างนอกจากนี้ ได้แก่ตาแหน่งว่างครูที่เกิดจากการเปลี่ยนตาแหน่งไปดารงตาแหน่งรอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการสถานศึกษา และตาแหน่งว่างอื่น ๆ ให้นาไปใช้รับย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี พ.ศ.2564 ต่อไป
5. อนุมัติให้ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเดิมจากตาแหน่งครูเป็นตาแหน่งครูผู้ช่วยหรือตาแหน่ง
ครูผู้ช่วยเป็นตาแหน่งครู เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
6. อนุมัติการเปลี่ยนตาแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วยตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้เป็นไปตามกระบวนการจนแล้วเสร็จ
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7. อนุมัติการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุแ ละแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ให้เป็นไปตามกระบวนการ จนแล้วเสร็จ

เรื่องที่ 4.10
เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติรับโอน นางสาวณภรณ์ เพชรจุฑา ผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มวิชาปฐมวัย ลาดับที่สอบแข่งขันได้ 8
ซึ่งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มาบรรจุและ
แต่ ง ตั้ ง เป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย โรงเรี ย นวั ด เถลิ ง กิ ต ติ ย าราม
อาเภอร่อนพิบู ลย์ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เลขที่ตาแหน่ง
10648 สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ
ครูผู้ช่วย และต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลัก เกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กาหนดให้นับ
อายุราชการต่อเนื่อง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563
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เรื่องที่ 4.11
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุ มั ติ คุ ณ สมบั ติ ข องข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ข อเลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะ
ครูชานาญการ จานวน 21 ราย
2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 21 ราย ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2
จะประเมิน ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/โรงเรียน

สาขาวิชา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย

1

น.ส.อรอุมา จุลมาศ

ครู/ร.ร.วัดไพศาลสถิต

ปฐมวัย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 5 ราย

2

นางวรรณนิสา สุนทรีชีระวิทย์

3 นางสาวจิราภรณ์ เพชรเรือง

ครู/ร.ร.บ้านนา

ภาษาไทย

ครู/ร.ร.ชุมชน วัดเขาลาปะ

คอมพิวเตอร์

4

นายชัยสิทธิ์ เกิดศิริ

ครู/ร.ร.บ้านพรุบัว

วิทยาศาสตร์

5

นางสาวสวรส ผลชู

ครู.รร./หัวไทร(เรือนประชาบาล)

สุขศึกษาและพลศึกษา

ครู/ร.ร.ราชประชานุเคราะห์

สังคมศึกษา

6 นางสาวสายสมร ศรีเจริญ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 3 ราย

7 นางสาวสุพรรณี ทองสุวรรณ

ครู/ร.ร.บ้านเผียน

ภาษาต่างประเทศ

8 นายสุริยา พรหมเรือง

ครู/ร.ร..บ้านพังปริง

สุขศึกษาและพลศึกษา

9 นางจิรวรรณ เหมาะกิจ

ครู/ร.ร.ปทุมานุกูล

ภาษาไทย

25

ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/โรงเรียน

สาขาวิชา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 12 ราย

10 นางพชรมน พรหมคีรี

ครู/โรงเรียนขนอมพิทยา

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

11 นางสาวอัญญากร ช่วยสงค์

ครู/โรงเรียนปากพูน

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

12 นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์

ครู/โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ สังคมศึกษาฯ

13 นางสาวปิยาธิดา อัจฉริยะปัญญา ครู/โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

14 นางสาวศิรัจจันทร์ เอียดทองใส

ครู/โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ

วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

15 นางสาวณัฏฐณิชา สินทอง

ครู/โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

16 นางสาวสุดารัตน์ กาเนิดรักษา

ครู/โรงเรียนสิชลประชาสรรค์

สังคมศึกษาฯ

17 นายกฤษณะ สุขพันธ์

ครู/โรงเรียนขนอมพิทยา

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

18 นายอาทิตย์ รักขาว

ครู/โรงเรียนทุ่งสง

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

นางขวัญศิริ อินทฤทธิ์

ครู/โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร

ภาษาอังกฤษ

19
20 นางสาวพรนวีย์ หวานจิตต์

ครู/โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

ภาษาอังกฤษ

21 นางสาวภัทรธัญมาศ นะนุ่น

ครู/โรงเรียนปากพนัง

ภาษาจีน

26

เรื่องที่ 4.12
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ (กรณีขอเปลี่ยนกรรมการ)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการ กรณี ข อเปลี่ ย นกรรมการ ราย นางกนกลดา รั ก หอม ต าแหน่ ง ครู โรงเรี ย นปากพนั ง
สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
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เรื่องที่ 4.13
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2
ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน จานวน 33 ราย
2. อนุมัตกิ ารแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ จานวน 33 ราย
ตั้งแต่วันที่คุณสมบัติครบถ้วน
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
อันดับ
โรงเรียน
สาขาวิชา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 14 ราย
1 นายวิจารณ์
ครู
คศ.1 ชุมชนวัดอัมพวัน
ภาษาไทย
แนะแก้ว
2 นางสุพาภรณ์
ครู
คศ.1
บ้านไสส้าน
ภาษาไทย
ปานดี
3 นางภาวศุทธิ์
ครู
คศ.1
วัดท่ายาง
ภาษาอังกฤษ
ทองโอ
4 นางบุษกร
ครู
คศ.1 บ้านไสโป๊ะ
ภาษาไทย
แก้วพิทักษ์
5 นางลัดดาวัลย์
ครู
คศ.1
บ้านควนประชา
ภาษาอังกฤษ
พัฒศรีเรือง
สรรค์
6 น.ส.พัฒชรี
ครู
คศ.1
พรรณราชลเขต
วิทยาศาสตร์
แซ่เขา
7 นางเอกมล
ครู
คศ.1
จุฬาภรณ์พิชญาคาร ภาษาไทย
จันทร์เรือง
8 น.ส.ปริณภักดิ์
ครู
คศ.1 บ้านเขาวง
ปฐมวัย
ซ้ายหั่น
9 น.ส.ศิริลักษณ์
ครู
คศ.1
บ้านโคกมะขาม
สังคมศึกษาฯ
ชนะดี
10 นายธีรนันท์
ครู
คศ.1
วัดลานาว
ภาษาไทย
รัตตะ
11 น.ส.ธนิดา
ครู
คศ.1 บ้านเกาะปราง
ภาษาอังกฤษ
เพ็ชรดา
12 นายอดิศักดิ์
ครู
คศ.1
บ้านสามัคคีธรรม
สุขศึกษาฯ
รักษ์ศรีทอง
13 น.ส.สุภาวดี
ครู
คศ.1
วัดควนส้าน
วิทยาศาสตร์
จันทร์ส่อง
14 นางชญานิษฐา
ครู
คศ.1
วัดธรรมเผด็จ
คณิตศาสตร์
สุวรรณรัตน์
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ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

อันดับ

โรงเรียน

สาขาวิชา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 8 ราย
15 นางธนัญญา
พลสังข์
16 นางสาวกมลทิพย์
ชูประเสริฐ
17 นางสาวกิ่งกาญจน์
ยกย่อง
18 นางชญาภา
พลัดบุญทอง
19 นางศศิธิป
โค้วสวัสดิ์
20 นางสาวปารวี
บุญเพชร์
21 นางสุภาภรณ์
สุวรรณโชติ
22 นางสาวชไมพร

ครู

คศ.1

บ้านควนรุย

ภาษาไทย

ครู

คศ.1

บ้านท่าไทร

ภาษาไทย

ครู

คศ.1

ภาษาไทย

ครู

คศ.1

หัวไทร(เรือนประชาบาล)
วัดควนสมบูรณ์

ครู

คศ.1

วัดไม้เสียบ

ปฐมวัย

ครู

คศ.1

บ้านบางพระ

ภาษาไทย

ครู

คศ.1

วัดควนชะลิก

คณิตศาสตร์

ครู

คศ.1

บ้านบางตะลุมพอ

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

แป้นคง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 4 ราย

23 นางสาวนิตยา
ฟุ้งเฟื่อง

ครู

คศ.1

วัดเทวดาราม

24 นางสาวสุดาภรณ์
ชัยฤกษ์
25 นางพรพิศ
ศรีใหม่
26 นางจันทริกา
เจริญรูป

ครู

คศ.1

บ้านทุ่งชน

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)
ภาษาไทย

ครู

คศ.1

วัดกลาง

ภาษาไทย

ครู

คศ.1

บ้านบางฉาง

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

29

ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

อันดับ

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 7 ราย
27 นายกฤตินันท์
ครู
คศ.1 ปากพนัง

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ (เคมี)

ชนรักษ์ธรรม
28

นายไพรัช สุคตะ

ครู

คศ.1

ชะอวด

29

นางสาววันวิสาข์
แก้วแล

ครู

คศ.1 ร่อนพิบูลย์เกียรติฯ

30

นายต่อศักดิ์
ศรีแก้วแฝก

ครู

คศ.1

สิชลประชาสรรค์

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (กิจกรรม
แนะแนว)
ภาษาอังกฤษ

31

นางรวมพร
ผิวจิตร

ครู

คศ.1

สตรีทุ่งสง

ภาษาจีน

32

นางสาวณัฐศศิ
บุญชุม

ครู

คศ.1 ช้างกลางประชานุกูล

ภาษาจีน

33

นางจุรี
เอี่ยมจิตติรักษ์

ครู

คศ.1

สังคมศึกษาฯ

ตรีนิมิตรวิทยา

ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
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เรื่องที่ 4.14
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ (กรณีอนุมัติผลด้านที่ 3 ตาแหน่งครู)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 2 ราย
2 อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 2 ราย
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/วิทย
สาขาวิชา
ตาแหน่งปัจจุบัน
ฐานะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
1 น.ส.มณฑกานติ์ติ
ครู/
วิทยาศาสตร์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ครูชานาญการ
เพชรอักษร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 1 ราย
2 นายธีรศักดิ์
ครู/
คณิตศาสตร์
ผู้อานวยการ/
ครู
ช
านาญการ
ทองมั่นคง
ชานาญการ
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เรื่องที่ 4.15
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1 จานวน 4 ราย เพื่อให้
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต 3 และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และ
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ให้คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาต่อไป
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

อันดับ

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 3 ราย
1 นายรณกฤต
คศ.2 บ้านทุ่งโป๊ะ
ผอ.สถานศึกษา/
โสภิกุล
ผอ.ชานาญการ
2

นางบุณยวรีย์
เศวตวงศ์สกุล

3

นายสมพร ไชยมุด

ผอ.ร.ร./
ผอ.ร.ร.ชานาญการ

คศ.2 ตชด.บ้าน
ควนมีชัย
คศ.2 วัดโคกมะม่วง

ผอ.ร.ร./
ผอ.ร.ร.ชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 1 ราย
4 นายธวัชชัย
รอง ผอ.ร.ร./
คศ.2 ปากพนัง
ลายพยัคฆ์
รอง ผอ.ร.ร.ชานาญการ

สาขาวิชา
สายงานบริหาร
สถานศึกษา
สายงานบริหาร
สถานศึกษา
สายงานบริหาร
สถานศึกษา
บริหารสถานศึกษา
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เรื่องที่ 4.16
เรื่อง การเทียบประสบการณ์เพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็ น ชอบให้ เสนอ ก.ค.ศ.เพื่อ อนุมัติ การนาระยะเวลาในการปฏิบัติห น้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
บริหารและพัฒนาสถานศึกษา ในตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา มานับรวมกับระยะเวลาการปฏิบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
ผู้อานวยการช านาญการเพื่อประโยชน์ ในการขอเลื่ อนเป็ นวิทยฐานะผู้อานวยการช านาญการพิเศษ ราย
นางสุ พั ตรา กาญจนโรจน์ ตาแหน่ งผู้ อานวยการสถานศึก ษา ส านัก งานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นการเฉพาะราย
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เรื่องที่ 4.17
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 )
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 16 ราย
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 10 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้อง
ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สาขาวิชา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 7 ราย
1 นางกิติกร
ครู/
ฉวาง
ภาษาอังกฤษ
ดารงพิพรรธน์
ครูชานาญการ
2 นายขจรศักดิ์
บ้านวังเต่า
บริหารสถานศึกษา
ผู้อานวยการ/
เขียวน้อย
ผู้อานวยการ
ชานาญการ
3

นางพวงลัดดา
อินทรทัต

ผู้อานวยการ/
ผู้อานวยการ
ชานาญการ

บ้านโคกวัด

บริหารสถานศึกษา

4

นายโกวิทย์
เอียดเนตร

ผู้อานวยการ/
ผู้อานวยการ
ชานาญการ

บ้านเขาวง

บริหารสถานศึกษา

5

นางปนัสยา
ชัยรักษา

ผู้อานวยการ/
ผู้อานวยการ
ชานาญการ

ตชด.บ้านไร่ยาว

บริหารสถานศึกษา

6

นายธวัชชัย
ไกรนรา

ผู้อานวยการ/
ผู้อานวยการ
ชานาญการ

วัดศิลาราย

บริหารสถานศึกษา

7

นางสาวสุพิชฌาย์
ทองเนื้อห้า

ผู้อานวยการ/
ผู้อานวยการ
ชานาญการ

บ้านก่องาม

บริหารสถานศึกษา
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ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 3 ราย
8 นางชไมพร
ครู/
ทุ่งสง
อร่ามวิทย์
ครูชานาญการ
9 นางขัตติยา
ครู/
เจนการ
ครูชานาญการ
กัลยาณีศรีธรรมราช
10

นางสาวสาวิตรี
อินพรหม

ครู/
ครูชานาญการ

ทุ่งสง

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
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3. อนุมัตใิ ห้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา แจ้งมติให้ทราบ จานวน 2 ราย
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สาขาวิชา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 1 ราย
1 นางพิมพ์ใจ
ครู/
บ้านนาตาแย้ม
ปฐมวัย
ผลอ่อน
ครูชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 1 ราย
2 นางนุชรี ลุ้งกี่
ครู/
พรหมคีรีพิทยาคม
คณิตศาสตร์
ครูชานาญการ
4. ไม่อนุมัติผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 4 ราย
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 4 ราย
1 นางสาวจุฑาภรณ์
ครู/
ขุนทะเลวิทยาคม
เจษฎารมย์
ครูชานาญการ
2
3
4

นางสาวสุปราณีต
ปานมา
นางสาวจุฑาพร
นาครอด
นางกัญจนาภรณ์
สุภวิทยา

ครู/
ครูชานาญการ
ครู/
ครูชานาญการ
ครู/
ครูชานาญการ

สาขาวิชา

คณิตศาสตร์

ชะอวดวิทยาคาร

คณิตศาสตร์

สิชลคุณาธารวิทยา

คณิตศาสตร์

กัลยาณีศรีธรรมราช

งานบ้าน-คหกรรม
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เรื่องที่ 4.18
เรื่อง

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ผลการประเมินด้านที่ 3 (กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 )

1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 27 ราย
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 27 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สาขาวิชา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
1 นางมาซีเต๊าะ
ครู/
วิทยาศาสตร์
เทพราชพิทยาสรรค์
กิจบรรณทัด
ครูชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 1 ราย
2
รอง ผอ.ร.ร./
โสตศึกษาจังหวัด
บริหารสถานศึกษา
นางพรทิพย์
รอง ผอ.ร.ร.
สงขลา
ศรีจันทร์
ชานาญการ
(ปัจจุบัน ผอ.ร.ร.บ้าน
หนองคล้า)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 3 ราย
3 นายสุนทรีย์
ครู/
วัดท่าสะท้อน
ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
มูสิเกิด
ครูชานาญการ
4 นางจาเนียร
ครู/
บ้านขอนหาด
คณิตศาสตร์
แซ่เล่า
ครูชานาญการ
5 นางสาวจินตนา
ครู/
ราชประชานุเคราะห์ คณิตศาสตร์
ปรีดาศักดิ์
ครูชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 22 ราย
6 นางขนิษฐา
ครู/
เตรียมอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
สุขทิพย์
ครูชานาญการ
ภาคใต้
7 นางนฤมล
ครู/
ทุ่งสง
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
สุทธิชน
ครูชานาญการ
8 นางบุญเรือง
ครู/
ฉวางรัชดาภิเษก
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
มัชฌิมวงศ์
ครูชานาญการ
9 นางนิตยา
ครู/
เบญจมราชูทิศ
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)
วัฒนกิจ
ครูชานาญการ
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ที่

ชื่อ – สกุล

10 นางสาวหทัยภัทร
อาลอย
11 นางจิรัชญา
พัดศรีเรือง
12 นางณัฐรดา
เครือยศ
13 นางอมรรัตน์
พิกุลทอง
14 นางปัทมา
จรเด่น
15 นางสาวนวิญญา
กุณฑล
16 นางสาวกัญจนพร
พรหมแก้ว
17 นายวีระศักดิ์
ไพศาลธรรม
18 นางวาสนา
รัตนบุรี
19 นางจุฑารัตน์
ทองคาชุม
20 นางทิพวรรณ
ปลอดวงศ์
21 นางพจนาถ
บกเขาแดง
22 นางนันตริตา
สุวรรณวงศ์
23 นางรัตนาภรณ์
ไกรนรา
24 นางสาวภรณี
จันถิ
25 นางผกามาส
สิงหพันธุ์
26 นางสมจิต
หน่อมาก
27 นางศิริพร
รัตนพันธ์

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

โรงเรียน
ทุ่งสง

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)

ทุ่งใหญ่วิทยาคม

วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)

สตรีทุ่งสง

วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)

ก้างปลาวิทยาคม

วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)

กัลยาณีศรีธรรมราช

วิทยาศาสตร์ (เคมี)

ชะอวดวิทยาคาร

วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)

ขอนหาดประชาสรรค์ วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
เตรียมอุดมศึกษา
ภาคใต้

วิทยาศาสตร์ (เคมี)

ฉวางรัชดาภิเษก

วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)

ทุ่งสง

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

สตรีปากพนัง

วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)

ทุ่งสง

คณิตศาสตร์

สตรีทุ่งสง

คณิตศาสตร์

สตรีทุ่งสง

คณิตศาสตร์

ทุ่งสง

คณิตศาสตร์

ก้างปลาวิทยาคม

คณิตศาสตร์

ท่านครญาณวโรภาส
คณิตศาสตร์
อุทิศ
เตรียมอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
ภาคใต้
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เรื่องที่ 4.19
เรื่อง

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 2 )

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน 3 ราย
2. ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ จานวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สาขาวิชา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 2 ราย
๑ นางวัจนารัตน์
ครู/
อนุบาล
คณิตศาสตร์
หนูนาค
ครูชานาญการ
นครศรีธรรมราช “ณ
นครอุทิศ”
2 นางยุพิน
ครู/
บ้านมะม่วงทอง
คณิตศาสตร์
นาคฤทธิ์
ครูชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 1 ราย
3 นายธวัชชัย
ครู/
วัดตรงบน
คณิตศาสตร์
เพชรศรี
ครูชานาญการ
(บ้านห้วยไทร
สพป.นศ.1 เดิม)
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เรื่องที่ 4.20
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มัติ ผ ลการประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ราย นายประวรรณชัย
เต็งทอง ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนวัดปทุมทายาการาม เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ส่ งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3 ) ซึ่ งประกอบด้วยเอกสารผลการพัฒ นาคุณ ภาพ
ในการบริห ารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิช าการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ
ความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้สานักงาน ก.ค.ศ.เพื่อดาเนินการ

เรื่องที่ 4.21
เรื่อง การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะครูชานาญการ
ตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ การให้ ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา เพื่ อให้ มี วิทยฐานะช านาญการ ตามหลั ก เกณฑ์
ว 21 /2560 อนุ มัติให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ งครู เพื่ อให้ มีวิทยฐานะช านาญการ
ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 21/2560 จานวน 2 ราย
ตาแหน่ง/
สถานศึกษา
วิทยฐานะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 ราย
1 นางสรินญา ทรงนาศึก
ครู/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จานวน 1 ราย
โรงเรียนปากพนัง
2 นางหทัยทิพย์ นาคบัวแก้ว ครู/ที่

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ
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เรื่องที่ 4.22
เรื่อง การอนุมัติคุณสมบัติบุคคลเพื่อประเมินผลงานให้ดารงตาแหน่ง นิติกรระดับชานาญการพิเศษ
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ให้ กศจ.แต่ งตั้ งคณะกรรมการไปตรวจสอบผลงานการนั บ ระยะเวลาเกื้ อ กู ล ในการด ารง
ตาแหน่งนิติกร ของ นายวีระพันธ์ โชติวัต และนาผลมาเสนอ กศจ.เพื่อพิจารณา โดยเร็ว ประกอบด้วย
1. นายษฐา ขาวขา
ผู้แทน กศจ.
2. นายศรัทธา อ่อนเกตุพล
ผู้แทน กศจ.
3. นายสุภาพ เต็มรัตน์
ผู้แทน อกศจ.(บริหารงานบุคคล)
4. นายภคพล พฤฒปภพ
ผู้แทน อกศจ.(บริหารงานบุคคล)
5. ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.12 เลขานุการ
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เรื่องที่ 4.23
เรื่อง การอนุมัติการเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไปสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้ถอนวาระนี้กลับไปทบทวนใหม่อีกครั้ง

เรือ่ งที่ 4.24
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค.(2) ตามแนวทางการบริหารกรอบอัตรากาลังของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้ถอนวาระนี้กลับไปทบทวนใหม่อีกครั้ง

