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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
และระบบออนไลน์ (Zoom)
..................................................
เริ่มประชุมเวลา

13.30 น.

เมื่ อ ถึ ง เวลาการประชุ ม ประธานคณ ะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมาย
ให้ นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทาหน้าที่ประธาน กศจ.ในวันนี้ และขอเปิด
การประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
มอบเลขาฯ
เลขาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เสนอ
1.1 เรื่อง ขออนุญาตผู้เข้าร่วมประชุม

ประธาน

ได้กล่าวต้อนรับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช และอนุญาตผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 คน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564
กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทา
ราย งาน ก ารป ระ ชุ ม ค ณ ะ ก รรม ก ารศึ ก ษ าธิ ก ารจั งห วั ด น ค รศ รี ธ รรม ราช
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอรายงาน
การประชุมต่อที่ประชุมเพื่อให้การรับรอง
ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการดาเนินการตามมติ กศจ. ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม จานวน 26 วาระ

3.2 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
3.2.1 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภู มิ ภ าคได้ แ ต่ งตั้ ง นายเฉลิ ม ชั ย พั น ทวี ศั ก ดิ์ ผู้ แ ทนส านั ก งานคณะกรรมการข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษา ในคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช เป็ น อนุ ก รรมการในคณะอนุ ก รรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (อกศจ.บริหารงานบุคคล)
3.2.2 เรื่อง ชะลอการดาเนินการสอบข้อเขียน - สอบสัมภาษณ์ การคัดเลือก
ต าแหน่ งครู ผู้ ช่ ว ย กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น หรื อ มี เหตุ พิ เศษ การคั ด เลื อ กตาแหน่ งบุ ค ลากรทางการศึ กษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบ กรณีสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้แจ้งชะลอการดาเนินการสอบข้อเขียน - สอบสัมภาษณ์ ของการคัดเลือกตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณี ที่มีความจาเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ การคัดเลือกตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ มีป ระกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งชะลอ
การดาเนินการสอบข้อเขียน – สอบสัมภาษณ์ ของการคัดเลือกตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุ
พิเศษ และการคัดเลือกตาแหน่ งบุ คลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) หน้าเว็บไซด์ ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แล้ว จนกว่าจะได้รับแจ้งจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ดาเนินการ
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3.2.3 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากาลังสาหรับการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี พ.ศ.2564
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบ กรณีสานักงาน ก.ค.ศ.ได้แจ้งซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส าหรับ การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ งตั้ งบุ ค คลเข้ ารั บ ราชการเป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจ าปี พ.ศ.2564 หาก กศจ.ประกาศรับ สมั ครสอบแข่งขัน เพื่ อบรรจุและแต่ งตั้งบุ คคลเข้ารับ ราชการเป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ประจาปี พ.ศ.2564 ก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2564
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ครั้งแรกให้บรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในประกาศขั้นบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้
และตามจานวนตาแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร ซึ่งคานวณจากเกณฑ์อัตรากาลังฯ เดิม สาหรับการบรรจุและแต่งตั้ง
ในครั้งต่อ ๆ ไป ให้บรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เกิน
เกณฑ์อัตรากาลังที่ ก.ค.ศ.กาหนด ซึ่งขณะนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้ดาเนินการ
สอบแข่งขันฯ แล้ว ซึ่ง กศจ.นครศรีธรรมราช ได้อนุมัติตาแหน่งที่จะใช้ดาเนินการสอบแข่งขันตามมติที่ประชุม กศจ.
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ไว้แล้ว
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3.2.4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบ ก.ค.ศ.ได้มีมติยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22
เมษายน 2563 และก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารย้ า ยผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ตามหลักเกณฑ์ ว.7/2564 โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยสรุป
สาระสาคัญของหลักเกณฑ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปรับเปลี่ยนจาก ว6/2563 มาเป็น ว7/2564
ตามหลักเกณฑ์ ว6/2563 (เดิม)

ตามหลักเกณฑ์ ว7/2563 (ใหม่)

การย้ายกรณีปกติ คุณสมบัติของผู้ขอย้าย ต้องดารงตาแหน่งใน
สถานศึกษาปัจจุบันไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยผู้ที่ ส่งคาร้องขอ
ย้า ยในระหว่างวั น ที่ 1 - 15 สิ งหาคม ให้ นั บ ระยะเวลาการ
ดารงตาแหน่งถึงวันที่ 15 สิงหาคม สาหรับการส่งคาร้องขอย้าย
ครั้งต่อไป ให้นับถึงวันสุดท้ายของกาหนดการส่งคาร้องขอย้าย
ตามประกาศรับย้าย

การย้ายกรณีปกติ คุณสมบัติของผู้ขอย้าย ต้องดารงตาแหน่งใน
สถานศึกษาปัจจุบันไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยให้นับระยะเวลา
ดารงตาแหน่งถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่ยื่นคาร้องขอย้าย
ประจาปี
ทั้งนี้ ผู้ขอย้ายต้องไม่ติดเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งหรือ
เงื่อนไขการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ. กาหนด
การกาหนดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอ
ย้าย (ย้ายกรณีปกติ)
1. ความรูค้ วามสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
2. ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา
3. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานในหน้าที่/คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน
4. วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา
5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
6. การประพฤติตน
ประสงค์ขอย้ายส่งคาร้องขอย้ายประจาปี พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ต่ อ ผู้ บั งคับ บั ญ ชาตามล าดั บ ใน
ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ คา
ร้องขอย้ายใช้พิจารณาได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน ของปีถัดไป
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาย้าย
ให้นับถึงวันที่ 15 กรกฎาคม
คาร้องขอย้ายที่ยื่นในระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม
ให้พิจารณาย้ายไปแต่งตั้งในตาแหน่งว่างและตาแหน่ง
ที่คาดว่าจะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการและตาแหน่ง
ว่างกรณีอื่น ๆ ครั้งแรกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน
และให้มผี ลไม่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ของปีเดียวกัน

การกาหนดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอ
ย้าย (ย้ายกรณีปกติ) ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่
วิสัยทัศน์ การประพฤติตน ภูมิลาเนา และความอาวุโสตามหลัก
ราชการ

ผู้ประสงค์ขอย้ายส่งคาร้องขอย้ายประจาปี พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ต่ อ ผู้ บั งคับ บั ญ ชาตามล าดั บ ใน
ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ คาร้อง
ขอย้ายใช้พิจารณาได้ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป
คาร้องขอย้ายที่ยื่นในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม
ให้ พิ จ ารณาย้ า ยไปแต่ งตั้ งในต าแหน่ งที่ จ ะว่ า งเนื่ อ งจากการ
เกษียณอายุราชการและตาแหน่งว่างกรณี อื่น ๆ ครั้งแรกให้
แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ 1
ตุลาคม ของปีเดียวกัน
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ตามหลักเกณฑ์ ว6/2563 (เดิม)

ตามหลักเกณฑ์ ว7/2563 (ใหม่)

ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการ
พิ จ ารณาการย้ า ย และให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาทุกเขตในจังหวัด เป็นคณะทางานร่วมกัน ตรวจสอบ
ข้ อ มู ล และจั ด ท ารายละเอี ย ด ก่ อ นเสนอ อกศจ. ประเมิ น
ศักยภาพและพิจารณากลั่นกรองการย้ายพร้อมให้ความเห็นต่อ
กศจ.เพื่อพิจารณาต่อไป

ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดร่วมกันจัดทา
ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณ าการย้ า ย แล้ ว เสนอ
คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาทุ ก เขตในจังหวัด และศึก ษาธิการจั งหวั ด
เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพ และจัดลาดับ
ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดที่กาหนด
ก่อนเสนอ อกศจ. กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้อง โดย
ให้เลือกผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนใดคนหนึ่ง
เป็นประธาน ทัง้ นี้ อาจให้ผู้ขอย้ายมาแสดงวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง
ก็ได้
การพิ จ ารณาย้ า ย ในสถานศึ ก ษาประเภทเดี ย วกั น ที่ มี
สถานศึกษาขนาดเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันทั้งในจังหวัด
เดียวกันและต่างจังหวัด พร้อมกันก่อนเมื่อพิจารณาย้ายขนาด
เดี ย วกั น และใกล้ เคี ย งกั น แล้ ว เสร็ จ หากยั ง มี ต าแหน่ งว่ า ง
เหลือ อยู่ ให้ พิจ ารณาย้ ายข้ามขนาดสถานศึกษาได้ โดยต้อ ง
พิ จ ารณาย้ า ยข้ า มขนาดตามล าดั บ เช่ น มี ต าแหน่ งว่ า งใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเหลืออยู่ ให้พิจารณาย้ายคาร้องขอ
ย้ายของผู้ประสงค์ขอย้ายที่ดารงตาแหน่งในสถานศึกษาขนาด
กลางก่ อ น จึ ง พิ จ ารณาค าร้ อ งขอย้ า ยผู้ ด ารงต าแหน่ ง ใน
สถานศึ ก ษาขนาดเล็ก ตามล าดั บ และหากยั งมีต าแหน่ งว่า ง
เหลืออยู่อีก ให้ กศจ. พิจารณาย้าย ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ ดารง
ตาแหน่ง ในสถานศึกษาที่ต่างประเภทสถานศึกษากันได้

การพิจารณาย้าย ให้ย้ายขนาดเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน

การประกาศรายชื่อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ก าหนดให้ ป ระกาศรายชื่ อ สถานศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา โดยความเห็นชอบของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือส่วนราชการอื่น แล้วแต่
ก ร ณี ก่ อ น ก า ห น ด ก า ร ส่ งค า ร้ อ งข อ ย้ า ย ป ร ะ จ า ปี
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน

การประกาศรายชื่อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ก าหนดให้ ป ระกาศรายชื่ อ สถานศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา โดยความเห็นชอบของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือส่วนราชการอื่น แล้วแต่
กรณี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
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3.2.5 เรื่อง การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา
ของผู้อานวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบการรายงานผลการประเมินการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ของผู้อานวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ผ่านเกณฑ์
จานวน 15 ราย ดังนี้
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง/สถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
1.
นายจีระพงษ์ ทองจันทร์
วัดทางพูน/อ.เฉลิมพระเกียรติฯ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 4 ราย
2.
นางสาวปนิษฐา ฤทธิพรัด
ตชด.ช่างกลปทุมวัน/อ.บางขัน
3.
นางสาวยุพดี เดชเดโช
บ้านนาท่อม/อ.ทุ่งใหญ่
4.
นางสารีย์ วงศ์กุลวิจิตร
พรรณราชลเขต/อ.ถ้าพรรณรา
5.
นางปราณี ช่วยชู
วัดควน/อ.ทุ่งใหญ่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 6 ราย
6.
นายรัฐกร ผดุงกิจ
วัดวังฆ้อง/อ.จุฬาภรณ์
7.
นางสุวรรณา โกราเมศ
บ้านควนมิตร/อ.ชะอวด
8.
นายเอกวิทย์ ทัศนโกวิท
วัดหนองจิก/อ.ชะอวด
9.
นายสันติวัฒน์ ณ นคร
วัดเนกขัมมาราม/อ.ร่อนพิบูลย์
10.
นายสมยศ เอียดแก้ว
ราชประชานุเคราะห์/อ.ปากพนัง
11.
นางสุภาวดี อ่อนแก้ว
วัดทุ่งโพธิ์/อ.จุฬาภรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 ราย
12.
นายนิคม ม่วงหิมพาน
บ้านปราบราษฎร์อุทิศ/อ.สิชล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
13.
นางพรทิพย์ อุปถัมภ์
เขาพังไกร/อ.หัวไทร
14.
นางวารินดา จู้ห้อง
ทุ่งสังพิทยาคม/อ.ทุ่งใหญ่
15.
นางสุจิรา รัตนบุรี
ธัญญาวดีศึกษา/อ.เชียรใหญ่

ผลการประเมิน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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3.2.6 การปฏิบัติตามมติ กศจ.นครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบผลการปฏิบัติตามมติ กศจ.นครศรีธรรมราช ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง มอบหมายให้ผู้แทน กศจ.จานวน 3 ท่าน ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาของ
โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย และรั บ ทราบปั ญ หาของโรงเรี ย นบ้ า นทุ่ ง โชน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 และร่วมกันหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาให้กับโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน ทั้งนี้การดาเนินการต้อง
เป็นการร่วมมือของทุกฝ่ายโดยให้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ และระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กาหนด

3.2.7 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบกาหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับ ราชการเป็ น ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สั งกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 สังกัดคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 20 กลุ่มวิชา
หรือทางหรือสาขาวิชาเอก จานวน 156 อัตรา ดังนี้
1. ประกาศรับสมัคร
2. รับสมัคร
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และภาค ข
4. สอบข้อเขียน
ภาค ก ความรู้ความสามารถ
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข
เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค
6. ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน และการ
สอบสาธิตการปฏิบัติการสอน
ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง วิชาชีพ
และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน

ภายในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
วันศุกร์ที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564
ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
ตามวันและเวลาที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กาหนด
(ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564)
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3.2.8 เรื่อง การรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ประจาปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียน ประจาปีการศึกษา
2563 ระดับจังหวัด ระดับโรงเรียน เพื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับภูมิภาค
ระดับจังหวัด ระดับโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ดังนี้
1. การทดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. การทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3.2.9 เรื่อง การดาเนินโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก กศจ.
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบ ในปี 2564 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ในส่วนภูมิภาค งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
ตามบริบทของจังหวัดโดยผ่านกระบวนการ มีส่วนร่วมของส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องค์กร ชุมชน
องค์การเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันทางการศึกษาอื่น โดยวัตถุประสงค์ ๑)เพื่อจัดทา
ฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนในการกากับ ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ
เท่ าเที ย ม และทั่ วถึ งของจั งหวัด ตามแนวทางการยกระดับ คุ ณ ภาพการศึ กษา และตั ว ชี้วัด การดาเนิ น งานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ๒)เพื่อให้มีการกากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงของจังหวัดตามแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัดการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ๓)เพื่อสร้างเครือข่ายในการกากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาจัด การศึกษา โดย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทาโครงการตามความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๖๓ โดยให้ตั้งคณะทางานพิจารณาโครงการ ซึ่งผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ วันที่ วันที่ ๑๙ มกราคม
๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสานักงานศึกษาธิการภาค ๕ เห็นชอบการดาเนินการโครงการในกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรมคือ
๑) การจัดทาข้อมูลสารสนเทศการศึกษาทุกระดับทุกสังกัดที่ครอบคลุมเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการกากับ
ติดตาม (ประชุมคณะทางานเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ร้านสลัดน้า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทา)
๒) การกาหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและตัวชี้วัดให้พิจารณาจากประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์/มาตรการ ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕จังหวัดนครศรีธรรรมราช (อยู่ระหว่าง
เตรียมการ)
๓) การติดตาม ต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน มีคณะกรรมการติดตามและมีการจัดระบบการติดตาม
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3.2.10 เรื่องแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช รั บ ทราบในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ส านั ก งาน
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ จั ด สรรงบประมาณมายั งส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวัด นครศรีธ รรมราช จ านวน
1,571,162 บาท (หนึ่งล้านห้ าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) จานวน 15 โครงการ โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคน
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมและการ
พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล

จานวนโครงการ
1
จานวนโครงการ
1
จานวนโครงการ
2
จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
11

งบประมาณ (บาท)
60,400
งบประมาณ (บาท)
40,000
งบประมาณ (บาท)
329,400
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
1,141,362

จานวนโครงการ
-

งบประมาณ (บาท)
-

จานวนโครงการ
-

งบประมาณ (บาท)
-

รวมทั้งสิ้น

15

1,571,162

โดย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทาร่างแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้เป็นเป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเครื่องมือในการเร่งรัด กากับ ติดตาม และประเมินผลของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เสร็จเรียบร้อย
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เรื่องที่ 4.1
เรื่อง ขอความเป็นธรรมให้ดาเนินการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) ใหม่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช การดาเนินการชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 แล้ว เห็นชอบให้แจ้งสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบ ต่อไป

เรื่องที่ 4.2
เรื่อง ขออนุมัติให้ดาเนินการตามคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. เพิกถอน มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2555
วาระที่ 4.9 เรื่อง การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา
38 ค.(2) เพื่ อ ด ารงต าแหน่ ง ให้ สู ง ขึ้ น ตามผลการสอบแข่ ง ขั น ได้ ราย นางสาวอภิ ญ ญ า ไชยณ รงค์
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ อ 9 ย้ายไปดารงตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิ บั ติ การ ตาแหน่ งเลขที่ อ.6 ตามผลการสอบแข่งขัน ได้ โดยขอใช้บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่งขั นได้ บั ญ ชี ของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 4 นอกนั้ น คงเดิ ม และมี ม ติ อ นุ มั ติ ให้ ตั ด โอนอั ต ราเงิน เดื อ น
ตาแหน่ งเลขที่ อ.9 ไปกาหนดในตาแหน่ งเลขที่ อ.6 เพื่อย้ายหรือโอน นางสาวอภิญ ญา ไชยณรงค์ ตาแหน่ ง
เจ้ า พนั ก งานธุ ร การ ระดั บ ช านาญงาน ต าแหน่ งเลขที่ อ 9 ไปด ารงต าแหน่ งนั ก วิช าการคอมพิ ว เตอร์ ระดั บ
ปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ อ 6 โดยใช้ผลการสอบแข่งขันได้จากบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2555 และดาเนินการ
อื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
2. มอบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรี ธรรมราช (สพม.12 เดิม) ดาเนินการ
แก้ไขคาสั่งให้เป็นไปตามคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เสนอผู้มีอานาจ ต่อไป
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เรื่องที่ 4.3
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบ ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1.1 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.06 – 4.60 จานวน 973 คน
1.2 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.23 – 4.25 จานวน 147 คน
1.3 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.30 – 2.92 จานวน 5 คน
1.4 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 1.00 – 1.90 จานวน 2 คน
๑.๕ ไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา ที่ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ที่ต้องปรับปรุง เนื่องจากลาเกินระเบียบที่กาหนด จานวน 1 คน
1.6 ไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา ที่นับมีตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม
๒๕๖๔ เนื่องจากลาออกจากราชการก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 จานวน ๒ คน
1.7 เห็นชอบส่งผลการเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ให้แก่ข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต าแหน่ งครู ส ายงานการสอนที่ ม าช่ ว ยราชการจากต่ าง สพท. ไป สพท.ต้ น สั งกั ด
จานวน 2 คน
1.8 เห็ น ชอบการส่ ง ผลการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นฯ ครั้ ง ที่ 1 (1 เมษายน 2564)
ให้ แก่ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ที่ ย้ายไปต่าง สพท. หลั งจากนั บมี ตั ว ณ วันที่ 1 มี นาคม 2564
จานวน 3 คน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
1.1 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.00 - 6.00 จานวน 1,601 คน
1.2 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.35 - 2.90 จานวน 363 คน
1.3 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.30 - 3.00 จานวน 36 คน
1.4 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.20 - 2.50 จานวน 2 คน
1.5 ไม่เลื่อนเงินเดือน จานวน 1 คน
1.6 เห็นชอบเป็นหลักการกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายมา
จากต่างสังกัดที่มีผลก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 ขอเลื่อนเงินเดือนตามผลการพิจารณาของสังกัดเดิม
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3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
1.1 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ทุกประเภท ร้อย
ละการเลื่อน 1.75 – 4.90 จานวน 1,615 คน
1.2 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก ทุกประเภท ร้อย
ละการเลื่อน 2.11 – 3.75
จานวน 104 คน
1.3 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ทุกประเภท ร้อยละ
การเลื่อน 2.40 - 3.45 จานวน 9 คน
1.4 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.13 – 2.30 จานวน 2 คน
1.5 เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษให้ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาป่วย ตาม พ.ร.บ.
สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 ร้อยละการเลื่อน 2.00
(ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ) จานวน 1 ราย คือ นางฉลวย เหล่าคนค้า ตาแหน่งครู โรงเรียนวัดกาโห่ใต้
1.6 ไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา จานวน 3 คน
1.7 เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5 เสนอ
เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ร้อยละการเลื่อน
2.59 จานวน 1 คน
1.8 เห็นชอบ เสนอขออนุมัติ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา อนุมัติให้สั่งเลื่อนเงินเดือน
เป็นการเฉพาะราย ให้แก่ นางฉลวย เหล่าคนค้า ครู โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ลาป่วย ตาม พ.ร.บ.
สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ประกอบกับ
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 19 วรรคสอง กาหนดไว้
ว่า “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเลื่อนเงินเดือนได้ตามกฎ ก.ค.ศ.นี้ แต่ผู้มีอานาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน โดย
ความเห็นชอบของ กศจ. เสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย” ด้วยเหตุผล
สถานศึกษาเห็นว่าข้าราชการครูดังกล่าวมีความเสียสละดูแลช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน เช่น ให้ทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารนักเรียน จึงขอเสนอเลื่อนเงินเดือนร้อยละการเลื่อน 2.00 เป็นเงิน
705.40 บาท (ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ) ซึ่งผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแล้วเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือน
(ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ 2.00 เป็นเงิน 705.40 บาท) เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่ข้าราชการครูฯ ดังกล่าว
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
1.1 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.68 – 4.67 จานวน 1.053 คน
1.2 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.63 – 4.47 จานวน 326 คน
1.3 เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.56 – 3.01 จานวน 9 คน
1.4 ไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา จานวน 1 คน
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1.5 กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 และ คศ.5
เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ทุกประเภท
ร้อยละการเลื่อน 3.00 - 3.67 จานวน 2 คน
1.6 เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ย้ายมาจากต่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีผลหลังวันที่ 1 มีนาคม 2564 ให้เลื่อนเงินเดือน
ตามผลการพิจารณาของส่วนราชการต้นสังกัด จานวน 31 ราย
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
1.1 เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.80 – 4.75 จานวน 2,506 คน
1.2 เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.30 – 3.20 จานวน 295 คน
1.3 เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 1.90 – 2.80 จานวน 13 คน
1.4 เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 1.15 จานวน 1 คน
1.5 ไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา จานวน 4 คน
1.6 กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 และ คศ.5
1.6.1 เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 3.72 จานวน 1 คน
1.6.2 เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก
ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 2.82 จานวน 1 คน
1.7 เห็นชอบเป็นหลักการให้ความเห็นชอบในการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยปฏิบัติราชการต่างเขตพื้นที่การศึกษา และต่างสังกัด สพฐ. ให้เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่
1 (1 เมษายน 2564) ตามที่หน่วยงานราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการแจ้งผลการพิจารณามา จานวน 3 คน ดังนี้
1.7.1 นางสาวเนตรกมล แก้วหวาน ครูชานาญการพิเศษ/โรงเรียนทรายขาววิทยา
ไปช่วย สพม.สงขลา สตูล
1.7.2 นางกนกวรรณ บุญเมือง ครูชานาญการพิเศษ/โรงเรียนโยธินบารุง ไปช่วย
กอ.รมน.สวนรื่นฤดี กทม.
1.7.3 นางสาวบุญเสริม ด้วงสง ครูชานาญการพิเศษ/โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ไปช่วย สพม.สงขลา สตูล
1.8 เห็นชอบเป็นหลักการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายมาจาก
ต่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีผลก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 ให้เลื่อนเงินเดือนตามผลการพิจารณาของส่วน
ราชการต้นสังกัดเดิม
6. เห็นชอบมอบหมายผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 9 ดังนี้
6.1 ผอ.สพท. แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ รอง ผอ.สพท. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ถ้ามี) ผู้อานวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ใน สพท. ทราบ
6.2 ผู้อานวยการสถานศึกษา แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ รองผู้อานวยการสถานศึกษา
และข้าราชการสายงานการสอน ทราบ
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เรื่องที่ 4.4
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค. (2) ที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – เขต 4 และสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช และที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงเรี ย นตามที่ เสนอ รวมทั้ ง สิ้ น
จานวน 190 คน ดังนี้
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
จานวน 36 คน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
จานวน 42 คน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
จานวน 41 คน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
จานวน 30 คน
สพม.นครศรีธรรมราช
จานวน 41 คน
2. เห็นชอบเป็นหลักการเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยราชการ
ต่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เลื่อนเงินเดือนตามผลการพิจารณาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไปช่วย
ปฏิบัติราชการแจ้งมายังต้นสังกัด
3. เห็ น ชอบเป็ น หลั ก การ ถ้ าหาก สพฐ. จั ด สรรวงเงิ น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เลื่ อ นเงิ น เดื อน ต าแหน่ งบุ ค ลากร
ทางการศึ กษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้ งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ให้ แก่ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต 1 – 4 และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมให้แก่ข้าราชการครู ฯ ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยให้ ใช้ คะแนนประเมิ นเดิม ช่วงห่ างของร้อยละการเลื่ อนเงินเดือนของแต่ระดับการเลื่ อน
เงินเดือนคงเดิม
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เรื่องที่ 4.5
เรื่อง

การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย จานวน 70 ราย ดังนี้
ที่

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ชื่อ/ตาแหน่ง/
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
สถานศึกษา
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราราช เขต 2 จานวน 64 ราย
นางสาวกชกร เก้าซ้วน
ผู้อานวยการโรงเรียน นางอาพัดสริน รัตนบุรี
นางจัตติมา สวน
1 ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ราษฎร์ประชาอุทิศ
ครูชานาญการ
จันทร์
ร.ร.ราษฎร์ประชาอุทิศ
นางสาวปรียาภรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียน
นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
นางปิยกมล พูลเสน
สุขาทิพย์
วัดมะเฟือง
ครู
2
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดมะเฟือง
นางสาวพัชรวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียน นางกาญจนา สมพรหม
นางอรอนงค์
สุวรรณนคร
วัดทุ่งส้าน
ครูชานาญการพิเศษ
พรหมวิหาร
3
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดทุ่งส้าน
นางสาวรัตน์ชนก ศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียน
นางลัดดาวัลย์ สุทิน
นางปิยกมล พูลเสน
4 ตาแหน่งครูผู้ช่วย
บ้านควน
ครู
ร.ร.บ้านควน
นางสาววิริยาภรณ์ พวง
ผู้อานวยการโรงเรียน
นางวิภาวรรณ
นางอรอนงค์
ทิพย์
บ้านวังยาว
รัตนุกูล
พรหมวิหาร
5
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ครูชานาญการพิเศษ
ร.ร.บ้านวังยาว
6

7

นายสุนทร
ทัศนาสาร
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์
ฯ
นางสาวผกามาศ
คงหอม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านถ้าตลอด

ผู้อานวยการโรงเรียน
คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์
ฯ

นางสาวรุ่งทิพย์
ศรีหรัญ
ครู

นายถาวร
ปลอดชูแก้ว

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านถ้าตลอด

นางจารีย์ เลื่อนแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ

นางกาญจนา
จิตสารวย

16

ที่
ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา
8

9

10
11
12
13
14

15
16

17

18

นางสาวสิรินทิพย์
บุญทอง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านหนองคล้า
นายกษิดิศ พิบูลย์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดควนยูง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านหนองคล้า

นางสาวศิริเพ็ญ สุขสม
ครูชานาญการ

นายถาวร
ปลอดชูแก้ว

ผู้อานวยการโรงเรียนวัด
ควนยูง

นางสุภาวดี สการันต์
ครูชานาญการพิเศษ

นายนิติธร ปิลวาสน์

นายวีรภัทร นาคสีทอง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดวังหีบ
นายณัฐพล เส้งเอียด
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ฉวาง
นายปกิต วัฒนะ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านคอกช้าง

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดวังหีบ

นางชรัณยภัทร์
ยอดระบา
ครูชานาญการพิเศษ
นางวนิดา ดีทองแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ

นางสายพิน
เพชรศรีเงิน

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านคอกช้าง

นางพัชนี
ประทุมสุวรรณ
ครูชานาญการพิเศษ

นางสายพิน
เพชรศรีเงิน

นางสาวนุศราภรณ์ คงสุข
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านหนองเจ
นางสาวฟารีดา พรหม
อินทร์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดควนสระบัว
นางสาวชนมณี แซ่แต้
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านหนองเจ
นางสาวเยาวพา
มะลิเผือก
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านไสโคกเกาะ
นางสาวประสิทธิตา
ประสิทธิ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ตชด.ช่างกลปทุมวันฯ

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านหนองเจ

นางจารุณี จันทร์มงคล
ครูชานาญการพิเศษ

นางกรุณา โชติวัน

ผู้อานวยการโรงเรียนวัด
ควนสระบัว

นางสาวกนกวรรณ
คาแหง
ครู

นางสาวปรีดา
จานงจิต

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านหนองเจ

นางจารุณี จันทร์มงคล
ครูชานาญการพิเศษ

นางกรุณา โชติวัน

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านไสโคกเกาะ

นางขนิษฐา เนาวพันธ์
ครูชานาญการพิเศษ

นายนิติธร ปิลวาสน์

ผู้อานวยการโรงเรียน
ตชด.ช่างกลปทุมวันฯ

นางเกษมศรี
ปุณประวัติ
ครูชานาญการพิเศษ

นางกรุณา โชติวัน

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดมังคลาราม

นางสาวสุนันทา
ลาชโรจน์
ครูชานาญการ

นางบาเพ็ญ หนูกลับ

นางสาวปิยธิดา
มลิวัลย์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดมังคลาราม

ผู้อานวยการโรงเรียน
ฉวาง

นางปิยกมล พูลเสน

17

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/สถานศึกษา

19

นางสาวรพีพรรษ์

20

21

22

23
24
25

26

ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดเทวสิทธิ์

กรรมการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน
สถานศึกษา)

กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา

นางสารภี อรัญพฤกษ์
ครูชานาญการพิเศษ

นางสายพิน

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านหนองใหญ่

นางสาวปรีดา ชนะพล
ครูชานาญการ

นางสาวปรีดา

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านไสยูงปัก

นางสาวจิรา

นายจารัส สุขเล็ก

ผู้อานวยการโรงเรียนวัด
ศิลาราย

นางรัตนา นุ่นรักษา
ครูชานาญการพิเศษ

นางสายพิน

ผู้อานวยการโรงเรียนวัด
ขนาน

นางสาวจุฑารัตน์

นางสาวปรีดา

ผู้อานวยการโรงเรียน
พลายด้วง บ้านน้าพุ

ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านน้าพุ
นางสาวกัลยาณี
ทองรอด
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านหนองใหญ่
นางสาวบุษยา
พรหมทอง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านไสยูงปัก
นางสาววิไลลักษณ์
เพชรเรือนทอง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดศิลาราย
นางสาววิภาวี ใจซื่อดี
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดขนาน
นางสาวอาทิมา เพชรจู
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านบ่อปลา
นางสาวณัฐวรา
ไชยแก้ว
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านปลายเส
นางศกุนตลา
บุญญาธิการ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านปลายคลองเพรง

27 นางสาวศุภาพิชญ์

ประธานกรรมการ
(ผู้อานวยการ
สถานศึกษา)

เพชรศรีเงิน

จานงจิต

พงศ์ทองเมือง
ครูชานาญการพิเศษ
เพชรศรีเงิน

ไกรนรา

จานงจิต

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านบ่อปลา

ครู
นางบุหงา พิศแลงาม
ครูชานาญการพิเศษ

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านปลายเส

นางจิตตนา ทิพยดี
ครูชานาญการพิเศษ

นางสุพิชฌาย์

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านปลายคลองเพรง

นายธรรมนูญ ชูผล
ครูชานาญการพิเศษ

นายสายันต์ ศิริวุฒิ

นางสุจิตรา ชูสิทธิ์
ครูชานาญการพิเศษ

นายจารัส สุขเล็ก

ผู้อานวยการโรงเรียน
ขาวผ่อง วัดเทวสิทธิ์

นายถาวร
ปลอดชูแก้ว
ไกรนรา

18

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/สถานศึกษา

28 นายเสฏฐวุฒิ หาญกล้า
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดควนกอ
29 นางสาวปณิดา ชื่นจิตต์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดโคกหาด
30 นางสาวชลลดา
บุญประเสริฐ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านควน
31 นางสาวจิตวิสุทธิ์
ประโยชน์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดควนยูง
32

33
34
35

นางสาวศิวนาถ

นางสาวจุฑามาศ

37

ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดโบราณาราม
นางสาวหิรัญญา

38
39

กรรมการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน
สถานศึกษา)

กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดควนกอ

นางสุจินต์ ด้วงกูล
ครูชานาญการพิเศษ

นางสุพิชฌาย์

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดโคกหาด

นายประมวล ศรีอินทร์
ครูชานาญการพิเศษ

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านควน

นางลัดดาวัลย์ สุทิน
ครู

นางปิยกมล พูลเสน

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดควนยูง

นางสุภาวดี สการันต์
ครูชานาญการพิเศษ

นายนิติธร ปิลวาสน์

นางสุนิตย์ ไชยวงศ์ผาบ
ครูชานาญการพิเศษ

นายนิติธร ปิลวาสน์

ผู้อานวยการโรงเรียน
จิตโรจน์ บ้านไสโคกเกาะ

ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านไสโคกเกาะ
นายศักดิ์ดาธร ใจแก้ว
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดโบราณาราม
นางสาวศิริวรรณ มูสิกะ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.องค์การสวนยาง 2
นางสาวเบญญา
ปานสัสดี
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดมังคลาราม

36

ประธานกรรมการ
(ผู้อานวยการ
สถานศึกษา)

ไกรนรา
นางปิยกมล พูลเสน

ผู้อานวยการโรงเรียนวัด
โบราณาราม

นางณิชาพร
นางบาเพ็ญ หนูกลับ
ปราชญ์นครเขต

ผู้อานวยการโรงเรียน
องค์การสวนยาง 2

นางนงเยาว์ พรหมทอง
ครูชานาญการพิเศษ

นายถาวร

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดมังคลาราม

นางนิตยา ราชรักษ์
ครูชานาญการ

นางบาเพ็ญ หนูกลับ

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบ
บัวเนียม ราณาราม

นางณิชาพร

นางบาเพ็ญ หนูกลับ

ผู้อานวยการโรงเรียน
ช่วยหะ ชุมชนบ้านปากเสียว

นางนิรภัย สายหยุด
ครูชานาญการพิเศษ

นายวิเชียร แสงศรี

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้าน
ปลายเส

นางจิตตนา ทิพยดี
ครูชานาญการพิเศษ

นางสุพิชฌาย์

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้าน
ไสเตาอ้อย

นางอนุสาวรีย์ หอมเกตุ
ครูชานาญการพิเศษ

นางกรุณา โชติวัน

ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนบ้านปากเสียว
นายสุชัจจ์ หนูชู
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านปลายเส
นางสาวกรญาณินท์
วัฒนสิทธิ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านไสเตาอ้อย

ปลอดชูแก้ว

ปราชญ์นครเขต
ครูชานาญการพิเศษ

ไกรนรา

19

ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

40

นางสาชุลีพร หยูอินทร์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านพรุวง
นายวรรณยุทธ์
สุดตะเมือง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านกันละ
นางสาววชิราภรณ์
ทิมเทพ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านวังธน

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้าน
พรุวง

นางสาวอมรา การะนัด
ครู

นางสุพิชฌาย์

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้าน
กันละ

นางฐานิยา ขาวผ่อง
ครู

นางปิยกมล พูลเสน

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้าน
วังธน

นางสาวนฤมล

นางกาญจนา

43 นางสาวศุภกานต์ ศรีสุข
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านบ่อมอง
44 นายสุรยิ ะ เรืองพุทธ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านไสยาสน์
45 นายสิทธิกร โพธิ์วิเชียร
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านวังยาว
46 นางสาวภาพิมล
เกษรสิทธิ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดมะเฟือง

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านบ่อมอง

นางจิราภรณ์ จริตงาม
ครูชานาญการพิเศษ

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านไสยาสน์
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านวังยาว

นางสาววรรณา
นางกรุณา โชติวัน
วงศ์อักษร
ครูชานาญการพิเศษ
นางวิภาวรรณ รัตนุกลู นางอรอนงค์
ครูชานาญการพิเศษ
พรหมวิหาร

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดมะเฟือง

นางรุ่งฤดี เนาวพันธ์
ครู

นางปิยกมล พูลเสน

47

ผู้อานวยการโรงเรียนสม
สรร

นายพงศ์พัฒน์ อินคง
ครู

นางกรุณา โชติวัน

ผู้อานวยการโรงเรียนวัด
สามัคคีนุกูล

นางสาวประไพ

นางปิยกมล พูลเสน

41

42

48
49
50

นางสาวสุวารินทร์
จันทร์อาไพ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.สมสรร
นายนภดล จาเริญ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดสามัคคีนุกูล
นายสราวุติ สายคุ้ม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดประดิษฐาราม
นายศราวุธ ศรีระแก้ว
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนวัดสาโรง

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ไกรนรา

ทับศฤงฆรา

จิตสารวย

ครู

ผู้อานวยการโรงเรียนวัด
ประดิษฐาราม
ผู้อานวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดสาโรง

51 นางสาวณัฐชนิตา
ผู้อานวยการโรงเรียน
บุตรพรหม ชุมชนบ้านสี่แยก
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนบ้านสี่แยก

นางอรอนงค์
พรหมวิหาร

ศิลารัตน์
ครูชานาญการพิเศษ
นายชัยรัตพงค์ สวน
นางสาวปรีดา
ครูชานาญการพิเศษ
จานงจิต
นางลัดดาวัลย์

นางสายพิน
เก่งล้วนหวัด

นางสุวจี เปลี่ยนศรี
ครู

เพชรศรีเงิน

นายจารัส สุขเล็ก

20

ที่

52

53
54

55
56
57
58

ชื่อ/ตาแหน่ง/สถานศึกษา

นางสาวจิราภรณ์

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียน นางสาวปรีดา ชนะพล นางสาวปรีดา
สาเภา บ้านหนองใหญ่
ครูชานาญการ
จานงจิต

ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านหนองใหญ่
นายสุทธิภัทร ตุกล่อย
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดทุ่งนาใหม่
นางสาวหฤทัย
พรหมด้วง
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดลานาว
นางอุไรวรรณ กรดแก้ว
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดเทวสิทธิ์
นางธิติมา ย่องลั่น
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดควนสระบัว
นายธีรวัฒน์ หอมเกตุ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ชุมชนบ้านปากเสียว
นางสาววิลาสินี
จันทร์ชุม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.องค์การสวนยาง 3

59
นายพงศกร หนูสอน
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 6
60
61

62

นายอภิสิทธิ์ ชนะวรรณ์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านโคกมะขาม
นางสาววิฬารี เกิดไกร
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.สมสรร

นางสาวพัตราภรณ์

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดทุ่งนาใหม่
ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดลานาว

นางกัลยารัตน์
นางบาเพ็ญ หนูกลับ
อุบลกาญจน์
ครูชานาญการ
นางนงคราญ ศรีสะอาด นางกรุณา โชติวัน
ครูชานาญการพิเศษ

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดเทวสิทธิ์

นางสุจิตรา ชูสิทธิ์
ครูชานาญการพิเศษ

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดควนสระบัว

นางสาวกนกวรรณ
นางสาวปรีดา
คาแหง
จานงจิต
ครู
นางสาวจุฑารัตน์
นายวิเชียร แสงศรี
แก้วแสง
ครู
นางสาวศศิธร สังข์ชุม นายถาวร
ครู
ปลอดชูแก้ว

ผู้อานวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านปากเสียว
ผู้อานวยการโรงเรียน
องค์การสวนยาง 3
ผู้อานวยการโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 6

นางสาวจุฑามาศ

นายจารัส สุขเล็ก

นางกาญจนา
จันทร์ชุม

จิตสารวย

ครู
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้าน
โคกมะขาม

นางน้าทิพย์ สิทธิรกั ษ์
ครูชานาญการพิเศษ

นายนิติธร ปิลวาสน์

ผู้อานวยการโรงเรียนสม
สรร

นายพงศ์พัฒน์ อินคง
ครู

นางกรุณา โชติวัน

ผู้อานวยการโรงเรียนวัด นางจุฑาพร เกลี้ยงเกลา
กงล้าเลิศ เพ็ญมิตร
ครูชานาญการพิเศษ

นายไมตรี หาญใจ

ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดเพ็ญมิตร

63

นางสาวเบญญทิพย์ พลาย
แก้ว
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดนางเอื้อย

ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดนางเอื้อย

นางปิยมาภรณ์ จันใหม่ นางบาเพ็ญ หนูกลับ
ครู

21

ที่

64

ชื่อ/ตาแหน่ง/สถานศึกษา

นางสาวฟารีด้า

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ผู้อานวยการ
(ผู้ดารงตาแหน่งครูใน (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
ภายนอกสถานศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียน นางธัญญาพร ผุดผาด นายนิติศาสตร์
มีบุญลาภ บ้านวังวัว
ครูชานาญการ
ศรีพัฒน์

ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านวังวัว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 1 ราย
65 นางสาวจุฑาทิพย์
ผอ.ร.ร.วัดโคกยาง
นางอมรรัตน์ ทองสุข
ทวีแก้ว
ครูชานาญการ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ร.ร.วัดโคกยาง
ร.ร.วัดโคกยาง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จานวน 5 ราย
66 นางสาวลักษิณามนต์
ผอ.โรงเรียนหัวไทร นางอุบล
วงศ์โภไคย บารุงราษฎร์
ศิริพงค์ประพันธ์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนหัวไทรบารุงราษฎร์
67 นางสาวชุตินธร
ผอ.โรงเรียนสตรี
นางสาวจินตนา
เหมทานนท์ ทุ่งสง
ศุภศรี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
68 นางสาวจันทร์จิรา
ผอ.โรงเรียนสตรี
นายวรพล
พรหมสมบัติ ทุ่งสง
วิเชียนนพรัตน์
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ครู
โรงเรียนสตรีทุ่งส่ง
69 นางสาวชณิกาญจน์
ผอ.โรงเรียนร่อน
นางศิริมา แก่นคา
แก้วชื่น พิบูลย์เกียรติวสุนธรา ครูชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ภิวัฒก์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติ
วสุนธราภิวฒ
ั ก์
70 นางสาวรวินันท์
ผอ.โรงเรียนชะอวด นางกาญจนา ชูเมฆา
ไพพูล วิทยาคาร
ครูชานาญการ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา

นายสมพร นุราช

นางสมพร ฉาโยทัย

นางดุษฏี
บุญหนูกลับ
นายจรัส นวลเลื่อน

นายประดิษฐ์ ทองคา
ปลิว

22

เรื่องที่ 4.6
เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ดารงตาแหน่งครู
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วยซึ่ง
ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้มครบสองปี ให้ดารงตาแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบกาหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จานวน 86 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 25 ราย
1 นางสาวขนิษฐา ทองตรี
ครูผู้ช่วย ตชด.บ้านไร่ยาว/บางขัน
2 นางอรพินท์ คงทอง
ครูผู้ช่วย ราชเวชพิศาล/ทุง่ ใหญ่
3 นางสาวธัญญารัตน์ อินทศร
ครูผู้ช่วย บ้านนาเหนือ/พิปูน
4 นางสาววิชชุดา พรหมชีหมุน
ครูผู้ช่วย บ้านนาเหนือ/พิปูน
5 นางสาวสุวนันท์ แก้วร่มไทร
ครูผู้ช่วย องค์การสวนยาง 2/ทุ่งใหญ่
6 นางสาวศุภธิดา ศรีนวล
ครูผู้ช่วย องค์การสวนยาง 2/ทุ่งใหญ่
7 นางสาวบุศรินทร์ บุญกุศล
ครูผู้ช่วย องค์การสวนยาง 2/ทุ่งใหญ่
8 นางสาวรุ่งนภา ธรรมะติ
ครูผู้ช่วย วัดสุวรรณคีรี/นาบอน
9 นางสาวขวัญชนก หนูหนอง
ครูผู้ช่วย บ้านคลองขุด/ทุ่งสง
10 นายวัชรินทร์ แก้วเกิด
ครูผู้ช่วย วัดโบราณาราม/พิปนู
11 นางสาววาสนา ไหมละเอียด
ครูผู้ช่วย บ้านควน/ทุง่ สง
12 นางสาวโสมสุดา สะเละ
ครูผู้ช่วย บ้านควน/ทุง่ สง
13 นางสาวมนัชยา จุลฬา
ครูผู้ช่วย วัดสามัคคีนุกูล/ฉวาง
14 นางสาวเกศดา จันทร์จรุง
ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ 218/
พิปูน
15 นางสาวเสาวนีย์ มีบุญ
ครูผู้ช่วย บ้านหนองเจ/บางขัน
16 นางสาวมะลิวรรณ
ครูผู้ช่วย บ้านหนองเจ/บางขัน
ขวัญทองยิ้ม
17 นางสาวสุนิสา จันสีนาค
ครูผู้ช่วย ราชประชานุเคราะห์ 6/ทุ่งสง
18 นางสาวรัตติยา ศรีสะอาด
ครูผู้ช่วย ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10/บางขัน
19 นางสาวโสภิดา ศรีสงคราม
ครูผู้ช่วย สังวาลย์วิท 7/บางขัน
20 นายกิตติศักดิ์ ไข่เจียว
ครูผู้ช่วย สังวาลย์วิท 7/บางขัน
21 นางสาววิลาวัลย์ กาเนิดไทย
ครูผู้ช่วย บ้านโคกวัด/ทุ่งใหญ่
22 นางสาวเพ็ญนิภา ทองขาว
ครูผู้ช่วย วัดประดิษฐาราม/ทุ่งใหญ่
23 นางศศิธร นวลประจักษ์
ครูผู้ช่วย องค์การสวนยาง 2/ทุ่งใหญ่
24 นางรัชวรรณ ล่าโสตร์
ครูผู้ช่วย บ้านเขาวง/บางขัน
25 นายกัณฑ์อเนก พงษ์เพชร
ครูผู้ช่วย บ้านนาตาเสา/บางขัน

23

ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 23 ราย
26 นายภานุพันธ์ คชินเผือก
ครูผู้ช่วย
วัดพิศาลนฤมิต/ร่อนพิบูลย์
27 นางสาวนฤมล ทองนุ่น
ครูผู้ช่วย
บ้านทุ่งโป๊ะ/ชะอวด
28 นางสาวปรียาภรณ์ พุฒสุข
ครูผู้ช่วย
หัวไทร(เรือนประชาบาล)/หัวไทร
29 นางสาวอัญชณา รอดริน
ครูผู้ช่วย
หัวไทร(เรือนประชาบาล)/หัวไทร
30 นางสาวจิตราภรณ์ พิษพันธ์
ครูผู้ช่วย
วัดควนชะลิก/หัวไทร
31 ว่าที่ ร.ต.รวี มุ่งมาไพรี
ครูผู้ช่วย
วัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์)/หัวไทร
32
33
34
35

นางสาวชนิตา ช่อมณี
นางสาววรลักษณ์ ทองกลิ่น
นางสาวทิพย์มณี คงรัตน์
นายไชยวัฒน์ ตัดสายชล

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

36
37
38
39
40
41
42
43
44

นางสาวอุไรวรรณ ขุนพานเพิง
นางสาวฮานีซะห์ มะแงสะแต
นางสาวรัชนี พงธิพันธุ์
นางกาญจนา รักษาพล
นางสาวสุนิษา บุญเดช
นางสาวช่อทิพย์ คล้ายเส้ง
นางสาวอรณี ทองอรุณ
นายสุริยา หล้าหลัน
นางสาวอัจฉราภรณ์ วงศ์ปราง

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

บ้านหนองนนทรี/ชะอวด
วัดควนเคร็ง/ชะอวด
วัดโคกทราง/ชะอวด
วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232/ปาก
พนัง
บ้านด่าน/ร่อนพิบูลย์
วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์/จุฬาภรณ์
วัดปลายสระ/ร่อนพิบูลย์
วัดท้ายทะเล/เชียรใหญ่
วัดนาหมอบุญ/จุฬาภรณ์
วัดท้ายทะเล/เชียรใหญ่
บ้านทุ่งไม้ไผ่/ชะอวด
บ้านควนรุย/ร่อนพิบูลย์
วัดเกาะจาก/ปากพนัง

45
46
47
48

นางสาวนวรัตน์ แก้วบริสุทธิ์
นางสาวนาดาย์ สาเร๊ะบาซอ
นางสาวอัษฎาวรรณ์ เทพยา
นางสาวนงลักษณ์ คงทองดา

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

บ้านลาคลอง/หัวไทร
วัดบางศาลา/ปากพนัง
บ้านวังใส/จุฬาภรณ์
บ้านบางลึก/ปากพนัง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 20 ราย
49
50

51
52
53
54
55

นางสาวสุธิชา เทพสุริศักดิ์
นางสาวนุดรีญา เจ๊ะปันจะ
นางสาวฟิรดาวส์ นามทอง
นางสาวกีรติ รามรังสฤษฎิ์
นายวิษณุ พงษ์สวัสดิ์
นางกมนพรรธน์ อุ่นคง
นางกัญญาณัฐ อินทร์ทอง

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

บ้านท่าม่วง
บ้านท่าจันทน์
วัดจันทาราม
บ้านบางฉาง
บ้านสระบัว
วัดคงคาวดี
วัดหญ้าปล้อง
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ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

56 นางสาวศันสนีย์ สุขเกษม
ครูผู้ช่วย วัดสโมสร
57 นางสาวสุกัญญา บริสุทธิ์
ครูผู้ช่วย บ้านไสพลู
58 นายสุมติ ร จานงจิต
ครูผู้ช่วย บ้านพังหรัน
59 นางสาลญานีย์ เที่ยงธรรม
ครูผู้ช่วย วัดกลาง
60 นายเอกราช เอียดแก้ว
ครูผู้ช่วย บ้านในเพลา
61 นางสาวอภิรมย์ สมบูรณ์
ครูผู้ช่วย บ้านในถุ้ง
62 นางสาวเพ็ญพิชชา คงประพันธ์
ครูผู้ช่วย บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ ๙๒
63 นางสาวจินดา อัครกุล
ครูผู้ช่วย ท่าศาลา
64 นางสาวเยาวมาลย์ อรัญ
ครูผู้ช่วย วัดประทุมทายการาม
65 นางกิตติมา คงเพชร
ครูผู้ช่วย เคียงศิริ
ครูผู้ช่วย วัดสุชน
66 นางสาวลิลลา โล่ห์ชัย
ครูผู้ช่วย บ้านทุ่งหัวนา
67 นางวัชราภรณ์ เกษโร (แก้วกวน)
ครูผู้ช่วย บ้านคลองแคว
68 นางฮัซวานี เจะอีแต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จานวน 18 ราย
69 นายกมล รัตนบุรี
ครูผู้ช่วย ทุ่งใหญ่วิทยาคม/ทุง่ ใหญ่
70 นายพัทวี ศรีระษา
ครูผู้ช่วย สตรีทุ่งสง/ทุ่งสง
71 นางสาววาสนา ชูน้อย
ครูผู้ช่วย พรหมคีรีพิทยาคม/พรหมคีรี
72 นางสาวเสาวลักษณ์ พระสงฆ์
ครูผู้ช่วย สตรีทุ่งสง/ทุ่งสง
73 นางสาวรัตน์ชนก แก้วนุ่น
ครูผู้ช่วย สตรีทุ่งสง/ทุ่งสง
74 ว่าที่ ร.ต.อภิศักดิ์ บุญกุศล
ครูผู้ช่วย คีรีราษฎร์พัฒนา/ร่อนพิบูลย์
75 นางสาวจิรชั ญา ปานจันทร์
ครูผู้ช่วย คีรีราษฎร์พัฒนา/ร่อนพิบูลย์
76 นางสาวธัญญารัตน์ นางงาม
ครูผู้ช่วย คีรีราษฎร์พัฒนา/ร่อนพิบูลย์
77 นางสาวพันธิวา แก้วนุ้ย
ครูผู้ช่วย เสม็ดจวนวิทยาคม/ทุ่งใหญ่
78 นางสาวโสรยา จันทร์ชุม
ครูผู้ช่วย ขนอมพิทยา/ขนอม
79 นายประเสริฐ สุขเพ็ง
ครูผู้ช่วย ทรายขาววิทยา/หัวไทร
80 นางสาววิมลวรรณ์ ภู่วรรณ์
ครูผู้ช่วย สตรีทุ่งสง/ทุ่งสง
81 นางสาวจุฑามาศ ชูไชยยัง
ครูผู้ช่วย สตรีทุ่งสง/ทุ่งสง
82 นางสาวจารวี ชูภิรมย์
ครูผู้ช่วย ท้องเนียนคณาภิบาล/ขนอม
83 นางสาวสาริยา ยอดวารี
ครูผู้ช่วย คีรีราษฎร์พัฒนา/ร่อนพิบูลย์
84 นายณัฐพล ปรีชาชาญ
ครูผู้ช่วย อินทร์ธานีวทิ ยาคม/ปากพนัง
85 นางสาวกานต์สนิ ี ทวีสุข
ครูผู้ช่วย โยธินบารุง/เมือง
86 นางสาวกนกวรรณ เทพแก้ว
ครูผู้ช่วย โยธินบารุง/เมือง
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เรื่องที่ 4.7
เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติตาแหน่งว่างและวิชาเอกเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการ สควค.
จานวน 2 อัตรา ดังนี้
1.1 วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ตาแหน่งเลขที่ 131161 อันดับ คศ. 2
ขั้น 41,620 บาท
1.2 วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ตาแหน่งเลขที่ 25233 อันดับ คศ. 3
ขั้น 58,390 บาท
2. อนุมัติมอบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ดาเนินการคัดเลือกนักศึกษา
ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สาเร็จการศึกษา
ระดับ ปริญญาโท ประเภท Premium วิชาเอกชีววิทยา จานวน 2 ราย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุน
รั ฐ บาล ตามกาหนดการข้างต้ น โดยมอบหมายให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษานครศรีธ รรมร าช
ดาเนินการได้ ดังรายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศที่แนบ
3. อนุมัติเป็นหลักการในการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ในโรงเรียน
ที่ได้รับจัดสรรตาแหน่ง
4. อนุ มั ติ ม อบให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการคั ด เลื อ กโดยการประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง และวิ ช าชี พ ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ ได้ ต าม
ความเหมาะสม
กาหนดระยะเวลาดาเนินการคัดเลือก ดังนี้
ประกาศรับสมัคร
วันที่ 4 มิถุนายน 2564
รับสมัคร
วันที่ 9-10 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วันที่ 11 มิถุนายน 2564
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 14 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 15 มิถุนายน 2564
บรรจุและแต่งตั้ง
วันที่ 16 มิถุนายน 2564
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เรื่องที่ 4.8
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให้ นางสาวเปมิกา มุสิกวงศ์ ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนพระพรหมพิทยา
นุ ส รณ์ ไปช่ ว ยราชการเป็ น การชั่ ว คราว ที่ โ รงเรี ย นพรหมคี รี พิ ท ยาคม เพื่ อ แก้ ปั ญ หาในการบริ ห ารจั ด การ
ของสถานศึกษา จนกว่าการดาเนินการฯ จะแล้วเสร็จ

เรื่องที่ 4.9
เรื่อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอช่วยราชการต่อเนื่อง
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มัติให้ นางสาวสิริกร ถนนแก้ว ช่วยราชการ (ต่อเนื่อง) ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นครินทร์
นครศรี ธ รรมราช กรณี ถูกคุ กคามต่อ ชีวิต มี กาหนด 1 ปี หากครบก าหนดให้ เสนอ กศจ.พิ จารณาในห่ ว งเวลา
ที่กาหนดด้วย
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เรื่องที่ 4.10
เรื่อง ขออนุมัติการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไปดารงตาแหน่งเดิม ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัตใิ ห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โอนไปดารงตาแหน่งเดิม ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 4 ราย ดังนี้
ตาแหน่ง ตาแหน่งเลขที่ ส่วนราชการเดิม
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ที่
ชื่อ-สกุล
1.

2.

3.
4.

วุฒิ/วิชาเอก

นางสาวนฤมล
-อ.ม.(เอเชียศึกษา)
อาจไพรินทร์ - ศษ.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ)
นายชลิต
- น.บ.(นิติศาสตร์)
ขุนทิพย์
- กศบ.(สังคมฯ)
- กศ.ม.
(การบริหารการศึกษา)
นางปัทมาวรรณ
-ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อภิธรรมบัณฑิต
นางสาวยุวนาถ
นุ้ยสุข

-ศศ.บ.
(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
-ค.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษ)

ตาแหน่ง/สังกัด
ครู/คศ.1
โรงเรียนบ้านวังหีบ
ครู/คศ.1
โรงเรีย นบ้ านคลอง
เสาเหนือ

ตาแหน่ง ตาแหน่งเลขที่ ส่วนราชการที่รบั โอน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
เลขที่
5817 ครู/คศ.1
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

ตาแหน่ง
เลขที่
20405

1959

3497

ครู/คศ.1
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ครู/คศ.3
1627 วิทยาลัยเทคนิคสิชล
โรงเรีย นวัด ประทุ ม
ทายการาม
ครู/คศ.1
10617 วิท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี
โรงเรียนท่าศาลา
ชุมพร

20571
3055

ทั้งนี้ให้โอนไปดารงตาแหน่งว่าง ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติให้โอน
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เรื่องที่ 4.11

เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัตผิ ลการประเมินบุคคลและผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38
ค.(2) ราย นางสุภัตรา จิตโสภา ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 17 สังกัดสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ
ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 17 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
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เรื่องที่ 4.12

เรื่ อ ง การคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เลื่ อ นและแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ งบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
(ตาแหน่งเลขที่ อ 20 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รั บ ทราบตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ในคราวประชุ ม
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 มีมติเนื่องจากมีความเห็นไม่ตรงกันในประเด็นการดาเนินการและ
ข้อกฎหมาย จึงมอบให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือการดาเนินการและข้อกฎหมายไปยัง
สานักงาน ก.ค.ศ.โดยเร็ว บัดนี้ สานักงาน ก.ค.ศ.พิจารณาแล้ว การเลื่อนระดับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ก.ค.ศ.มีมติให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการฯ
ตามหนังสือสานักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 มาใช้บังคับกับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยอนุโลม ในกรณีที่หลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.กาหนดไว้ ให้เป็นอานาจหน้าที่ อ.ก.พ.กรม ให้เป็นอานาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึก ษา
และให้เป็นอานาจหน้าที่ของ กศจ.ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3
เมษายน 2560 ซึ่งในหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่ จะเข้ารับการ
ประเมินผลงานไว้แล้ว จึงมีมติอนุมัติให้ฝ่ายเลขานุการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ถอนวาระการพิจารณาเรื่องนี้ออกไปก่อน โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จะเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้ทบทวนใหม่อีกครั้ง
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เรื่องที่ 4.13
เรื่อง อนุมัติให้ปรับปรุงตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลัง ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให้ปรับปรุงตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลัง ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ที่
1.
2.

ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ/ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/ชานาญการ

ตาแหน่ง
เลขที่
อ 51

ขั้น
46,620

อ 52

41,820

ขอปรับปรุงตาแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ/ชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ/ชานาญการ

ตาแหน่งเลขที่
อ 51
อ 52

หมายเหตุ เนื่องจากเป็นการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ต่างกลุ่มตาแหน่ง จะต้อง
พิจารณาการประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด

เรื่องที่ 4.14
เรื่อง อนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัตใิ ห้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค. (2) ไปดารงตาแหน่งว่าง จานวน 1 ราย ดังนี้
ตาแหน่ง/ตาแหน่งเลขที่ส่วนราชการทีร่ ับ
โอน

ตาแหน่ง/ตาแหน่งเลขที่ของส่วนราชการต้นสังกัด
ที่
1.

ชื่อ-สกุล
นางสาวกชกร
สิทธิมาก

ตาแหน่ง/สังกัด
ตาแหน่งเลขที่
นั ก วิ ช า ก า ร พั ส ดุ
อ 16
ปฏิบัติการ
ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร ง า น
การเงินและสินทรัพย์
สพม.นศ.

ขั้น
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ตาแหน่งเลขที่
18,200 นั ก วิ ช า ก า ร พั ส ดุ 41-1-06ปฏิ บั ติ ก าร สั ง กั ด กอง 3204-001
สาธารณ สุ ข องค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
กระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ กศจ.นครศรีธรรมราช มีมติให้โอน
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เรื่องที่ 4.15
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ
จานวน 54 ราย
2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 54 ราย ทั้งนี้กรรมการประเมิน คนที่ 2 จะประเมิน
ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน

ที่

ตาแหน่ง/สถานศึกษา

ชื่อ – สกุล

สถานศึกษา

สาขาวิชา/

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 6 ราย
1

นางประภารัตน์
บุญขวัญ

ครู

ร.ร.วัดสระเพลง

วิทยาศาสตร์

2

นางศิริพร

ครู

ร.ร.บ้านปลายคลอง

ภาษาไทย

ครู

ร.ร.วัดกัด

การศึกษาปฐมวัย

ครู

ร.ร.วัดดินดอน

การศึกษาปฐมวัย

ครู

ร.ร.วัดท้ายสาเภา

สุขศึกษาพลศึกษา

ครู

ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช
“ณ นครอุทิศ”

วิทยาศาสตร์

ศรีไสยเพชร
3

นางสุกัญญา
พิทักษ์

4

นางราตรี
ดวงมุสิก

5

นายสรศักดิ์
ทองเชิด

6

ว่าที่ ร.ต.หญิงศรัณย์รัชต์
ยู้นเส้น
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ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

สถานศึกษา

สาขาวิชา/

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 22 ราย
7

ว่าที่ ร.ต.หญิงวิลันดา
บุญประเสริฐ

ครู

ร.ร.บ้านบนควน

สังคมศึกษาฯ

8

น.ส.กิ่งนภา
เมืองจันทร์

ครู

ร.ร.บ้านนิคมวังหิน

คอมพิวเตอร์

9

นางทัศวลี
อาษาชานาญ

ครู

ร.ร.บ้านเกาะปราง

ภาษาไทย/

10

น.ส.ปุญญภัสสร์
ชุมจิตร

ครู

ร.ร.บ้านนาตาเสา

คณิตศาสตร์

11

น.ส.มุทิตา
จันทร์แป้น

ครู

ร.ร.วัดนางเอื้อย

คณิตศาสตร์

12

นางกัลยวรรธน์
รัตนพันธ์

ครู

ร.ร.วัดก้างปลา

ปฐมวัย

13

น.ส.ปราณี
กะฐินหอม

ครู

ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว

ปฐมวัย

14

นายณัฐกฤต
อาลอย

ครู

ร.ร.บ้านวังยวน

คณิตศาสตร์

15

น.ส.อมรรัตน์
อินทรสุวรรณ

ครู

ร.ร.บ้านก่องาม

ภาษาอังกฤษ

33

ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

สถานศึกษา

สาขาวิชา

16

นางออนอุมา
คชสิทธิ์

ครู

ร.ร.บ้านควนประชาสรรค์

ภาษาไทย

17

น.ส.อารดา
จัติกุล

ครู

ร.ร.บ้านไสเตาอ้อย

ภาษาไทย

18

นายนภเกตน์
ตารมย์

ครู

ร.ร.ตชด.บ้านยูงงาม

วิทยาศาสตร์

19

นางอุบลรัตน์
ธราพร

ครู

ร.ร.บ้านทุ่งกรวด

ภาษาไทย

20

น.ส.อารีรัตน์
สุวรรณ์

ครู

ร.ร.บ้านหนองหว้า(ชมายนุกลู )

ปฐมวัย

21

น.ส.ดาราวรรณ
หนูแก้ว

ครู

ร.ร.บ้านบางตะเภา

คณิตศาสตร์

22

นางนิภาพร
แตงแก้ว

ครู

ร.ร.บ้านเกาะขวัญ

คณิตศาสตร์

23

นายศุภวิทย์
วชิรวรรณ

ครู

ร.ร.บ้านทุ่งกรวด

ศิลปะ

24

นายศักดา
ชานาญกิจ

ครู

ร.ร.วัดประดิษฐาราม

สังคมศึกษาฯ

34

ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/
สถานศึกษา
ครู

ร.ร.บ้านบ่อมอง

สาขาวิชา
ปฐมวัย

ร.ร.บ้านคอกช้าง

ปฐมวัย

25

นางกิติญาดา
มณีฉาย

26

นางฐิติรัตน์
วชิรวรรณ

ครู

27

นายฐากูร
ทองจีน

ครู

น.ส.อมรรัตน์
แสงมณี

ครู

28

สถานศึกษา

สังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านกรุงหยันใต้
ปฐมวัย
ร.ร.วัดประดิษฐาราม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 6 ราย
29

นางสาวสาวิตรี
มุสิแดง

ครู

ร.ร.วัดแหลม

สาขาปฐมวัย

30

นางปัทติมา
รักไทรทอง

ครู

ร.ร.วัดจิกพนม

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

31

นางสาวผกามาศ
ปลอดเขียว

ครู

ร.ร.วัดสมควร

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

32

นางสาวสุลาลัย
ทองดี

ครู

ร.ร.วัดบ่อล้อ

ภาษาไทย

33

นางสาวอรวรรณ
แก้วพรหม

ครู

ร.ร.วัดพระบาท

สังคมศึกษา

34

นายสิทธิชัย
ต้นส้ม

ครู

ร.ร.บ้านเกาะสุด

ภาษาไทย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 7 ราย
35

นางสาววาสนา
สุทิน

ครู

ร.ร.วัดโคกเหล็ก

ปฐมวัย

36

นางสาวพิชญาภัค
ทลิกรรณ์

ครู

ร.ร.บ้านปากลง

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

37

นายสมนึก
ดังธารทิพย์

ครู

ร.ร.บ้านทุ่งเกราะ

การงานอาชีพ

35

ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

สถานศึกษา

สาขาวิชา

38

นางรุ่งทิพย์
พุทธพฤกษ์

ครู

ร.ร.บ้านบางฉาง

ภาษาไทย

39

นายเดชา
บุญทอง

ครู

ร.ร.บ้านช่องเขาหมาก

40

นางชูลีพร
ยอดระบา

ครู

ร.ร.บ้านเขาหัวช้าง

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(วิทยาศาสตร์)
ภาษาไทย

41

นายกิติศกั ดิ์
หมอกแก้ว

ครู

ร.ร.บ้านเขาหัวช้าง

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(วิทยาศาสตร์) /

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จานวน 13 ราย
42

นางวิจิตรา
บุญสาราญ

ครู

ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา

ภาษาไทย

43

นางทัศนีย์
วัชรสุธากร

ครู

ร.ร.สิชลประชาสรรค์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(แนะแนว)

44

นายสมพล
บริสุทธิ์

ครู

ร.ร.ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

พลศึกษา

45

นายเศณวี
อ่าครอง

ครู

ร.ร.ทุ่งสงวิทยา

ดนตรี

46

นางบุษบา
สุทธิมาศ

ครู

ร.ร.ทุ่งสงวิทยา

ดนตรี

47

นางสาวจิรา
สุวรรณมณี

ครู

ร.ร.หัวไทรบารุงราษฎร์

ภาษาไทย

48

นายสุรศักดิ์
คาสง

ครู

ร.ร.เชียรใหญ่

ภาษาอังกฤษ

49

สิบเอกธีรวุฒิ
เกตสัตปัญ

ครู

ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช

สังคมศึกษา

50

นางสาวประกายมาส

ครู

ร.ร.ปากพนัง

คณิตศาสตร์

51

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค
ทองปาน

ครู

ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์
ศึกษา

นาฏศิลป์

อินทรสุวรรณ

36

ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

สถานศึกษา

สาขาวิชา

52

นางสาวพุทธิพร
สุขสม

ครู

ร.ร.นาบอน

สังคมศึกษา

53

นายณรงค์ศักดิ์
ร่มเย็น

ครู

ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

54

นายไกรสร
ขุนวิเศษ

ครู

ร.ร.สตรีทุ่งสง

คณิตศาสตร์

37

เรื่องที่ 4.16
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้าน
ความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน
2. อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะชานาญการ
จานวน 45 ราย ตั้งแต่วันที่คุณสมบัติครบถ้วน
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/
สถานศึกษา

สถานศึกษา

สาขาวิชา

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 2 ราย
1

นายเสฏฐวุฒิ
พูลแก้ว

ครู

บ้านสานักใหม่

พลศึกษา

2

น.ส.วนิษา ไพรัตน์

ครู

บ้านสานักใหม่

ศิลปะ(นาฏศิลป์)

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 9 ราย
3

นางอลิษา

ครู

บ้านไสยาสน์

วิทยาศาสตร์

รัตนคช
4

นายสุระชัย
เมฆคต

ครู

วัดลานาว

สังคมศึกษาฯ

5

นางสาวพรพรรณ
คชภูมิ

ครู

สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง

ภาษาไทย

6

นางจารีพร
อักษรพันธ์

ครู

บ้านไสยาสน์

ภาษาอังกฤษ

7

นางสาวทิพย์ตะวัน
ขวัญชัยสกุล

ครู

วัดมังคลาราม

ภาษาอังกฤษ

8

นางสาววราภรณ์
เรืองเดช

ครู

วัดกะโสม

สังคมศึกษาฯ

9

นางสาวจิรนันท์
เที่ยวแสวง

ครู

บ้านหนองเจ

ปฐมวัย

38

ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

สถานศึกษา

สาขาวิชา

10

นางอภิญวรรณ
เชาวลิต

ครู

บ้านทุ่งกรวด

ภาษาไทย

11

นางสาวทัศนวรรณ
จิตบรรเจิด

ครู

บ้านทุ่งกรวด

ภาษาไทย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 13 ราย
12

นางสุชานรี
ฉิมเรือง

ครู

วัดเขา
(วั น ครู 2501)

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)

13

นางสาวเกษศิรินทร์
โสมคง

ครู

วัดเขา
(วั น ครู 2501)

ภาษาต่างประเทศ

14

นางสาวปาวีณา
ดวงมุสิก

ครู

บ้านปากลง

ภาษาต่างประเทศ

15

นางวิไลลักษณ์
อังครา

ครู

บ้านในถุ้ง

ภาษาต่างประเทศ

16

นางสาวพิมพิมล
สิทธิยุโณ

ครู

บ้านทุ่งชน

วิทยาศาสตร์

17

นางศศิวรรณ
แสนภักดี

ครู

วัดชนาราม

คณิตศาสตร์

18

นางวิไลพร
เพชรรัตน์

ครู

บ้านเขาหัวช้าง

ภาษาต่างประเทศ

19

นางอาภา วรเดช

ครู

วัดเขา
(วันครู 2501)

ภาษาไทย

20

นางสาวอรวรรณ
ศรีสว่าง

ครู

บ้านทุ่งครั้ง

วิทยาศาสตร์

21

นายทรงวุฒิ

ครู

วัดจอมทอง

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

มากมี

(ภาษาอังกฤษ)
(ภาษาอังกฤษ)
(ภาษาอังกฤษ)

(ภาษาอังกฤษ)

22

นายสายัน
บุญฤทธิ์

ครู

วัดจันทาราม

สุขศึกษาและพลศึกษา
(พลศึกษา)

23

นางสาววรรณิสา
ฟองณวงศ์

ครู

บ้านปากดวด

ภาษาไทย

24

นางสาวพรทิพย์
มีสุข

ครู

วัดคงคา

ภาษาไทย

39

ที่

ชื่อ – สกุล

สถานศึกษา

ตาแหน่ง

สาขาวิชา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จานวน 21 ราย
25

นางวรรณนิษา
ขุนศรี

ครู

26

นางกนกลดา
รักหอม

ครู

ปากพนัง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(แนะแนว)

27

นางสาวณัฐปภัสร์
เรืองสวัสดิ์

ครู

ปากพนัง

คณิตศาสตร์

28

นางสาวภัทรธัญมาศ

ครู

ปากพนัง

ภาษาจีน

29

นางสาวดาริกา
มณีฉาย

ครู

สตรีทุ่งสง

30

นายจิระศักดิ์
เพชรทอง

ครู

สตรีทุ่งสง

31

นางสาวณัฏฐณิชา
สินทอง

ครู

สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ

32

นางสาวสุดารัตน์
กาเนิดรักษา

ครู

สิชลประชาสรรค์

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)
สังคมศึกษาฯ

33

นางสาววันทนี
ญาณหาญ

ครู

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ภาษาจีน

34

นายจิรายุทธ

ครู

เฉลิมพระเกียรติฯ

ศิลปะ

ครู

เฉลิมพระเกียรติฯ

ภาษาอังกฤษ

นะนุ่น

วิทยาศาสตร์จุฬาภรฯ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(แนะแนว)

รัศมี
35

ว่าที่ ร.ต.หญิงกรกฏ

36

นางสาวปิยาธิดา
อัจฉริยะปัญญา

ครู

ฉวางรัชดาภิเษก

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

37

นายอาทิตย์
รักขาว

ครู

ทุ่งสง

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

ต่อม

40

ที่

สถานศึกษา

ตาแหน่ง

สาขาวิชา

38

นางเกศกนก
เขียวน้อย

ครู

นาบอน

วิทยาศาสตร์
(ชีววิทยา)

39

นายบัญจบ
จันทร์คล้าย

ครู

เชียรใหญ่

สังคมศึกษา

40

นายกานต์
วงษ์ตั้นหิ้น
นายสุนันท์ รัตนะ

ครู

เชียรใหญ่

การงานอาชีพ (งาน
เกษตร)

เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา

ภาษาไทย

42

นางสาววรรณิสา
บุญอ่อน

ครู

ชะอวด

43

นางขวัญศิริ
อินทฤทธิ์

ครู

กรุงหยันวิทยาคาร

44

นางธิตินาฏย์
ท่ากลาง

ครู

สตรีปากพนัง

45

นางสาวศิรัจจันทร์
เอียดทองใส

ครู

ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมัง
คลาภิเษก

41

.

ชื่อ – สกุล

ครู

คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)

41

เรื่องที่ 4.17
เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 1 ราย
2. อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ จานวน 1 ราย

สถานศึกษา/
ตาแหน่ง/
ที่
ชื่อ – สกุล
โรงเรียน
วิทยฐานะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 ราย
1

นางสาวสุรสั วดี
บุญติด

ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ

บ้านสานักม่วง

สาขาวิชา/
ชื่อผลงานเรื่อง
บริหารสถานศึกษา

42

เรื่องที่ 4.18
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ (กรณีอนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ตาแหน่งครู)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
๑. อนุมัติผลการประเมินฯ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ จานวน 2 ราย
๒. อนุมัติการแต่งตั้งเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นวิทยฐานะผู้อานวยการ ชานาญการ
พิเศษ จานวน 2 ราย ทั้งนีไ้ ม่ก่อนวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖3 และไม่ก่อนวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖3

ที่
1
2

สาขาวิชา/
สถานศึกษา/
ตาแหน่ง/
ชื่อผลงานเรื่อง
ชื่อ – สกุล
โรงเรียน
วิทยฐานะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 1 ราย
นายธวัชชัย
ผอ.ร.ร./
วัดตรงบน
สายงานบริหาร
เพชรศรี
ผอ.ร.ร.ชานาญการ
สถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 ราย
นางอาพร จุตติ
ผอ.ร.ร./
ชุมชนวัดทอน
สายงานบริหาร
ผอ.ร.ร.ชานาญการ หงส์
สถานศึกษา

43

เรื่องที่ 4.19
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 )
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุ มัติ ผ ลการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบั ติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 2 ราย
2. อนุ มั ติ ให้ ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาเลื่ อนและแต่งตั้งเป็ นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
จานวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
สาขาวิชา/
สถานศึกษา/
ตาแหน่ง/
ชื่อผลงานเรื่อง
ที่
ชื่อ – สกุล
โรงเรียน
วิทยฐานะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 1 ราย
1 นายธีระพล
วัดปลายสระ
สายงานบริหาร
ผอ.รร./
ผอ.ชานาญการ
กิจเกิด
สถานศึกษา

3. ให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งมติ
ให้ทราบ จานวน 1 ราย
สาขาวิชา/
สถานศึกษา/
ตาแหน่ง/
ชื่อผลงานเรื่อง
ที่
ชื่อ – สกุล
โรงเรียน
วิทยฐานะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จานวน 1 ราย
1 นายธวัชชัย
ปากพนัง
สายงานบริหาร
ผอ.รร./
ผอ.ชานาญการ
ลายพยัคฆ์
สถานศึกษา
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เรื่องที่ 4.20
เรื่อง

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ผลการประเมินด้านที่ 3 (กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 )

อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 20 ราย
2. อนุ มัติให้ ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 20 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด

สถานศึกษา/
ตาแหน่ง/
โรงเรียน
วิทยฐานะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 2 ราย
นางสาวจรวย
ครู/
อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ
๑
หยูทอง
ครูชานาญการ
นายอนนท์
ครู/
อนุบาลนครศรีธรรมราชฯ
2
วัฒนะจานงค์
ครูชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 2 ราย
3
นางสุนิดา
ครู/
บางขันวิทยา
ศรีสมบัติ
ครูชานาญการ
4
นางชวิศา
ครู/
วัดสามัคคีนุกูล
พรหมขวัญ
ครูชานาญการ
ที่

ชื่อ – สกุล

สาขาวิชา/
ชื่อผลงานเรื่อง
คณิตศาสตร์
สุขศึกษา
พลศึกษา
ดนตรี-นาฏศิลป์
คณิตศาสตร์
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ตาแหน่ง/
สถานศึกษา/
วิทยฐานะ
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จานวน 16 ราย
5
นางเติมทิพย์
ครู/
ทุ่งใหญ่วิทยาคม
นิชลานนท์
ชานาญการ
6
นางสาวปัทมา
ครู/
สิชลประชาสรรค์
แก้วแดง
ชานาญการ
7
นางชัชฎา
ครู/
ชะอวดวิทยาคาร
เทพอานวย
ชานาญการ
8
นายอดิศร
ครู/
วิเชียรประชาสรรค์
รอดเหลื่อม
ชานาญการ
9
นางณัฏฐ์กานดา
ครู/
สตรีทุ่งสง
ทวีอรรถเศรษฐ์
ชานาญการ
10 นายอัศวิน
ครู/
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
จุลมูล
ชานาญการ
11 นางจงกล
ครู/
ท่าศาลาประสิทธิศ์ ึกษา
เดชสุวรรณ์
ชานาญการ
12 นางนภาพร
ครู/
สวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
จงกล
ชานาญการ
13 นางสุภาวดี
ครู/
ก้างปลาวิทยาคม
ปานมาศ
ชานาญการ
14 นางสาวจิตรา
ครู/
ขุนทะเลวิทยาคม
เภรีพาส
ชานาญการ
15 นางจิราภรณ์
ครู/
สตรีทุ่งสง
แป้นสุข
ชานาญการ
16 นางพรทิพย์
ครู/
บางขันวิทยา
ไวยรัตน์
ชานาญการ
17 นางจันทร์ทิพย์
ครู/
เบญจมราชูทิศ
จุลศักดิ์
ครูชานาญการ
18 นางอัฉราภรณ์
ครู/
ทุ่งสงวิทยา
คงแป้น
ครูชานาญการ
19 นางสาวสุมณฑา
ครู/
กัลยาณีศรีธรรมราช
ศิลาพัฒน์
ครูชานาญการ
20 นางปริตตา
ครู/
เบญจมราชูทิศ
ลีละวัฒน์
ครูชานาญการ
ที่

ชื่อ – สกุล

สาขาวิชา/
ชื่อผลงานเรื่อง
วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาญี่ปุ่น
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เรื่องที่ 4.21
เรื่อง

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ผลการประเมินด้านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 2 )

อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 1 ราย
2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 1 ราย ตั้งแต่วัน ที่มีคุณ สมบั ติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องผ่ าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
สาขาวิชา/
ตาแหน่ง/
สถานศึกษา/
ชื่อผลงานเรื่อง
วิทยฐานะ
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 1 ราย
ครู/
๑ นางรสิตา ดีมาก
บ้านย่านซื่อ
ภาษาอังกฤษ
ครูชานาญการ
ที่

ชื่อ – สกุล
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เรื่องที่ 4.22
เรื่อง ขออนุมัตินาคุณวุฒิในระดับปริญญาโทมาลดระยะเวลาการดารงตาแหน่งในการขอมีวิทยฐานะ
ครูชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให้นาคุณวุฒิในระดับปริญญาโทของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา เพื่อ
นามาใช้ลดระยะเวลาการดารงตาแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 6 ราย ก่อนเสนอ สพฐ.และ
ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป
1. อนุมัติให้นาคุณวุฒิในระดับปริญญาโทของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
เพื่อนามาใช้ลดระยะเวลาการดารงตาแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 6 ราย
2. อนุมัติให้สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ไปยัง สพฐ.
พิจารณาก่อนนาเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง/สถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 2 ราย
1 นางสาวจุฑาทิพ พรหณะ
ครู/ร.ร.วัดโคกพิกุล
2 นางสาวมัณฑนา พันธ์อุดม
ครู/ร.ร.วัดแหลมตะลุมพุก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จานวน 4 ราย
3 นายภูเมศร์ ศักดิ์จันทร์
ครู/ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช
4 นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
ครู/ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช
5 นางสาวอุไรวรรณ จันทร
ครู/ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช
6 นายศรีสุวรรณ บรมสุข
ครู/ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
การงานอาชีพ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
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เรื่องที่ 4.23
เรื่อง

ขอแต่งตั้งผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ (ว 21/2560)

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให้แต่งตั้งนายชัยชาญ สกุลชิต ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อานวยการชานาญ
การพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าสูง เป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานหน้าที่แทนผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดโคกเหล็ก เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ (ว 21/2560)

สาขาวิชา/
ตาแหน่ง/
ชื่อผลงานเรื่อง
วิทยฐานะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 ราย
1 นางประไพพรรณ ดุลเภรี
ครู / ชานาญการ
วัดโคกเหล็ก
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ที่

ชื่อ – สกุล

เรื่องที่ 4.24
เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และร่าง
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1-4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบ รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และร่างแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่น ๆ

5.1 เรื่อง การส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ถึงสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ฝ่ายเลขานุการ อกศจ.และ กศจ.)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประสานความร่วมมือมายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เรื่อง การส่งวาระการประชุม ขอให้รับรองสาเนาถูกต้องของวาระ
การประชุมทุกหน้า และจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ
จากหน่ วยงานที่อยู่ในอานาจหน้ าที่ของ กศจ. ให้ ครบถ้วน ส่ งถึงส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธ รรมราช
ภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน ยกเว้นกรณีเร่งด่วนและจาเป็น และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ที่ประชุม

รับทราบ

5.2 เรื่อง ขอกาหนดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 4/2564 (เป็นกรณีเร่งด่วนและจาเป็น)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเสนอ
กาหนดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2564 เป็นกรณีเร่งด่วนและจาเป็น
ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 (ชั้น 2) สานักงานศึกษาธิการจั งหวัด
นครศรีธรรมราช
เลิกประชุม

เวลา 18.00 น.

