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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 5/2564
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 (ชั้น 2) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
และระบบออนไลน์ (Google meet)
..................................................
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
เมื่อถึงเวลาการประชุม นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช (ประธาน กศจ.) ติดราชการ จึงได้มอบหมายให้กระผมทาหน้าที่
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันนี้ และขอเปิดการ
ประชุม มอบเลขานุการ เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ขออนุญาตผู้เข้าร่วมประชุม
ได้กล่าวต้อนรับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช และอนุญาตผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 6 คน

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564
กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 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 4/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอรายงาน
การประชุมต่อที่ประชุมเพื่อให้การรับรอง
ที่ประชุม
มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2564 เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน
2564
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1.1 เรื่อง การดาเนินการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการดาเนินการตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จานวน 25 วาระ
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3.2 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
3.2.1 เรื่อง ชะลอการดาเนินการคัดเลือกตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2) การคั ด เลื อกฯ ต าแหน่ งครู ผู้ ช่ วย กรณี ที่ มี ค วามจาเป็ น หรื อมี เหตุพิ เศษ และการสอบแข่ งขัน ฯ
ตาแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
คณะกรรมการศึกษาธิก ารจั งหวัด นครศรี ธ รรมราช รับทราบการชะลอการคั ดเลื อกตาแหน่งบุ คลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) การคัดเลือกฯ ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และ
การสอบแข่งขันฯ ตาแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ออกไปก่อน
ทั้งนี้ ส านั กงานคณะกรรมการสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน จะแจ้งก าหนดการสรรหา
บุคลากร ปี พ.ศ.2564 ให้ทราบต่อไป

3.2.2 เรื่อง การกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบ ก.ค.ศ.ได้ปรับเพิ่มกรอบอัตรากาลังข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สายงานการสอนในโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย นครศรี ธ รรมราช
จ านวน 12 แห่ ง จากเดิ ม แห่ งละ 60 อั ต รา เป็ น แห่ ง ละ 72 อั ต รา และให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามแนวทางการบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ดังนี้
1. สงวนอัตราว่างเพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู จากนักศึกษาทุนผู้สาเร็จการศึกษาในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จานวน 5 อัตรา
2. สงวนอัตราว่างเพื่อนาไปใช้สรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น จานวน 1 อัตรา
3. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้สอน
ให้เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จานวน 6 อัตรา
ทั้งนี้ ในส่วนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ได้รับอนุมัติจัดสรร
ตาแหน่งครูผู้ช่วย โดยการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน เพิ่มเติมจากเดิม จานวน 12 อัตรา โดย สานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช ได้ ด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามแนวทางการบริห ารอั ต ราก าลั ง
ข้าราชการครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่ ก.ค.ศ.กาหนด แล้ว ดังนี้
1.สงวนอั ต ราว่ า ง จ านวน 5 อั ต รา เพื่ อ บรรจุ นั ก ศึ ก ษาทุ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาใน
โครงการส่งเสริมการผลิต ครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) จานวน 5 อัตรา
ดังนี้
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หน่วยงานทางการศึกษา/ตาแหน่งเกษียณอายุราชการ ปี งบฯ60 ที่คปร.จัดสรรคืน
ขั้นเงินเดือน
ลาดับที่
ตาแหน่ง/ส่วนราชการ/อาเภอ
ตาแหน่งเลขที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
อันดับ เงินเดือน

1
2
3
4
5

ครู/ร.ร.เบญจมราชูทิศ/อ.เมือง/
จ.นครศรีธรรมราช
ครู/ร.ร.เบญจมราชูทิศ/อ.เมือง/
จ.นครศรีธรรมราช
ครู/ร.ร.เบญจมราชูทิศ/อ.เมือง/
จ.นครศรีธรรมราช
ครู/ร.ร.เบญจมราชูทิศ/อ.เมือง/
จ.นครศรีธรรมราช
ครู/ร.ร.เบญจมราชูทิศ/อ.เมือง/
จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานทางการศึกษา/ตาแหน่งที่ขออนุมัติกาหนดตาแหน่งใหม่
ตาแหน่ง/ส่วนราชการ/อาเภอ
ขั้นเงินเดือน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตาแหน่ง
นครศรีธรรมราช
เลขที่ อันดับ เงินเดือน

24058 คศ.3 58,390 ครู/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย/อ.เมือง/จ.นครศรีธรรมราช
25058 คศ.3 56,610 ครู/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย/อ.เมือง/จ.นครศรีธรรมราช
26108 คศ.3 58,390 ครู/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย/อ.เมือง/จ.นครศรีธรรมราช
26395 คศ.3 58,390 ครู/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย/อ.เมือง/จ.นครศรีธรรมราช
132215 คศ.2 41,620 ครู/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย/อ.เมือง/จ.นครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

24058 คศ.3 58,390 ทุน สควค.
ฟิสิกส์

25058 คศ.3 56,610 ทุน สควค.
เคมี

26108 คศ.3 58,390 ทุน สควค.
ชีววิทยา

26395 คศ.3 58,390 ทุน สควค.

คณิตศาสตร์

132215 คศ.2 41,620 ทุน สควค.

คอมพิวเตอร์

2. สงวนอั ต ราว่ า งเพื่ อ น าไปใช้ ส รรหา บรรจุ และแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่ งครู ผู้ ส อนวิช าภาษาญี่ ปุ่ น ส าหรับ โรงเรียนวิท ยาศาสตร์จุฬ าภรณราชวิท ยาลั ยที่ยังไม่ มี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น จานวน 1 อัตรา ดังนี้
หน่วยงานทางการศึกษา/ตาแหน่งเกษียณอายุราชการ ปี งบฯ60 ที่คปร.จัดสรรคืน
หน่วยงานทางการศึกษา/ตาแหน่งที่ขออนุมัติกาหนดตาแหน่งใหม่
ตาแหน่ง/ส่วนราชการ/อาเภอ
ขั้นเงินเดือน
ขั้นเงินเดือน
ลาดับที่
หมายเหตุ
ตาแหน่ง/ส่วนราชการ/อาเภอ
ตาแหน่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตาแหน่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เลขที่ อันดับ เงินเดือน
นครศรีธรรมราช
เลขที่ อันดับ เงินเดือน

6

ครู/ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช/อ.เมือง/
จ.นครศรีธรรมราช

24359 คศ.3 58,390 ครู/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช 24359 คศ.3 58,390 ภาษาญี่ปุ่น
วิทยาลัย/อ.เมือง/จ.นครศรีธรรมราช

3. ตาแหน่งว่างที่เหลือ นาไปสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้สอน แต่ละสาขาวิชา ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นอกเหนือจาก 1) และ 2) ให้
เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่ง จานวน 6 อัตรา
หน่วยงานทางการศึกษา/ตาแหน่งเกษียณอายุราชการ ปี งบฯ60 ที่คปร.จัดสรรคืน
ลาดับที่

7
8
9
10
11
12

ขั้นเงินเดือน

ตาแหน่ง/ส่วนราชการ/อาเภอ
ตาแหน่งเลขที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

อันดับ

ครู/ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช/อ.เมือง/ 25313 คศ.3
จ.นครศรีธรรมราช
ครู/ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช/อ.เมือง/ 26999 คศ.2
จ.นครศรีธรรมราช
ครู/ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช/อ.เมือง/ 29660 คศ.2
จ.นครศรีธรรมราช
ครู/ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช/อ.เมือง/ 65764 คศ.2
จ.นครศรีธรรมราช
ครู/ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช/อ.เมือง/ 100389 คศ.2
จ.นครศรีธรรมราช
ครู/ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช/อ.เมือง/ 100423 คศ.2
จ.นครศรีธรรมราช

เงินเดือน

หน่วยงานทางการศึกษา/ตาแหน่งที่ขออนุมัติกาหนดตาแหน่งใหม่
ตาแหน่ง/ส่วนราชการ/อาเภอ
ขั้นเงินเดือน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตาแหน่ง
นครศรีธรรมราช
เลขที่ อันดับ
เงินเดือน

58,390 ครู/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย/อ.เมือง/จ.นครศรีธรรมราช
41,620 ครู/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย/อ.เมือง/จ.นครศรีธรรมราช
41,620 ครู/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย/อ.เมือง/จ.นครศรีธรรมราช
41,620 ครู/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย/อ.เมือง/จ.นครศรีธรรมราช
41,620 ครู/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย/อ.เมือง/จ.นครศรีธรรมราช
41,620 ครู/ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย/อ.เมือง/จ.นครศรีธรรมราช

25313 คศ.3

58,390

26999 คศ.2

41,620

29660 คศ.2

41,620

65764 คศ.2

41,620

100389 คศ.2

41,620

100423 คศ.2

41,620
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3.2.3 เรื่อง การแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รั บ ทราบ มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมราช
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุ รศักดิ์ แก้วอ่อน
ตาแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป คราวละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

3.2.4 เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว.7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รั บ ท ราบ ก ารส ร้ างค วาม รู้ ค วาม เข้ า ใจ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/
ว.7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
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3.2.5 เรื่อง โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒
รุ่นที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และรับทราบรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
รวมทั้งสิ้น 8 ราย สรุปได้ดังนี้
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. สามเณรณัฐภัทร
เมฆฉาย
วัดสระเรียง
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. สามเณรไกรนรินทร์ รอดสีเสน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง
อาเภอช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. สามเณรกานนท์
แก้วเลียม
วัดไตรวิทยาราม
อาเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยในสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จานวน 5 ราย ดังนี้
4. นายชาญวิทย์ ปราบภัย
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. นางสาวเกวลิน รินทอง
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
อาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. นายกิตติพงศ์ โบกระณี
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
อาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
7. นางสาววรรณวิษา กันตะนะ
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
8. นางสาวพรสุดา สมทอง
วิทยาลัยศิลปะหัตกรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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เรื่องที่ 4.1
เรื่อง ขออนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนน และการแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มให้ดารงตาแหน่งครู
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วยซึ่ง
ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้มครบสองปี ให้ดารงตาแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบกาหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จานวน 30 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 10 ราย
1 นางชนิภา วิศาล
ครูผู้ช่วย วัดพระมหาธาตุ/เมืองฯ
2 นางสาวแพรวพรรณ ไชยชนะ
ครูผู้ช่วย วัดสระไคร/เฉลิมพระเกียรติฯ
3 นางสาวขวัญสิรี ขาวมัน
ครูผู้ช่วย วัดสระแก้ว/เมืองฯ
4 นางสาวเยาวรัตน์ หวัดเพ็ชร์
ครูผู้ช่วย วัดนาวง/เมืองฯ
5 นางสาวมัทนี พรรณเผือก
ครูผู้ช่วย บ้านปากน้าเก่า/เมืองฯ
6 นางสาวปารวีย์ บรรเทิงจิตร์
ครูผู้ช่วย วัดหนองบัว/เมืองฯ
7 นางอัญชลี จิตตะเสโน
ครูผู้ช่วย วัดมะม่วงทอง/เมืองฯ
8 นางสาวกัทริดา ประทุมทอง
ครูผู้ช่วย ชุมชนลานสกา/ลานสกา
9 นางสาวฮุลัยฟะฮ์ กะแหมะเตบ
ครูผู้ช่วย บ้านนาเคียน/เมืองฯ
10 นางสาวมณฑานีย์ นิลละออ
ครูผู้ช่วย วัดกัด/พระพรหม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 6 ราย
11 นางสาวสุภาภรณ์ มีบัว
ครูผู้ช่วย จุฬาภรณ์พิชญาคาร/พิปูน
12 นางสาวจิดาภา อินทรัศมี
ครูผู้ช่วย บ้านคอกช้าง/ทุง่ สง
13 นางสาวอรธนา วงศ์เมฆ
ครูผู้ช่วย วัดวังรีบุญเลิศ/ถ้าพรรณรา
14 นายองอาจ พรมคง
ครูผู้ช่วย วัดจันดี/ช้างกลาง
15 นางสุวิมล พรหมมะ
ครูผู้ช่วย วัดจันดี/ช้างกลาง
16 นางสาวศิริวรรษา ไชยภูมิ
ครูผู้ช่วย บ้านนาตาเสา/บางขัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 5 ราย
17 นางสาวอัษฎา ลิมโกมลวิลาศ
ครูผู้ช่วย บ้านเกาะนางโดย/ปากพนัง
18 นางสาวณัฐณิช แซมลิวรรณ
ครูผู้ช่วย บ้านโก้งโค้ง/ปากพนัง
19 นางเสาวณีย์ ภักดีกิจ
ครูผู้ช่วย วัดเทพมงคล/ร่อนพิบลู ย์
20 นางเสาวนีย์ ไชยวรรณ
ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดท่าลิพง/เชียรใหญ่
21 นางสาวชลิดา วงศ์อุทัย
ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร/เชียรใหญ่
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ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 1 ราย
22 นางสาวปองขวัญ ชนะภัย
ครูผู้ช่วย วัดคงคาวดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จานวน 8 ราย
23 นางสาวสุวารี แก้วจันทร์
ครูผู้ช่วย หัวไทรบารุงราษฎร์/หัวไทร
24 นางสาวกนกทิพย์ สมาธิ
ครูผู้ช่วย ทุ่งสง/ทุ่งสง
25 นางสาวอุดมลักษณ์ เรืองนิ่ม
ครูผู้ช่วย กัลยาณีศรีธรรมราช/เมือง
26 นางสาวชนกนาฏ กาญจนภักดิ์
ครูผู้ช่วย ชะอวดวิทยาคาร/ชะอวด
27 นางสาวอังคณา วิชัยดิษฐ
ครูผู้ช่วย ร่อนพิบูลย์เกียรติฯ/ร่อนพิบลู ย์
28 นายฉัตรบดินทร์ สุวรรณเลิศ
ครูผู้ช่วย เสม็ดจวนวิทยาคม/ทุ่งใหญ่
29 นางสาวทัศนีย์ ภู่ร้อย
ครูผู้ช่วย นางเอื้อยวิทยา/พิปนู
30 นางสาวจิราวรรณ จันทร์ทองอ่อน
ครูผู้ช่วย พรหมคีรีพิทยาคม/พรหมคีรี
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เรื่องที่ 4.2
เรื่อง ขอความเห็นชอบการกาหนดเกณฑ์อัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบการวางแผนกาหนดอัตรากาลัง สายงานการสอน ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 ทีม่ ีจานวนนักเรียนตั้งแต่ 1 – 40 คน ให้มีอัตรากาลังสายงานการสอน ดังนี้
1. จานวนนักเรียน 1 ห้องเรียน (1 ชั้นเรียน) ให้มีอัตรากาลังครูผู้สอน
จานวน 1 อัตรา
2. จานวนนักเรียน 2 ห้องเรียน (2 ชั้นเรียน) ให้มีอัตรากาลังครูผู้สอน
จานวน 2 อัตรา
3. จานวนนักเรียน 3 ห้องเรียน (3 ชั้นเรียน) ให้มีอัตรากาลังครูผู้สอน
จานวน 3 อัตรา
4. จานวนนักเรียนตั้งแต่ 4 ห้องเรียน (4 ชั้นเรียน) ขึ้นไป ให้มีอัตรากาลังครูผู้สอน จานวน 4 อัตรา

เรื่องที่ 4.3
เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาภายใน
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นการชั่วคราว
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติให้ นางวิภาวรรณ รัตนุกูล ตาแหน่งครู โรงเรียนบ้านวังยาว ไปปฏิบัติราชการเป็นการ
ชั่วคราวที่โรงเรียนชุมชนวัดสาโรง เป็นการชั่วคราวมีกาหนด 1 ปี
2. กรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้น แจ้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ด าเนิ น การตามกระบวนการให้ เสร็ จ สิ้ น โดยเร็ว กรณี ไม่ มี มู ล สั่ ง ให้ ยุ ติ เรื่อ ง แต่ ห ากกรณี มี มู ล ก็ ให้ ด าเนิ น การ
ทางวินัยสถานใดสถานหนึ่ง ต่อไป
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เรื่องที่ 4.4
เรื่อง ขออนุมัติให้ผู้อานวยการสถานศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาอื่น
เป็นการชั่วคราว
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัตใิ ห้ นางพรรัตน์ ทิพย์กองลาศ ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหน้าศาล ไปปฏิบัติหน้าทีใ่ น
ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านยางกาญจน์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 เป็นการชั่วคราว มีกาหนด 1 ปี

เรื่องที่ 4.5
เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1) ศึกษานิเทศก์ (การย้ายกรณีปกติ)
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ (การย้ายกรณีปกติ) สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกอบการดาเนินการย้าย ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – เขต 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช
2. ขออนุ มั ติ ให้ ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ลงนามในประกาศรายละเอี ย ดองค์ ป ระกอบ
การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1)
ตาแหน่ งศึกษานิเทศก์ (การย้ ายกรณี ป กติ) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนประธาน
กรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

10

เรื่องที่ 4.6
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินและอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. อนุมัติผลการประเมินคุณสมบัติ ผลการประเมินคุณลักษณะของบุคคล และผลการประเมินผลงาน
ตามมติคณะกรรมการประเมิน ราย นางสาวอลิศรา สายวารี
2. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอลิศรา สายวารี ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ให้ดารง
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ อ 40 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ส่งผลงาน (วันที่ 9 มิถุนายน 2564)

เรื่องที่ 4.7
เรื่อง ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ
จานวน 29 ราย
2. อนุ มั ติก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ด้ านที่ 1 ด้ านที่ 2 และด้ านที่ 3 ของข้าราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 29 ราย
ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2 จะประเมิน ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/สถานศึกษา

สาขาวิชา/
ชื่อผลงานเรื่อง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 8 ราย
1
นางสาวนิชนันท์
ครู/
วิทยาศาสตร์
เสนีกาญจน์
ร.ร.วัดวังหงส์
2

นางสาวสุมาลี
มนิล

ครู/
ร.ร.บ้านไสใหญ่

คณิตศาสตร์

3

นางสุภาภรณ์
กิ่งแก้ว

ครู/
ร.ร.วัดมหาชัยวนาราม

การศึกษาปฐมวัย

4

นางสาวภาวินันท์

ครู/
ละม้าย ร.ร.วัดทุ่งแย้

ภาษาอังกฤษ

11

ตาแหน่ง/สถานศึกษา

สาขาวิชา/
ชื่อผลงานเรื่อง

ที่

ชื่อ – สกุล

5

นางนันทิกา
กล่ากลาย

ครู/
การศึกษาปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช
“ณ นครอุทิศ”

6

นายชาคริต
เรืองประพันธ์

7

น.ส.ปริชญา
นะนุ่น

ครู/
คณิตศาสตร์
ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช
“ณ นครอุทิศ”
ครู/
คณิตศาสตร์
ร.ร.วัดท่านคร

8

น.ส.ณิชมน
ครู/
คณิตศาสตร์
บุญรัตน์
ร.ร.วัดชัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 5 ราย
9
10
11
12
13

นางพิมพ์ใจ
ปั้นรอบรู้
นางรัตยา
สงอุปการ
น.ส.ปิยมาภรณ์
จันใหม่
นางยุวดี
นุ่นรักษา
นางปวริศา
ศรีวิสุทธิ์

ครู/
ร.ร.บ้านควน ลาภู
ครู/
ร.ร.วัดวังหีบ
ครู/
ร.ร.วัดนางเอื้อย
ครู/
ร.ร.บ้านควน
ลาภู
ครู/
ร.ร.วัดเพ็ญญาติ

ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
การศึกษาปฐมวัย
สุขศึกษาและพลศึกษา

12

ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/สถานศึกษา

สาขาวิชา/
ชื่อผลงานเรื่อง

14

นายพลวัฒน์
ครู.รร./
คณิตศาสตร์
เขียวพะวงศ์
วัดดอนมะปราง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 3 ราย
15

นางสาวทิพวรรณ

16

นางฉวีวรรณ
ช่วยสงค์
นายสารวม
ช่วยสงค์

17

ยอดยิ่ง

ครู/
ร.ร.ท่าศาลา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(วิทยาศาสตร์)

ครู/
ร.ร.วดั สโมสรสันนิบาต
ครู /
ร.ร.วัดสโมสรสันนิบาต

ปฐมวัย
สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จานวน 12 ราย
18

นายเกรียงไกร
ดวงพาพล

ครู/
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

19

นางสาวอัญญาณี

ครู/
ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก

คณิตศาสตร์

20

นางสาวศิริพร
พุทธแก้ว

ครู/
ร.ร.สิชลประชาสรรค์

ภาษาไทย

21

นาง พ.พิรพัทร
คาวิจิตร

ครู/
ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทิศ

สังคมศึกษา

22

ว่าที่ ร้อยตรีสมชาย

ครู/
ร.ร.ปากพนัง

สังคมศึกษา

23

นายวรวุฒิ
ฐาปนภาคย์

ครู/
ร.ร.กัลยาณี
ศรีธรรมราช

การงานอาชีพ

24

นายธเนศ
สมาพงษ์

ครู/
ร.ร.ทุ่งสังพิทยาคม

คณิตศาสตร์

สุมน

ราหมาด

13

ที่
25
26
27
28
29

ชื่อ – สกุล
นางสาวสุวณี
นาคฤทธิ์
นางสาวปฐมพร
เกตุกาพล
นางธัญวรรณ
บัวพรหม
นางสาววีรียา
จุลสัตย์
นางสาวจุฑารัตน์

มีสุข

ตาแหน่ง/สถานศึกษา
ครู/
ร.ร.กรุงหยันวิทยาคาร
ครู/
ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม
ครู/
ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม
ครู/
ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทิศ
ครู/
ร.ร.ทุ่งสง

สาขาวิชา/
ชื่อผลงานเรื่อง
คณิตศาสตร์
ภาษาจีน
คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพ

3. มอบให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศ
ตั้งกรรมการประเมินฯ แทน ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
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เรื่องที่ 4.8
เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัตกิ ารประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน
2. อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชานาญการ จานวน 12 ราย
ตั้งแต่วันที่คุณสมบัติครบถ้วน
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สาขาวิชา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 6 ราย
1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงไพลิน
ครู
วัดชัน
ภาษาอังกฤษ
หนูนวล
2

น.ส.อุทุมพร
ก้อนอาพร

ครู

วัดพระมหาธาตุ

คณิตศาสตร์

3

นายเฉลิมพล
บุรีศรี

ครู

วัดสระไคร

สังคมศึกษา

4

นายวิทยา
สุขสวัสดิ์

ครู

วัดศรีมงคล

ภาษาอังกฤษ

5

นางขนิษฐา
ศรีราเพ็ญ

ครู

วัดหนองแตน

ภาษาอังกฤษ

6

นางสุกัญญา
พิทักษ์

ครู

วัดกัด

การศึกษาปฐมวัย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 2 ราย
7 นางสาวหฤดี
ครู
วัดก้างปลา
ภาษาอังกฤษ
ประทุมสุวรรณ
8

นางธาริดา
จานงนิจ

ครู

บ้านบางตะเภา

คณิตศาสตร์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 1 ราย
9 นางสาวเมธาพร
ครู
วัดควนเกย
ภาษาไทย
เหมเดโช

15

ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช จานวน 3 ราย
10 นางวิชุนันท์
ครู
ทุ่งสง
น้าเพชร
11 นางสาวกวิสรา
ครู
เชียรใหญ่สามัคคี
ชูทอง
วิทยา
12 นางสาวเกศริน
ครู
ชะอวดวิทยาคาร
สิทธิฤกษ์

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
(ฟิสิกส์)
วิทยาศาสตร์
(ฟิสิกส์)
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เรื่องที่ 4.9
เรื่อง ขออนุมัติคุณสมบัติและตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิช าชีพ และด้ า นที่ 2 ด้ า นความรู้ ค วามสามารถ ข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึกษา เพื่ อเลื่อนเป็ น
วิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 18 ราย
2. อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ จานวน 18 ราย
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สาขาวิชา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 9 ราย
1 นางนรมน
ผอ.ร.ร./
บ้านคดศอก
บริหารสถานศึกษา
แก้ววิเชียร
ผอ.ชานาญการ
2

นายจักรกฤช
กาพลวรรณ
นายณฤทธิ์
หนูสมแก้ว
นางสาวสุรีพร
ทิพย์ยาน
นางสาวอนุธิดา
อักษรกูล
น.ส.นิภา
แก้วประคอง

ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ
ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ
ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ
ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ
ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ

วัดใหม่ทอน

บริหารสถานศึกษา

วัดเจดีย์

บริหารสถานศึกษา

ราษฎร์บารุง
อ.เฉลิมพระเกียรติ
วัดน้ารอบ
อ.เมืองฯ
ชุมชนลานสกา

บริหารสถานศึกษา

7

นางภัสรา ชูเสน

บ้านทวดเหนือ

บริหารสถานศึกษา

8

นางกรกนก
ณ นคร
น.ส.สุฑารัตน์
ทองเกลี้ยง

ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ
ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ
ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ

วัดโดน

บริหารสถานศึกษา

บ้านหนองหนอน

บริหารสถานศึกษา

3
4
5
6

9

บริหารสถานศึกษา
บริหารสถานศึกษา
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ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

โรงเรียน

สาขาวิชา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 1 ราย
10 นางสุพัตรา
ผอ.ร.ร./
บ้านคลองโอม
บริหารสถานศึกษา
กาญจนโรจน์
ผอ.ชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 6 ราย
11 นางตุ๊กตา
ผอ.ร.ร./
บ้านตูล
บริหารสถานศึกษา
บุญศิริ
ผอ.ชานาญการ
12

นางสุวนิตย์
โสมจันทร์

ผอ.ร.ร./
ผอ.ชานาญการ

13 น.ส.ลักษณาวดี
ผอ.ร.ร./
พรหมชัยศรี
ผอ.ชานาญการ
14 นางพัชรวัลย์
ผอ.ร.ร./
จินดาวงค์
ผอ.ชานาญการ
15 นางศรัณยา
ผอ.ร.ร./
เพ็งจันทร์
ผอ.ชานาญการ
16 นางสุทธิรา
ผอ.ร.ร./
สมเนียม
ผอ.ชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
17 นางกัลยา
ผอ.ร.ร./
สุวรรณคช
ผอ.ชานาญการ
18 นายนฤทธิ์
ผอ.ร.ร./
จันมณี
ผอ.ชานาญการ

บ้านหัวปอ

บริหารสถานศึกษา

วัดสระแก้ว

บริหารสถานศึกษา

วัดชัยสุวรรณ

บริหารสถานศึกษา

วัดท้ายทะเล

บริหารสถานศึกษา

วัดควนชะลิก

บริหารสถานศึกษา

เขต 4 จานวน 2 ราย
บ้านคลองตีนเป็ด
บริหารสถานศึกษา
บ้านเราะ (อุทัยประชา บริหารสถานศึกษา
สรรค์)

3. มอบให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศ
ตั้งกรรมการประเมินฯ แทน ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
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เรื่องที่ 4.10
เรื่อง ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ (กรณีอนุมัติผลด้านที่ 3 ตาแหน่งครู)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุ มัติ คุ ณ สมบั ติและเอกสารหลั กฐานของข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึก ษาที่ ขอเลื่ อนเป็ น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 1 ราย
2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่ อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ จานวน 1 ราย
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/
สาขาวิชาที่อนุมัติ
ตาแหน่งปัจจุบัน
วิทยฐานะ (เดิม)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 1 ราย
1 นายสุทธิเดช
ครู/
สังคมศึกษา ศาสนา ผู้อานวยการชานาญการ
คุณประสพ ครูชานาญการ
และวัฒนธรรม

3. มอบให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งกรรมการ
ประเมินฯ แทน ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
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เรื่องที่ 4.11
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ (กรณีอนุมัติผลด้านที่ 3 ตาแหน่งครู)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. อนุมัติผลการประเมินฯ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ ๒
ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ จานวน 2 ราย
สถานศึกษา/
สาขาวิชา
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 2 ราย
1 นายธีรศักดิ์
ผอ.ร.ร./
วัดวิสุทธิวงศ์
บริหารสถานศึกษา
ทองมั่นคง ผอ.ร.ร.ชานาญการ
2 นางภุมรินทร์
ผอ.ร.ร./
บ้านบางปรน
บริหารสถานศึกษา
บุญคล่อง ผอ.ร.ร.ชานาญการ
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

๒. อนุมัติแต่งตั้งเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการ
พิเศษ จานวน 2 ราย ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
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เรื่องที่ 4.12
เรื่อง

การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ผลการประเมินด้านที่ 3 (กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1 )

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัตผิ ลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 7 ราย
ที่

ตาแหน่ง/
สถานศึกษา/
สาขาวิชา
วิทยฐานะ
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 3 ราย
๑ น.ส.ลัดดา
ครู/
ชุมชนบ้านไทรห้อง สังคมศึกษาฯ
บุญทรง
ครูชานาญการ
2 นางสุมลรัตน์
ครู/
วัดหน้าเขา
สังคมศึกษาฯ
ลาทุมลักษณ์
ครูชานาญการ
3 นางพิมพ์ใจ
ครู/
ชุมชนวัดสาโรง
ปฐมวัย
ผลอ่อน
ครูชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จานวน 4 ราย
4
ครู/
ปากพนัง
ภาษาอังกฤษ
นางสาวอัจฉราพร
ครูชานาญการ
ปรีชาชาญ
5
6
7

ชื่อ – สกุล

นางสาวดุจหทัย
วิเวกอรุณ
นางสาวสุขษิริ
สุขราษฎร์
นายสุชาติ โรวัฒน์

ครู/
ครูชานาญการ

ท่าศาลาประสิทธิ์
ศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ครู/
ครูชานาญการ

ทุ่งสง

สังคมศึกษาฯ

ครู/
ครูชานาญการ

ทุ่งสงวิทยา

สังคมศึกษาฯ

2. อนุ มัติให้ ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
จานวน 7 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตัง้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
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เรื่องที่ 4.13
เรื่อง ขอความเห็นชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจาปีการศึกษา 2564
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้แก่ ครอบครัวบ้านเรียนเทพสุริยวงศ์ โดย
พ.ท.นยเมธ เทพสุ ริ ย วงศ์ ผู้ จั ด การศึ กษา เด็ กหญิ งจิรันธนิ น เทพสุ ริยวงศ์ ผู้ เรีย น ขอจัด การศึ กษาในระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
เรื่องที่ 4.14
เรื่อง นายธีระวิทย์ สกุณา ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน ขอให้ทบทวนคาสั่งย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา ประจาปี พ.ศ.2563 กรณีการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตามคาสั่ง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 356/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการขอให้ทบทวนคาสั่งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจาปี พ.ศ.2563 กรณีการย้ายเพื่อประโยชน์
ของทางราชการ ตามคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 356/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน
2564 จานวน 7 ฉบับ ดังนี้
1. ฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอให้ทบทวนคาสั่งย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
2. ฉบับลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอให้ทบทวนคาสั่งย้าย นายธีระวิทย์ สกุณา
3. ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอให้ทบทวนคาสั่งย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
4. ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอให้ทบทวนคาสั่งกรณีกระทบสิทธิการย้ายกรณีปกติ
5. ฉบับลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอให้ทบทวนคาสั่งทางปกครองกระทบสิทธิสอบ รอง.ผอ.สพท.

6. ฉบับลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอทราบผลการวินิจฉัยร้องทุกข์
7. ฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอให้ทบทวนคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยก
โดยมอบให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งให้บุคคลดังกล่าวรับทราบ ต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่น ๆ
5.1 เรื่อง การสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา (อกศจ.พัฒนาการศึกษา)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รั บ ทราบการให้ ค ณ ะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช เสนอชื่ อ บุ ค คลเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในคณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษา แทน
ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง ที่ลาออก
5.2 เรื่อง การฉีดวัคซีนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขอบคุณ ท่านผู้ ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
คณะผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ ไ ด้ จั ด สรรวั ค ซี น ให้ กั บ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ทุ ก สั ง กั ด ในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับวัคซีนไปแล้วประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา จะได้ รั บ วั ค ซี น ครบ 100 เปอร์ เซ็ น ต์ โดยเร็ ว โดยหอการค้ า จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ก็ ไ ด้
ประชาสั ม พั น ธ์ วั ค ซี น ทางเลื อ ก ระยะที่ 2 (ชิ โ นฟาร์ ม ) หากท่ า นใดสนใจก็ ใ ห้ ติ ด ต่ อ ได้ ที่ ห อการค้ า
จังหวัดนครศรีธรรมราช

