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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับย่อ)
ครั้งที่ 7/2564
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 (ชั้น 2) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
..................................................
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
เมื่ อ ถึ ง เวลาการประชุ ม นายไกรศร วิ ศิ ษ ฎ์ ว งศ์ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ประธาน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดการประชุม และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ชี้ แ จ ง ร า ย ล ะ เอี ย ด ข้ อ มู ล ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ บั น ทึ ก ร าย ง า น ก าร ป ร ะ ชุ ม จ า น ว น 8 ค น ดั ง นี้
1. นายยงศักดิ์ เชาว์วุฒิกุล 2. นายสุรทิน ทิพย์อักษร 3. นายมนูญ รักดี 4. นายอานาจ สุทิน 5. นางธนวรรณ
เภรีฤกษ์ 6. นางมะลิณี คงทอง 7. นางสาวเบ็ญจมาศ บางโรย 8. นางสาวเรวดี สุขเสนา
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ตามที่ สานักงาน ก.ค.ศ.ได้มีหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 7
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ข้อ 7.1.1 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดร่วมกันจัดทา
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการย้าย แล้วเสนอคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพผู้
ประสงค์ ขอย้ายและจัดลาดับตามองค์ประกอบการประเมินศัก ยภาพและตั วชี้วัดที่ กาหนด ก่อนเสนอ อกศจ.
กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องต่อไป โดยให้เลือกผู้อานวยการสานักงานเขตพื้สที่การศึกษาคนใดคนหนึ่ง
เป็ น ประธาน ทั้ งนี้ อาจให้ ผู้ ข อย้ ายมาแสดงวิ สั ย ทั ศ น์ ด้ วยตนเองก็ ไ ด้ โดยการด าเนิ น การประเมิ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการ
ประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจาปี พ.ศ.2564 จานวน 6 องค์ประกอบ คือ 1.ความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 2. ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา 3. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่/
คุณภาพการปฏิบัติงาน 4. วิสัยทัศน์ในการบริ หารจัดการศึกษา 5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และ 6.
การประพฤติตน ข้อ 7.1.2 เมื่อสานักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับรายละเอียดตามข้อ 7.1.1 แล้วให้เสนอ อกศจ.
ตรวจสอบการให้คะแนนตัวชี้วัดและการประเมินศักยภาพให้เป็นไปตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กาหนด และ
พิจารณากลั่นกรองการย้าย ทั้งนี้ หาก อกศจ.มีความเห็น ต่างจากคณะกรรมการประเมินตามข้อ 7.1.1 ให้ระบุ
เหตุผลให้ชัดเจน พร้อมให้ความเห็นต่อ กศจ.เพื่อพิจารณาต่อไป และข้อ 7.1.3 เมื่อ อกศจ.ดาเนินการกลั่นกรอง
การย้ า ยแล้ ว เสร็ จ ให้ กศจ.พิ จ ารณาย้ า ยโดยให้ น าความเห็ น ของ อกศจ.และความเห็ นของคณะกรรมการ
สถานศึกษา มาประกอบการพิจารณาย้าย โดยให้คานึงถึงความเหมาะสมและความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา
รวมทั้งประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และผู้ที่ยื่นคาร้องไม่จาเป็นต้องได้รับการพิจารณาให้ย้ายเสมอไป ส่วน
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเท่านั้น ทั้งนี้ หาก กศจ.มีความเห็น
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ต่างจากความเห็นของ อกศจ.ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน การดาเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาทุกกรณี ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุคคล และหลักการ
ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน กรณีที่ไม่สามารถดาเนิน การตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ได้ หรือมี
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา กาหนดหรือวินิจฉัย
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564
กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทา
รายงาน ก ารป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร รม ก าร ศึ ก ษ าธิ ก ารจั ง ห วั ดน คร ศรี ธ รรม ร าช
ครั้ง ที่ 6/2564 เมื่ อ วั น ที่ 16 กั น ยายน 2564 เสร็ จ เรี ย บร้อ ยแล้ ว และได้ เสนอ
รายงานการประชุมต่อที่ประชุมเพื่อให้การรับรอง
ที่ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่อง สืบเนือ่ งจากการประชุมครั้งที่แล้ว
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติรับทราบผลการดาเนินการตามมติของ กศจ. ในคราวประชุม
ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 จานวน 15 วาระ
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3.2 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
3.1 เรือ่ ง การปฏิบัติตามมติ กศจ.ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564
และนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ประธาน กศจ.
นครศรีธรรมราช)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบการดาเนินการตามมติ กศจ.ครั้งที่
6/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 และนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ประธาน กศจ.
นครศรีธรรมราช) ของคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทั้ง 3 คณะ

เรื่องที่ 4.1
เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีพ.ศ.2564
(ครั้งที่ 1)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีมติดังนี้
1. อนุมัติให้ฝ่ายเลขานุการดาเนินการ
2. เพื่อ ให้เป็น ไปตามหลักการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ ดี โดยยึ ดถือระบบคุ ณ ธรรม ความเสมอภาค
ระหว่างบุคคล และหลักการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน จึงอนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จานวน 73 ราย ดังนี้
2.1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
จานวน 17 ราย
2.2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
จานวน 20 ราย
2.3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
จานวน 10 ราย
2.4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
จานวน 19 ราย
2.5 สพม.นครศรีธรรมราช
จานวน 7 ราย

4
ที่

ลาดับ

ตาแหน่งที่ได้รับย้ายไปแต่งตั้ง
โรงเรียน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 จานวน 17 ราย
1
1 บ้านคลองดิน
(ขนาดกลาง)
นร. 454 คน
ตาแหน่งเลขที่ 671
2
2 บ้านตลาด
(ขนาดกลาง)
นร. 399 คน
ตาแหน่งเลขที่ 7975
3
3 วัดทุ่งแย้
(ขนาดกลาง)
นร. 281 คน
ตาแหน่งเลขที่ 245
4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

วัดโคกโพธิ์สถิต
(ขนาดกลาง)
นร. 262 คน
ตาแหน่งเลขที่ 7751
บ้านสานักใหม่
(ขนาดกลาง)
นร. 209 คน
ตาแหน่งเลขที่ 7805
วัดศรีมงคล
(ขนาดกลาง)
นร. 192 คน
ตาแหน่งเลขที่ 891
บ้านห้วยยูง
(ขนาดกลาง)
นร. 133 คน
ตาแหน่งเลขที่ 812
วัดบางตะพาน
(ขนาดกลาง)
นร. 128
ตาแหน่งเลขที่ 1265
ราชประชานุเคราะห์ 5
(ขนาดกลาง)
นร. 343 คน
ตาแหน่งเลขที่ 1248

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

สถานศึกษาเดิม
โรงเรียน

น.ส.รัตนาภรณ์ นะขาว

ผอ.ร.ร.

บ้านไสใหญ่

นายบุญช่วย ทองเกียว

ผอ.ร.ร.

ราชประชานุเคราะห์ 5

นายโสภาส โอพริก

ผอ.ร.ร.

วัดมะม่วงตลอด

นางอารยา สกุลนุ้ย

ผอ.ร.ร.

บ้านมะม่วงทอง

นางสุจิณณา มาบัว

ผอ.ร.ร.

บ้านร่อน

น.ส.ดวงดาว เสียมไหม

ผอ.ร.ร.

บ้านเนิน

นายนิรุส สุวรรณจันทร์

ผอ.ร.ร.

วัดหนองแตน

นายรัฐกร ผดุงกิจ

ผอ.ร.ร.

วัดวังฆ้อง

นางกัณญารัตน์ แรกรุ่น

ผอ.ร.ร.

วัดมะม่วงสองต้น

5
ที่

ลาดับ

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

ตาแหน่งที่ได้รับย้ายไปแต่งตั้ง
โรงเรียน
บ้านไสใหญ่
(ขนาดกลาง)
นร. 240 คน
ตาแหน่งเลขที่ 76
วัดมะม่วงตลอด
(ขนาดกลาง)
นร. 160 คน
ตาแหน่งเลขที่ 764
บ้านร่อน
(ขนาดเล็ก)
นร. 85 คน
ตาแหน่งเลขที่ 7989
บ้านเนิน /อ.เมือง ฯ
(ขนาดเล็ก)
นร. 66 คน
ตาแหน่งเลขที่ 1302
วัดหนองแตน
(ขนาดเล็ก)
นร. 62 คน
ตาแหน่งเลขที่ 757
วัดสวนพล/อ.เมืองฯ
(ขนาดเล็ก)
นร. 36 คน
ตาแหน่งเลขที่ 299
วัดมะม่วงสองต้น
(ขนาดเล็ก)
นร. 58 คน
ตาแหน่งเลขที่ 262
วัดหนองบัว/อ.เมือง
(ขนาดเล็ก)
นร. 77
ตาแหน่งเลขที่ 335

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

นายพิศาล ปาลรัตน์

ผอ.ร.ร.

สถานศึกษาเดิม
โรงเรียน
วัดสวนพล

นายสุทธิพงษ์ นงค์นวล

ผอ.ร.ร.

วัดป่าหวาย

น.ส.สุพรรษา นกคง

ผอ.ร.ร.

บ้านบางตะลุมพอ
สพป.นศ.3

นางกนกน้อย มานะจิตต์

ผอ.ร.ร.

บ้านเกาะกลาง
สพป.กระบี่

น.ส. มะลิษา พรหมทอง

ผอ.ร.ร.

บ้านดอนโรง
มิตรภาพที่ 196
สพป.นศ.3

นายเพชรพันธ์ ขันเพ็ชร์

ผอ.ร.ร

บ้านห้วยไม้แก่น
สพป.นศ.3

นางพรทิพย์ ผ่องเรียงณฐกูล

ผอ.ร.ร

วัดหนองบัว

นายธงชัย กาเหนิดเพ็ชร

ผอ.ร.ร.

บ้านบางนกวัก

6
ที่

ลาดับ

ตาแหน่งที่ได้รับย้ายไปแต่งตั้ง
โรงเรียน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จานวน 20 ราย
18
1 วัดท่ายาง/อ.ทุ่งใหญ่
(ขนาดใหญ่)
นร. 737 คน
ตาแหน่งเลขที่ 5966
19
2 วัดหน้าเขา/อ.พิปูน
(ขนาดกลาง)
นร. 710 คน
ตาแหน่งเลขที่ 9334
20
3 บ้านเกาะขวัญ/ถ้าพรรณรา
(ขนาดกลาง)
นร. 392 คน
ตาแหน่งเลขที่ 2131
21
4 จุฬาภรณ์พิชญาคาร/อ.พิปูน
(ขนาดกลาง)
นร. 376 คน
ตาแหน่งเลขที่ 9363
22
5 ชุมชนวัดสาโรง/อ.ทุ่งสง
(ขนาดกลาง)
นร. 230 คน
ตาแหน่งเลขที่ 5152
23
6 วัดกะโสม/อ.ทุ่งสง
(ขนาดกลาง)
นร. 229 คน
ตาแหน่งเลขที่ 5078
24
7 โส ต ทั ศ น ศึ ก ษ า จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย/อ.บางขัน
(ขนาดกลาง)
นร. 228 คน
ตาแหน่งเลขที่ 5848
25
8 บ้านหนองใหญ่/อ.ทุ่งใหญ่
(ขนาดกลาง)
นร. 210 คน
ตาแหน่งเลขที่ 6134
26
9 ชุมชนวัดสุวรรณาราม/อ.ฉวาง
(ขนาดกลาง)
นร. 194 คน
ตาแหน่งเลขที่ 1716

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

สถานศึกษาเดิม
โรงเรียน

นายอภินันท์ ศรีชาย

ผอ.ร.ร.

บ้านควนอวดพัน

นายเข็บ บุญวรรณ

ผอ.ร.ร.

บ้านหนองนนทรี
สพป.นศ.3

นางกมลทิพย์ สงค์ดา

ผอ.ร.ร.

บ้านวังตลับ

นายจีระวัฒน์ ศรีแก้วณวรรณ

ผอ.ร.ร.

วัดนางเอื้อย

นายสุริยา โนนเสนา

ผอ.ร.ร.

วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

นางศุภกัญญารัตน์ บุญรัตน์

ผอ.ร.ร.

บ้านน้าตก

นางจิรภา อัยราคม

ผอ.ร.ร.

บ้านสวน

นางนุกูล เพ็ชร์แก้ว

ผอ.ร.ร.

วัดคงคาเลียบ
สพป.นศ.4

นายพิทักษ์ คงศักดิ์

ผอ.ร.ร.

บ้านกันละ

7
ที่

ลาดับ

27

10

28

11

29

12

30

13

31

14

32

15

33

16

34

17

ตาแหน่งที่ได้รับย้ายไปแต่งตั้ง
โรงเรียน
มหาราช 3 /อ.ทุง่ สง
(ขนาดกลาง)
นร. 182 คน
ตาแหน่งเลขที่ 5232
วัดมะนาวหวาน/อ.ช้างกลาง
(ขนาดกลาง)
นร. 168 คน
ตาแหน่งเลขที่ 2268
วัดหาดสูง/อ.ฉวาง
(ขนาดกลาง)
นร. 145 คน
ตาแหน่งเลขที่ 1844

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

สถานศึกษาเดิม
โรงเรียน
วัดเขากลาย

นางรัตนา ทรงทอง

ผอ.ร.ร.

นางสาวชญาภา เพชรา

ผอ.ร.ร.

วัดมุขธาราม
(วัดปากท่าซอง)

นางจินตนา โกละกะ

ผอ.ร.ร.

วัดไทรโพธิ์งาม
สพป.สุราษฎร์ธานี
เขต 3

บ้านจาปา
(ขนาดกลาง)
นร. 121 คน
ตาแหน่งเลขที่ 5259

นางสาวธิดารัตน์ จิตสารวย

ผอ.ร.ร.

บ้านไสเตาอ้อย

บ้านห้วยรื่น/อ.ทุ่งใหญ่
(ขนาดกลาง)
นร. 121 คน
ตาแหน่งเลขที่ 6034
วัดทุ่งนาใหม่/อ.พิปูน
(ขนาดเล็ก)
นร. 117 คน
ตาแหน่งเลขที่ 9250

นางสารีย์ วงศ์กุลวิจิตร

ผอ.ร.ร.

พรรณราชลเขต

นางสาวเพชรลดา สมเพชร

ผอ.ร.ร.

บ้านเผียน
สพป.นศ.4

บ้านวังตลับ/อ.ถ้าพรรณรา
(ขนาดเล็ก)
นร. 106 คน
ตาแหน่งเลขที่ 2206
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา/ทุ่งสง
(ขนาดเล็ก)
นร. 114 คน
ตาแหน่งเลขที่ 5646

นายสุทธิเดช คุณประสพ

ผอ.ร.ร.

บ้านบางมูลนาก
สพป.นศ.3

นางดารุณี สุวรรณชาตรี

ผอ.ร.ร.

บ้านถ้าตลอด

8
ที่

ลาดับ

ตาแหน่งที่ได้รับย้ายไปแต่งตั้ง
โรงเรียน
35 18 วัดเขากลาย/อ.ทุ่งสง
(ขนาดเล็ก)
นร. 114 คน
ตาแหน่งเลขที่ 5321
36 19 พรรณราชลเขต/ถ้าพรรณรา
(ขนาดเล็ก)
นร. 90 คน
ตาแหน่งเลขที่ 2199
37 20 บ้านถ้าตลอด/อ.ทุ่งสง
(ขนาดกลาง)
นร. 209 คน
ตาแหน่งเลขที่ 5466
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 10 ราย
38
1 วัดไม้เสียบ/อ.ชะอวด
(ขนาดกลาง)
นร. 387 คน
ตาแหน่งเลขที่ 7636
39
2 บ้านกลอง/อ.ร่อนพิบูลย์
(ขนาดกลาง)
นร. 300 คน
ตาแหน่งเลขที่ 3287
40
3 วัดหนาหมอบุญ/อ.จุฬาภรณ์
(ขนาดกลาง)
นร. 261 คน
ตาแหน่งเลขที่ 2806
41
4 วัดกาโห่ใต้/อ.ชะอวด
(ขนาดกลาง)
นร. 247 คน
ตาแหน่งเลขที่ 7594

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

นางสาวสุพิชฌาย์ ทองเนื้อห้า ผอ.ร.ร.

สถานศึกษาเดิม
โรงเรียน
บ้านก่องาม

นายศุภชัย อาญา

ผอ.ร.ร.

บ้านท่าจันทน์
สพป.นศ.4

นางพัชรวัลย์ จินดาวงค์

ผอ.ร.ร.

วัดชัยสุวรรณ
สพป.นศ.3

น.ส.อรอนงค์ ยามาเจริญ

ผอ.ร.ร.

วัดควนสมบูรณ์

นางอมรรัตน์ สุขเพ็ง

ผอ.ร.ร.

บ้านปลายราง

นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์

ผอ.ร.ร.

บ้านทุ่งไม้ไผ่

นางเยาวมาลย์ มะเดโช

ผอ.ร.ร.

ชุมชนวัดสุวรรณรังษี

9
ที่

ลาดับ

42

5

43

6

44

7

45

8

ตาแหน่งที่ได้รับย้ายไปแต่งตั้ง
โรงเรียน
วัดเถลิงกิตติยาราม/อ.ร่อนพิบูลย์
(ขนาดกลาง)
นร. 167 คน
ตาแหน่งเลขที่ 2588
บ้านทุ่งโชน/อ.ชะอวด
(ขนาดกลาง)
นร. 159 คน
ตาแหน่งเลขที่ 3762
บ้านคอกวัว/อ.จุฬาภรณ์
(ขนาดเล็ก)
นร. 42 คน
ตาแหน่งเลขที่ 2834

ชุมชนวัดสุวรรณรังษี/อ.ร่อนพิบูลย์
(ขนาดกลาง)
นร. 201 คน
ตาแหน่งเลขที่ 2619
46
9 วัดควนสมบูณ์/อ.ชะอวด
(ขนาดกลาง)
นร. 129 คน
ตาแหน่งเลขที่ 7699
47 10 บ้านปลายราง/อ.ร่อนพิบูลย์
(ขนาดเล็ก)
นร. 103 คน
ตาแหน่งเลขที่ 10305
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 จานวน 19 ราย
48
1 วัดประทุมทายการาม/อ.สิชล
(ขนาดใหญ่)
นร. 1,599 คน
ตาแหน่งเลขที่ 8036
49
2 บ้านทุ่งเกราะ/อ.ท่าศาลา
(ขนาดกลาง)
นร. 686 คน
ตาแหน่งเลขที่ 4940
50
3 วัดเขาขุนพนม/อ.พรหมคีรี
(ขนาดกลาง)
นร. 551 คน
ตาแหน่งเลขที่ 9596

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

นางนฤมล ชายทอง

ผอ.ร.ร.

สถานศึกษาเดิม
โรงเรียน
วัดมัชฌิมภูผา

นายโสภณ ดาพิน

ผอ.ร.ร.

บ้านลานนา

นายสิทธา สามพิมพ์

ผอ.ร.ร.

บ้านบางด้วน

นางสาวิตรี ศรีรักษ์

ผอ.ร.ร.

วัดถลุงทอง

น.ส.ปิลันธนา ขวัญทองยิ้ม

ผอ.ร.ร.

บ้านใสถิน

น.ส.เพ็ญศรี คงคาวงศ์

ผอ.ร.ร.

วัดท่าเสริม

นายโสภณ มีเสน

ผอ.ร.ร.

วัดเขาน้อย

นางประทุมมาส รู้ยิ่ง

ผอ.ร.ร.

วัดเทวดาราม

นายจุฬา จันทพราหมณ์

ผอ.ร.ร.

วัดนาเหรง

10
ที่

ลาดับ

51

4

52

5

53

6

54

7

55

8

56

9

57

10

58

11

59

12

60

13

61

14

ตาแหน่งที่ได้รับย้ายไปแต่งตั้ง
โรงเรียน
บ้านช่องเขาหมาก/อ.สิชล
(ขนาดกลาง)
นร. 266 คน
ตาแหน่งเลขที่ 8138
วัดคงคา/อ.นบพิตา
(ขนาดกลาง)
นร. 232 คน
ตาแหน่งเลขที่ 4617
ชุมชนวัดบางคู/อ.ขนอม
(ขนาดกลาง)
นร. 231 คน
ตาแหน่งเลขที่ 1545
วัดหญ้าปล้อง/อ.ท่าศาลา
(ขนาดกลาง)
นร. 231 คน
ตาแหน่งเลขที่ 4814
บ้านวังลุง/อ.พรหมคีรี
(ขนาดกลาง)
นร. 213 คน
ตาแหน่งเลขที่ 9485
บ้านคลองแคว/อ.พรหมคีรี
(ขนาดกลาง)
นร. 190 คน
ตาแหน่งเลขที่ 9535
วัดทางขึ้น/อ.ท่าศาลา
(ขนาดกลาง)
นร. 153 คน
ตาแหน่งเลขที่ 4372
วัดโมคลาน/อ.ท่าศาลา
(ขนาดกลาง)
นร. 141 คน
ตาแหน่งเลขที่ 4851
บ้านท่าน้อย/อ.ขนอม
(ขนาดกลาง)
นร. 137 คน
ตาแหน่งเลขที่ 1528
วัดยางทอง/อ.ท่าศาลา
(ขนาดกลาง)
นร. 134 คน
ตาแหน่งเลขที่ 4829
วัดเปียน/อ.นบพิตา
(ขนาดกลาง)
นร. 132 คน
ตาแหน่งเลขที่ 4768

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

นายศิริวัฒน์ พุดทอง

ผอ.ร.ร.

สถานศึกษาเดิม
โรงเรียน
วัดชนาราม

นายจรัญ เพชรเพ็ง

ผอ.ร.ร.

วัดยางงาม

นางสุภาวดี อ่อนแก้ว

ผอ.ร.ร.

วัดทุ่งโพธิ์
สพป.นศ.3

นายทศพล ใบเต้

ผอ.ร.ร.

บ้านสะพานหัน

นางสาวนภัทร นามสุข

ผอ.ร.ร.

บ้านโคกทราย
สพป.นศ.3

นายตะวัน พันธุ์ชูศรี

ผอ.ร.ร.

วัดสากเหล็ก

นางสาวเครือวัลย์ ขาวแก้ว

ผอ.ร.ร.

วัดหนา
สพป.นศ.3

นางสาวสุรัสวดี บุญติด

ผอ.ร.ร.

บ้านสานักม่วง

นางสาวเกศณี ศรีกฤษณ์

ผอ.ร.ร.

วัดคีรีวง

นางวรารัตน์ กิจมะโน

ผอ.ร.ร.

บ้านหนองหว้า

นางสาวละออ จันทร์ชุม

ผอ.ร.ร.

บ้านบ่อกรูด

11
ที่

ลาดับ

ตาแหน่งที่ได้รับย้ายไปแต่งตั้ง
โรงเรียน
62 15 วัดเขาน้อย/อ.สิชล
(ขนาดกลาง)
นร. 186 คน
ตาแหน่งเลขที่ 8239
63 16 วัดเทวดาราม/อ.ท่าศาลา
(ขนาดกลาง)
นร. 166 คน
ตาแหน่งเลขที่ 4327
64 17 วัดนาเหรง/อ.นบพิตา
(ขนาดกลาง)
นร. 163 คน
ตาแหน่งเลขที่ 4779
65 18 บ้านทุ่งครั้ง/อ.สิชล
(ขนาดกลาง)
นร. 121 คน
ตาแหน่งเลขที่ 8229
66 19 วัดสากเหล็ก/อ.พรหมคีรี
(ขนาดเล็ก)
นร. 65 คน
ตาแหน่งเลขที่ 9632
สพม.นครศรีธรรมราช จานวน 7 ราย
67
1 ทุ่งใหญ่วิทยาคม/อ.ทุ่งใหญ่
(ขนาดใหญ่)
นร. 1,416 คน
ตาแหน่งเลขที่ 25345
68
2 นาบอน/อ.นาบอน
(ขนาดใหญ่)
นร. 927 คน
ตาแหน่งเลขที่ 25628
69
3 พระพรหมพิ ท ยานุ ส รณ์ /อ.พระ
พรหม
(ขนาดกลาง)
นร. 307 คน
ตาแหน่งเลขที่ 111411
70
4 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา/อ.ชะอวด
(ขนาดกลาง)
นร. 166 คน
ตาแหน่งเลขที่ 117111

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

นายหยา ชายภักตร์

ผอ.ร.ร.

สถานศึกษาเดิม
โรงเรียน
บ้านในเพลา

นางไพจิตต์ มีปลอด

ผอ.ร.ร.

บ้านทุ่งครั้ง

นางจันทร์จิรา ศิขิวัฒน์

ผอ.ร.ร.

บ้านพังหรัน

นายวิทยา นุ่นจุ้ย

ผอ.ร.ร.

บ้านน้าขาว

นางสาววิจิตร ทลิกรรณ์

ผอ.ร.ร.

วัดหลวงครู

นางโสภา ไสวศรี

ผอ.ร.ร.

ละอายพิทยานุสรณ์

นายวิชัย ราชธานี

ผอ.ร.ร.

ทรายขาววิทยา

นายพิทักษ์ เชิญทอง

ผอ.ร.ร.

เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา

นายวิชาญ จินพล

ผอ.ร.ร.

บ้านเปร็ด
สพป.นศ.4

12
ที่

ลาดับ

71

5

72

6

73

7

ตาแหน่งที่ได้รับย้ายไปแต่งตั้ง
โรงเรียน
ละอายพิทยานุสรณ์/ฉวาง
(ขนาดกลาง)
นร. 264 คน
ตาแหน่งเลขที่ 133992
ทรายขาววิทยา/หัวไทร
(ขนาดกลาง)
นร. 242 คน
ตาแหน่งเลขที่ 26412
เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา/อ.เชียรใหญ่
(ขนาดกลาง)
นร. 125 คน
ตาแหน่งเลขที่ 26352

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

นายสุพจน์ จงจิตร

ผอ.ร.ร.

สถานศึกษาเดิม
โรงเรียน
นางเอื้อยวิทยา

นายรัตตัญญู ศรีไชย

ผอ.ร.ร.

วิเชียรประชาสรรค์

นายนฤทธิ์ จันมณี

ผอ.ร.ร.

บ้านเราะ
(อุทัยประชาสรรค์)
สพป.นศ.4

3. ไม่อนุมัติผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากขาดคุณสมบัติ จานวน 1 ราย คือ
ที่
1

ชื่อ – สกุล
ที่เสนอ กศจ.เพื่อพิจารณา
นายธีระวิทย์ สกุณา

ตาแหน่ง/โรงเรียน
ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งเลน

เหตุผล
ดารงตาแหน่งในสถานศึกษาปัจจุบันไม่
ครบ 12 เดือน (30 มิถุนายน 2564 –
30 กันยายน 2564)

4. ไม่อนุมัติรองผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากขาดคุณสมบัติ จานวน 3 ราย คือ
ที่
1

ชื่อ – สกุล
ที่เสนอ กศจ.เพื่อพิจารณา
นายธนากร คงช่วย

2

นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง

3

นายอาวุธ จันทร์เมือง

ตาแหน่ง/โรงเรียน
รองผู้อานวยการ
บ้านควนสระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
รองผู้อานวยการ
ทีปราษฎร์วิทยา
รองผู้อานวยการ
ทีปราษฎร์วิทยา

เหตุผล

ติดเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง
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5. อนุมัติเป็นหลักการ การขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้ายที่ระบุว่าโรงเรียน
ใดก็ได้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด ของหลักเกณฑ์ ว.7/2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
6. สาหรับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากมีประเด็นข้อร้องเรียนการย้ายผู้บ ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ให้ชะลอการพิจารณาย้ายไว้ก่อนและให้หารือ ก.ค.ศ.จนกว่าจะได้รับการ
ตอบข้อหารือ
7. หากหลังจากสานักงาน ก.ค.ศ.ได้ตอบหนังสือตามข้อ 6. แล้วมีผลเป็นประการใด ให้ กศจ.ปฏิบัติตาม
หนังสือนั้น และหากมีผลกระทบกับผู้ได้รับการย้ายรายใดทั้ง 73 รายตามข้อ 1 สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขอันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงนั้น ให้ถูกต้องเป็นธรรม ต่อไป

เรื่องที่ 4.2
เรื่อง การใช้ตาแหน่งว่างที่เหลือจากการย้ายตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจาปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มั ติ ก ารใช้ ต าแหน่ ง ว่ า งที่ เ หลื อ หลั ง จากการย้ า ยต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารสถาน ศึ ก ษา ประจ าปี
พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) ดังนี้
1. อนุมัติเป็นหลักการ ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ให้นาตาแหน่งว่างที่เหลือไปใช้สาหรับการ
คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้งนี้ให้ดาเนินการหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนด ต่อไป (รอ สพฐ.กาหนดการคัดเลือก)
2. อนุมัติ ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ใช้ตาแหน่งว่างหลังจากการพิจารณาย้ายเพื่อใช้
บรรจุและแต่งตั้งตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษาจากบัญ ชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ดังนี้
2.1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 5 ตาแหน่ง
เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก ลาดับที่ 61 – 65 ลาดับที่ 61 – 62 ได้ผ่านการพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้ งเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว สาหรับลาดับที่ 63 – 65 จะเรียกตัวได้ก็ต่อเมื่อ ได้ผ่านการพัฒ นาก่อนบรรจุและแต่งตั้ง เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว (รอ สพฐ.กาหนดการพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้ง)
2.2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 15 ตาแหน่ง
เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก ลาดับที่ 54 – 68 ลาดับที่ 54 – 55 ได้ผ่านการพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้งเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว สาหรับลาดับที่ 56 – 68 จะเรียกตัวได้ก็ต่อเมื่อได้ผ่านการพัฒ นาก่อนบรรจุและแต่งตั้ง เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว (รอ สพฐ.กาหนดการพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้ง)
2.3 หากบุคคลที่ได้รับการเรียกตัวให้มาเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่ง ตั้งรายใดสละสิทธิ์
ขออนุมติเป็นหลักการมอบให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกลาดับถัดไป
ให้ครบตามจานวนที่กาหนดตามข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2
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เรื่องที่ 4.3
เรื่อง การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบการจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (๑ ตุลาคม 2564)
ในสั งกั ดเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษานครศรี ธ รรมราช เขต ๑ – เขต 4 และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ตามร่างประกาศที่เสนอ ดังนี้
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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
......................................................
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 แจ้งกฏ ก.ค.ศ.
การเลื่ อนเงิน เดื อนของข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ.2561 ส าหรับการเลื่ อนเงิน เดื อนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป หนังสือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิ บัติในการพิ จารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 ให้สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ สพท. และหนังสือ สานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ด่ วนที่ สุด ที่ ศธ 04009/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน 2564 สานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตเลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
เพื่อให้การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2
(1 ตุลาคม 2564) เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 โดยมติของคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม
2564) ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29
กันยายน 2564 ได้จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ดังต่อไปนี้
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ
คศ.3 จัดสรรตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.1 กลุ่มที่ 1 รองผู้อานวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน จัดสรรดังนี้
1.1.1 จัดสรรให้สถานศึกษาทุกโรงเรียนในอัตราร้อยละ 2.98 ของอัตราเงินเดือนรวม
ของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 และกันไว้อัตราร้อยละ 0.02 เพื่อบริหารจัดการในภาพรวม
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1.1.2 วงเงินที่กันไว้อัตราร้อยละ 0.02 และวงเงินคงเหลือ จัดสรรดังนี้
จัดสรรให้กับโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
โดยพิจารณาจาก
(๑) จัดสรรให้โรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
(Read Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ที่ มี ผลการประเมิ นรวม 2 ด้ าน ได้ คะแนนเฉลี่ ย
ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป หรือเป็นไปตามร้อยละของวงเงินที่ได้รับจัดสรร
(๒) จัดสรรให้โรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ที่มีผลการประเมินรวม 2 ด้าน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.00 ขึ้นไป
หรือเป็นไปตามร้อยละของวงเงินที่ได้รับจัดสรร
(๓) จัดสรรให้กับโรงเรียนที่มีผลการคัดเลือก/ประกวด/แข่งขัน ประเภทหน่วยงาน/
นักเรียน ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานระดับกรมขึ้นไป
(๔) จัดสรรให้โรงเรียนที่มีวงเงินเลื่อนเงินเดือนเฉลี่ยต่อคนน้อยเมื่อเทียบกับวงเงิน
เลื่อนเงินเดือนต่อคนเฉลี่ยในภาพรวม
(๕) จัดสรรให้โรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของ สพท. / บุคลากรเป็น
คณะกรรมการ คณะทางาน หรือวิทยากรระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
(๖) จัดสรรให้ โรงเรียนที่มีความยุ่ง ยากในการบริหารจัดการ เช่น อัตรากาลัง
ต่ากว่าเกณฑ์ ไม่มีผู้อานวยการสถานศึกษา เป็ นต้น
สาหรับโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ในการจัดสรรดังกล่าว มากกว่า 1 หลักเกณฑ์
พิจารณาจัดสรรให้ได้รับเพียง 1 หลักเกณฑ์
1.2 กลุ่มที่ 2 รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ และผู้อานวยการสถานศึกษา จัดสรรดังนี้
1.2.1 จั ดสรรให้ ในอั ตราร้ อยละ 3.00 ของอั ตราเงิ น เดื อนรวมของข้ าราชการที่ มี ตั ว
อยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
1.2.2 วงเงิ น คงเหลื อ จั ด สรรให้ กั บ ข้ าราชการที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผลสูง
1.3 วงเงินคงเหลือสุทธิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับเงินเดือนอันดับ
ครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 จัดสรรให้กับข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5 จัดสรรดังนี้
2.1 จัดสรรให้ในอัตราร้อยละ 3.00 ของอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1
กันยายน 2564
2.2 วงเงินคงเหลือจัดสรรให้กับข้าราชการสายงานการสอน อันดับ คศ.4
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2564
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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
...................................
ตาม กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ได้กาหนดการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการคครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นร้อยละตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่ อนเงินเดือนข้าราชการระดับสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา หนั งสื อสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5324 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 หนังสือ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 453 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่ าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) แจ้งจัดสรรให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกเขต เลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง
ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
เพื่อให้การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และวงเงินที่กันแต่ละกลุ่มตาแหน่งและอันดับรวมถึงที่เหลือจาก
การบริหารการเลื่อนเงินเดือนในทุกกลุ่มที่ไม่สามารถใช้ได้ เป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยมติของคณะกรรมการบริหารวงเงิน ระดับสานักงานเขต
พื้ น ที่ การศึ กษาและโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการศึ กษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรีธรรมราช ในการประชุ ม
ครั้งที่ 7 /2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 จึงประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาจัดสรรวงเงิน
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1. กลุ่มที่ 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.1
คศ.2 และ คศ.3
1.1 รองผู้อานวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูสายงานการสอน จัดสรรดังนี้
1) จัดสรรอัตราร้อยละ 2.98 และกันไว้ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อบริหารจัดการ
ร้อยละ 0.02 ของเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
2) พิจารณาจัดสรรวงเงินที่กัน และเงินที่เหลือจากการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนที่ไม่สามารถ
ใช้ได้ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดาเนินการจัดสรร
ในรูปคณะกรรมการโดยคานึงถึง
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2.1 ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
2.2 หน่วยงานทางการศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากาลัง แต่มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
2.3 ความเหมาะสม จาเป็น เพื่อประโยชน์ทางราชการ
1.2 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้อานวยการสถานศึกษา
จัดสรรให้ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนรวมของข้าราชการแต่ละตาแหน่งที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
2. เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาตามกลุ่มตาแหน่ง
และระดับผลการประเมินให้เป็นไปดังนี้
2.1 กลุ่ ม รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา ศึ กษานิ เทศก์ และผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา ทุกตาแหน่งและอันดับให้เลื่อนตามผลการประเมิน ดังนี้
1) ผลการประเมินระดับดีเด่น พิจารณาเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3.00 - 6.00
2) ผลการประเมินระดับดีมาก พิจารณาเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.70 - 2.99
3) ผลการประเมินระดับดี พิจารณาเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.50 - 2.69
4) ผลการประเมินระดับพอใช้ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 1.00 - 2.49
5) ผลการประเมินระดับปรับปรุง พิจารณาไม่ได้เลื่อนเงินเดือน
2.2 กลุ่มรองผู้อานวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูสายงานการสอนทุ กตาแหน่งและ
อันดับ ให้สถานศึกษาประกาศกาหนดอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนตามระดับผลการประเมิน
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ.2564
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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
................................................
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 แจ้งกฎ ก.ค.ศ.
การเลื่ อนเงินเดื อนของข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ. 2561 ส าหรับการเลื่อนเงินเดื อนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป หนังสือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิ บัติในการพิ จารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ สพท. และหนังสือสานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้น พื้ นฐาน ด่ วนที่ สุ ด ที่ ศธ 04009/ว453 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 ส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละ 3.00 ของ
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
เพื่อให้การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม
2564) เป็ น ไปด้ วยความโปร่ งใส เป็ น ธรรม และตรวจสอบได้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธ รรมราช เขต 3 โดยมติของคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29
กันยายน 2564 ได้จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ดังต่อไปนี้
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3
จัดสรรตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.1 กลุ่มที่ 1 รองผู้อานวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน จัดสรรดังนี้
1.1.1 จัดสรรให้สถานศึกษาทุกโรงเรียนในอัตราร้อยละ 2.98 ของอัตราเงินเดือนรวมของ
ข้า ราชการที ่มีตัว อยู่จ ริง ณ วัน ที่ 1 กัน ยายน 2564 และกัน ไว้อัต ราร้อ ยละ 0.02 เพื ่อ บริห ารจัด การใน
ภาพรวม
1.1.2 วงเงินที่กันไว้อัตราร้อยละ 0.02 และวงเงินคงเหลือ จัดสรรดังนี้
(1) จัด สรรให้โรงเรีย นที่มีว งเงิน เลื่อ นเงิน เดือ นเฉลี่ย ต่อ คนน้อ ยเมื ่อ เทีย บกับ
วงเงินเลื่อนเงินเดือนต่อคนเฉลี่ยในภาพรวม เพื่อให้มีเงินเดือนเฉลี่ยต่อคนไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.70
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(2) จัดสรรให้โรงเรียนที่ ขาดอัตรากาลัง โดยพิ จารณาจากอัตรากาลังที่ปฏิบัติงานจริง
(รวมผู้มาช่วยราชการและอัตราจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ) เทียบกับกรอบอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ซึ่งไม่มีผู้อานวยการสถานศึกษา
(3) จัดสรรให้โรงเรียนที่มีผลการคัดเลือก/ประกวด/แข่งขัน ประเภทหน่วยงาน/
นักเรียน ทีไ่ ด้รับรางวัลระดับชาติ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานระดับกรมขึ้นไป
(4) จัดสรรให้โรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ปีการศึกษา 2563 ที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมความสามารถ 2 ด้าน ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยเรียงลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย
ทั้งนี้การจัดสรรขึ้นอยู่กับวงเงินงบประมาณ
(5) จัดสรรให้ โรงเรียนที่ มี ผลการประเมิ นความสามารถด้ านการอ่ านออกของผู้เรียน
(Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563 ที่มีคะแนนรวม 2 สมรรถนะร้อยละ 90 ขึ้นไป โดยเรียงลาดับคะแนนจาก
มากไปหาน้อย ทั้งนี้การจัดสรรขึ้นอยู่กับวงเงินงบประมาณ
1.2 กลุ่มที่ 2 รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ และผู้อานวยการสถานศึกษา จั ดสรรดัง นี้
1.2.1 จัดสรรให้ในอัตราร้อยละ 3.00 ของอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการที่มีตัว อยู่
จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
1.2.2 วงเงินคงเหลือ จัดสรรให้กับข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติง านมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูง
1.3 วงเงินคงเหลือสุทธิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับเงินเดือนอันดับ ครู
ผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 จัดสรรให้กับข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5 จัดสรรให้ในอัตรา
ร้อยละ 3.00 ของอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
ทั้งนี้ จานวนเงินที่จะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การจัดสรรและวงเงินงบประมาณที่กัน
ไว้เพื่อบริหารจัดการและวงเงินคงเหลือ
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2564
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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
......................................................
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 แจ้งกฏ ก.ค.ศ.
การเลื่ อนเงิน เดื อนของข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ.2561 ส าหรับการเลื่ อนเงิน เดื อนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป หนังสือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิ บัติในการพิ จารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 ให้สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ สพท. และหนังสือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 453 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
เพื่อให้การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2
(1 ตุลาคม 2564) เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 โดยมติของคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม
2564) ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29
กันยายน 2564 ได้จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ดังต่อไปนี้
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ
คศ.3 จัดสรรตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.1 กลุ่มที่ 1 รองผู้อานวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน จัดสรรดังนี้
1.1.1 จัดสรรให้สถานศึกษาทุกโรงเรียนในอัตราร้อยละ 2.98 ของอัตราเงินเดือนรวม
ของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 และกันไว้อัตราร้อยละ 0.02 เพื่อบริหารจัดการในภาพรวม
1.1.2 วงเงินที่กันไว้อัตราร้อยละ 0.02 และวงเงินคงเหลือ จัดสรรดังนี้
(1) จัดสรรให้โรงเรียนที่มีวงเงินเลื่อนเงินเดือนเฉลี่ยต่อคนน้อยเมื่อเทียบกับวงเงิน
เลื่อนเงินเดือนต่อคนเฉลี่ยในภาพรวม เพื่อให้มีเงินเลื่อนเงินเดือนเฉลี่ยต่อคนไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.85
(2) จัดสรรให้โรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
(Reading Test : RT) ชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 1 ปี การศึ กษา 2563 ที่ มี ผลการประเมิ นรวม 2 ด้ าน ได้ คะแนนเฉลี่ ยร้อยละ
90.00 ขึ้นไป
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(3) จัดสรรให้โรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ที่มีผลการประเมินรวม 2 ด้าน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.00 ขึ้น
ไป
(4) จั ดสรรให้ โรงเรียนที่ มี ผลการคั ดเลือก/ประกวด/แข่งขัน ประเภทหน่ วยงาน/
นักเรียน
ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานระดับกรมขึ้นไป
(5) จัดสรรให้โรงเรียนที่มีบุคลากรเป็นคณะกรรมการ คณะทางาน หรือวิทยากร
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
สาหรับสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการจัดสรรดังกล่าว มากกว่า 1 หลักเกณฑ์
พิจารณาจัดสรรให้ได้รับเพียง 1 หลักเกณฑ์
1.2 กลุ่มที่ 2 รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ และผู้อานวยการสถานศึกษา จัดสรรดังนี้
1.2.1 จั ดสรรให้ ในอั ตราร้ อยละ 3.00 ของอั ตราเงิ น เดื อนรวมของข้ าราชการที่ มี ตั ว
อยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
1.2.2 วงเงิ น คงเหลื อ จั ด สรรให้ กั บ ข้ าราชการที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผลสูง
1.3 วงเงินคงเหลือสุทธิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับเงินเดือนอันดับ
ครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 จัดสรรให้กับข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5 จัดสรรดังนี้
2.1 จัดสรรให้ในอัตราร้อยละ 3.00 ของอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1
กันยายน 2564
2.2 วงเงินคงเหลือจัดสรรให้กับข้าราชการสายงานการสอน อันดับ คศ.4
ทั้งนี้ จานวนเงินที่จะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การจัดสรรและวงเงินงบประมาณที่กันไว้
เพื่อบริหารจัดการและวงเงินคงเหลือ
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2564
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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
......................................................
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 แจ้งกฏ ก.ค.ศ.
การเลื่ อนเงิน เดื อนของข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ.2561 ส าหรั บ การเลื่ อ นเงิ นเดื อนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป หนังสือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พ.ศ.2562 ให้สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ สพท. และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 453 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ นพื้ นฐาน แจ้ ง จั ดสรรให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาทุ กเขต เลื่ อนเงินเดื อนอั ตราร้อยละ 3 ของเงิ นเดื อน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
เพื่อให้การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2
(1 ตุลาคม 2564) เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช โดยมติของคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการศึ กษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุม ครั้งที่ ....../2564 เมื่อวันที่........
กันยายน 2564 ได้จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ดังต่อไปนี้
1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย,คศ.1,คศ.2 และคศ.3
1.1 กลุ่มที่ 1 รองผู้อานวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน จัดสรรดังนี้
1.1.1 จัดสรรให้สถานศึกษาทุกโรงเรียน ในอัตราร้อยละ 2.98 ของเงินเดือนรวมของข้าราชการที่มี
ตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 และกันไว้อัตราร้อยละ 0.02 เพื่อบริหารจัดการในภาพรวม
1.1.2 วงเงินที่กันไว้อัตราร้อยละ 0.02 และวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจาณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการระดับสถานศึกษา พิจารณาจัดสรรเพิ่มให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในสังกัด โดยพิจารณาดังนี้
1. จัดสรรให้โรงเรียนที่มีข้าราชการมีผลการปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
2. จัดสรรให้โรงเรียนที่มีความยุ่งยากในการบริหารจัดการ เช่น ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา
3. จัดสรรให้โรงเรียนที่มีผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระ
ราชทาน
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4. จัดสรรให้โรงเรียนที่มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. จัดสรรให้โรงเรียนที่มีผลงานสถานศึกษา/ครู/นักเรียน เชิงประจักษ์
6. จัดสรรให้โรงเรียนที่มีความสาเร็จในการปฏิบัติภารกิจและจุดเน้นในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดสรรให้โรงเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและให้
ความช่ วยเหลือหน่ วยงานหรื อชุ มชนที่ ได้ รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19)
1.2 กลุ่มที่ 2 รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ ผู้อานวยการสถานศึกษาและครูช่วยราชการ ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จัดสรรดังนี้
1.2.1 จัดสรรให้ ในอัตราร้อยละ 3.00 ของเงินเดือนรวมของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่
1 กันยายน 2564
1.2.2 วงเงินคงเหลือจัดสรรให้กับข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5
2.1 กลุ่มที่ 1 รองผู้อานวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน จัดสรรดังนี้
2.1.1 จัดสรรให้สถานศึกษา ในอัตราร้อยละ 2.98 ของเงินเดือนรวมของข้าราชการที่มี
ตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 และกันไว้อัตราร้อยละ 0.02 เพื่อบริหารจัดการในภาพรวม
2.1.2 วงเงินที่กันไว้อัตราร้อยละ 0.02 และวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจาณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการระดับสถานศึกษา พิจารณาจัดสรรให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูง
2.2 กลุ่มที่ 2 รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์และผู้อานวยการสถานศึกษา จัดสรรดังนี้
2.2.1 จัดสรรให้ ในอัตราร้อยละ 3.00 ของเงินเดือนรวมของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ
วันที่ 1 กันยายน 2564
2.2.2 วงเงินคงเหลือ จัดสรรให้กับข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูง
ทั้งนี้ จานวนเงินที่จะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม ขึน้ อยู่กับเกณฑ์การจัดสรรและวงเงินที่กันไว้เพื่อบริหาร
จัดการและวงเงินคงเหลือ
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2564
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เรื่องที่ 4.4
เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัตินากลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ตาแหน่งว่างเพื่อใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 สังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 –
เขต 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จานวน 146 อัตรา
2. อนุมัติร่างปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1
และรอบที่ 2 ดังนี้
กาหนดการคัดเลือก รอบที่ 1
1. ประกาศรับสมัคร

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

2. สมัครเข้ารับการคัดเลือก

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ภายในวันจันทร์ 18 ตุลาคม 2564

4. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

5. ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

6. ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

กาหนดการคัดเลือก รอบที่ 2
1. ประกาศรับสมัคร

ภายในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

2. สมัครเข้ารับการคัดเลือก

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

4. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

5. ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

6. ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

3. อนุ มั ติก ารให้ สานั กงานศึ กษาธิการจัง หวั ดนครศรีธรรมราช ร่วมกั บ สานั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – เขต 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1 และรอบที่ 2 เพื่อ
บรรจุและแต่ง ตั้งบุ คคลเข้ ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึ กษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่ วย สัง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ได้ตาม
ความจาเป็นและตามความเหมาะสม

26
4. อนุ มั ติ เป็ น หลั ก การให้ ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ในฐานะกรรมการและเลขานุ ก าร
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรม ลงนามแทนประธานคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ในรับประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และ
ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก และดาเนินการคัดเลือกฯ จนแล้วเสร็จทุกกระบวนการตามหลักเกณฑ์
และวิ ธีก าร ที่ ก.ค.ศ. กาหนด และตามแนวปฏิ บั ติที่ สพฐ. ก าหนด เมื่ อ ดาเนิ น การเสร็จ สิ้น แล้ วให้น าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบต่อไป
5. อนุมัติให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึก ษา พ.ศ.2547 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม สั่ งบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ผู้ ไ ด้ รับ การคั ด เลื อ กตามต าแหน่ ง ว่างที่ ป ระกาศ
รับสมัครฯ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง กาหนดการประชุมครั้งถัดไปภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
เลิกประชุม

เวลา 16.30 น.

