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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (มติยอ) 
เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 

ณ หองประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
--------------------------- 

เริ่มประชุม เวลา 14.30 น. 

เมื่อถึงเวลาการประชุม นางเรืองอุไร บุญชวยชูพันธุ รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธาน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดเปดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังน้ี 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่อง อนุญาตใหเจาหนาที่เขารวมประชุมเพื่อเปนผูชวยฝายเลขานุการและ                  
อำนวยความสะดวกตอที่ประชุม 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
- ไมมี – 

 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
 3.1 เรื่อง สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
                   - ไมม ี– 
 
 
 

 3.2 เรื่อง  แจงใหที่ประชุมทราบ 
                     3.2.1  เรื่อง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

(กศจ.) พ.ศ.2565 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช    
   รับ ท ราบ  ด ว ยส ำ นั ก งาน ป ลั ด ก ระท รว งศึ กษ าธิ ก ารแจ งว า  รั ฐมน ต รี ว าก าร

กระทรวงศึกษาธิการไดมีคำสั่งแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดย               
ความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค จึงแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 ทาน ดังน้ี 

 1. นายอุกฤษฎ  สิทธิฤทธิ์   ผูแทนองคกรภาคเอกชน 
 2. นายกิตติ  รัตนสมบัต ิ   ผูแทนองคกรวิชาชีพ 
 3. นายสมนึก  จันทรแกว   ผูแทนภาคประชาชน 
 4. นายสมมาศ  ทองรวง   ผูทรงคุณวุฒิ 
 5. นายสุธน เกิดมณี   ผูทรงคุณวุฒิ 
 6. นายไพรชั  วงศนาถกุล   ผูทรงคุณวุฒิ 
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และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแนะนำคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

นครศรีธรรมราช ตอที่ประชุมที่ปฏิบัติหนาที่อยู ดังน้ี 
  7. ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธาน กศจ. 

 8. นางวิมลมาลย  รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค     
                                     5 รองประธาน รักษาการในตำแหนงศึกษาธิการ   
                                    ภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5   

  9. นายอรรถพล  ตรึกตรอง   ผูแทน ก.ค.ศ.   
                      10. นายสุรทิน  ทิพยอักษร        ผูแทน สพฐ. 
  11. ผูแทนสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
  12. นายณัฐวุฒิ ภารพบ   ผูแทนสำนักงาน 
        คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
            13. ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        
            14. ผูแทนสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
           15. นายสันติภัทร  โคจีจุล        ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช    
________________________________________________________________________________ 
 

3.2.2 เรื่อง โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  

รับทราบดวยคณะรัฐมนตรีมีมติ  เมื่อวันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๙  อนุมัติใหกระทรวงศึกษาธิการดำเนิน

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ  ๕  รอบ  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘  จำนวน  ๖๐๐  ทุนตอป  

รวมทั้งสิ้น  ๑๐  รุน  จำนวน   ๖,๐๐๐  ทุน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  -  ๒๕๗๗ นการดำเนินการ จะตองให

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดที่มีผูสมัครขอรับทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่  ๒  รุนที่  ๖ 

ปการศึกษา  ๒๕๖๕ ดำเนินการติดตามและประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชนำรายชื่อผูที่ ไดรับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาโครงการ

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัด  เพื่อรับทราบในปการศึกษา 2565 

มีนักเรียนขอรับทุน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  จำนวน  ๔  รายดังน้ี 

  ๑.  นางสาวโสฬสินี   อาชาเกื้อกูล   โรงเรียนเขาพังไกร 
       อำเภอหัวไทร   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๒.  นางสาวณัฐชา    ขมุนจิตร  โรงเรียนนบพิตำวทิยา 
       อำเภอนบพิตำ   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๓.  นางสาวชาลิณี    บุญสาล ี  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ 
       อำเภอพระพรหม   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๔.  นางสาวกัลยา   เอกเกียรติกุล  โรงเรียนแหลมราษฎรบำรุง 
       อำเภอหัวไทร   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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เร่ืองที่ 4.1 
เรื่อง  ขอความเห็นชอบการตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตำแหนงครูผูชวย 
   

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวยซ่ึงผาน

การประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครบสองป ใหดำรงตำแหนงครู สังกัดเดิม โดยไดรับเงินเดือน
อันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบกำหนดการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 14 ราย ดังน้ี 

ท่ี ช่ือ – สกุล โรงเรียน วันท่ีบรรจ ุ
เงิน  

เดือน
ปจจุบัน 

วันท่ีแตงตั้ง 
ใหดำรงตำแหนง

ครู 

เงินเดือน 
หลังแตงตัง้ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 2 ราย 

1. นายกันตธีร   
คารวินพฤกษ 

โรงเรียนบานเกาะขวัญ 9 มิ.ย.2563 17,810 9 มิ.ย.2565 17,810 

2. นางสาวประกายดาว   
คมประมูล 

โรงเรียนราชประชา                     
นุเคราะห 6 

9 มิ.ย.2563 17,740 9 มิ.ย.2565 17,740 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 1 ราย 

3. นางสาวกุสุมา   
ใหมรัก 

โรงเรียนวัดจอมทอง 9 มิ.ย. 25 63 17,650  9 มิ.ย. 2565 17,650 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 11 ราย 

4. นางสาวศรัณยา  บุญชูวงศ โรงเรียนเกาะขันธประชาภิบาล 4 ต.ค.2562 18,180 4 ต.ค.2564 18,180 

5. นางสาวแซมบุปผา  บัณฑิต โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 4 ต.ค.2562 18,070 4 ต.ค.2564 18,070 

6. นางสาวอรอุมา  ราชเดิม โรงเรียนบางขันวิทยา 26 พ.ย.2562 17,040 26 พ.ย.2564 17,040 

7. นางสาวภัสรา  สังสนา โรงเรียนอินทรธานีวิทยาคม 29 ม.ค.2563 17,430 29 ม.ค.2565 17,430 

8. นายศุภชัย  กุศลสุข โรงเรียนทุงใหญวิทยาคม 29 ม.ค.2563 16,690 29 ม.ค.2565 16,690 

9. นางสาวสุดารัตน  ผกาแกว โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 9 มิ.ย.2563 17,650 9 มิ.ย.2565 17,650 

10. นางเสาวลักษณ  ใบมิเด็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 9 มิ.ย.2563 17,600 9 มิ.ย.2565 17,600 

11. นางสาวนิสารัตน  บุญคลอง โรงเรียนทุงสังพิทยาคม 9 มิ.ย.2563 17,660 9 มิ.ย.2565 17,660 

12. นางสาวจินทภา  เพชรอินทร โรงเรียนนาบอน 9 มิ.ย.2563 17,840 9 มิ.ย.2565 17,840 

13. นางสาวรจเรข  คงแกว โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 9 มิ.ย.2563 17,510 9 มิ.ย.2565 17,510 

14. นางสาวชารินี  เต็งมีศรี โรงเรียนตระพังพิทยาคม 17 มิ.ย.2563 17,500 17 มิ.ย.2565 17,500 

___________________________________________________________________________ 
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เร่ืองที่ 4.2 
 

เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 
ค.(2) ตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
  อนุมัติให นางวันเพ็ญ ดำแกว ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ตำแหนงเลขที่ อ 23 กลุมบริหารงานบุคคล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เลื่อนและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ) 
ตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดังน้ี 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือผลงาน 

ขอเสนอแนวคิด/วิธีการ เพ่ือ
พัฒนางาน 

หรือปรับปรุงงานใหมี  
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

หมายเหต ุ

1  นางวันเพ็ญ  ดำแกว               
ตำแหนงนักทรัพยากร
บุคคล ระดับปฎิบัติการ                    
ตำแหนงเลขที่ อ 23                                 
กลุมบริหารงานบุคคล
สังกัด สพม.  
นครศรีธรรมราช  

1. การเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ 
และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ประจำป พ.ศ. 
2564  

การจดัทำคูมือ 

การปฏิบัติงานการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ
และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรธีรรมราช 

นางวันเพ็ญ  ดำแกว
จัดสงผลงานฉบับ
สมบูรณเพื่อขอรับ      
การประเมินผลงาน 
ในวันที่ 12 พฤษภาคม  

2565  
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เร่ืองที่ 4.3 
เรื่อง ขออนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
38 ค(2)  ใหดำรงตำแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับชำนาญงาน 
  

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  

อนุมัติให นางสาวจิราพร  วิบุลศิลป ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหนงเจาพนักงานธุรการ ระดับปฏิ บัติงาน ตำแหน งเลขที่  อ 6                       
กลุมอำนวยการเลื่อนระดับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) ตำแหนงเจาพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน ตั้งแตไมกอนวันที่สงผลงาน คือวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 
ดังน้ี 
 

ที่ ตำแหนง ผูที่ไดรับคัดเลือกเขารับการประเมินผลงาน 
วันที่สง
ผลงาน 

ผลการ
ประเมิน 
ผลงาน 

1 เจาพนักงานธรุการ 
ระดับชำนาญงาน 
กลุมอำนวยการ 
ตำแหนงเลขที่  อ 6 

1. นางสาวจริาพร  วิบุลศิลป 
    เจาพนักงานธรุการปฏิบัติงาน 
    กลุมอำนวยการ 
    สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

31 

พฤษภาคม 

2565 

ผาน
เกณฑ 
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เร่ืองที่ 4.4 
เรื่อง   ขออนุมัติคัดคานประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายช่ือผูผานการประเมินเพ่ือ

เปลี่ยน ตำแหนง ยาย และรับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตาม  มาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา38 ค.(2) ใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4 และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
  มีมติดังน้ี 
 1. อนุมัติผลการประเมินความรู ความสามารถ และความเหมาะสมสำหรับตำแหนงผูที่ขอ ยาย และขอโอน                
ไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เพิ่มเติม 
จำนวน 2 ราย ดังน้ี 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง/สังกัดเดิม ตำแหนง/สังกัดที่ไดรับการแตงตั้งใหม 

ตำแหนง ตำแหนง
เลขที่ 

สังกัด 

1. นางสาวนพลักษณ  อามิตร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

สำนักการคลังและสินทรัพย สพฐ. 

นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

อ 10 สพม.นศ. 

2. นางสาวนุชรีย  หวานเย็น นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

นักวิชาการศึกษา อ 39 สพม.นศ. 

 
             2. อนุมัติ เปนหลักการใหศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามแทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในการประกาศรายชื่อผูผานการประเมินความรู ความสามารถ และความเหมาะสมสำหรับตำแหนง                     
ผูที่ขอเปลี่ยนตำแหนง ยาย และการโอน ไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)    
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

เร่ืองที่ 4.5 
เรื่อง  ขออนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอไปปฏิบัติราชการในหนวยงานทางการศึกษาภายใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนการช่ัวคราว 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อนุมัติให นายธะราพงศ สองทอง  ตำแหนงครู โรงเรียนสังวาลวิทย 7 ไปปฏิบัติราชการเปนการชั่วคราว                 
ที่โรงเรียนวัดลำนาว ตอเน่ือง มีกำหนด 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 2565 – 12 กันยายน 2565 และให
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รายงานการสืบสวนขอเท็จจริงใหคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการนครศรีธรรมราชในครั้งถัดไป  
_____________________________________________________________________________________ 

   
 

เร่ืองที่ 4.6 
เรื่อง ขออนุมัติการจัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุ 

ราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรณีขอยกเวนเงื่อนไขการจัดสรรอัตราวางขาราชการครูใน
สถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ) 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 อนุมัติดังน้ี 

1. อนุมัติการจัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาในสถานศึกษาที่วางจากผล                
การเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรณีขอยกเวนเง่ือนไขการจัดสรรอัตราวางขาราชการครู
ในสถานศึกษาจาก ผลการเกษียณอายุราชการ) ตำแหนงครู  จำนวน  37  อัตรา จัดสรรคืนใหสถานศึกษาใหม
กำหนดตำแหนงใหม เปน ครูผูชวย  จำนวน 37 อัตรา 
 

ที่ 
ตำแหนงเกษียณอายุราชการ 

การจดัสรร ตำแหนง 
เลขที่ 

ตำแหนง/สถานศึกษา/อำเภอ 
เงินเดือน 
อันดับ ข้ัน 

1 11381 ครู/ร.ร.วัดกลาง/อ.สิชล คศ.2 41,620 ครูผูชวย 
ร.ร.วัดเขาขุนพนม 
อ.พรหมคีร ี

2 4253 ครู/ร.ร.บานทามวง/อ.ขนอม คศ.2 41,620 ครูผูชวย 
ร.ร.วัดเขาขุนพนม 
อ.พรหมคีร ี

3 4906 ครู/ร.ร.บานสองแพรกมติรภาพที ่92/ 
อ.ทาศาลา 

คศ.2 39,730 ครูผูชวย 
ร.ร.วัดเขาขุนพนม 
อ.พรหมคีร ี

4 4602 ครู/ร.ร.เคียงศิริ/อ.นบพติำ คศ.3 56,610 ครูผูชวย 
ร.ร.วัดเขาขุนพนม 
อ.พรหมคีร ี

5 10202 ครู/ร.ร.เคียงศิริ/อ.นบพติำ คศ.2 41,620 ครูผูชวย 
ร.ร.วัดเขาขุนพนม 
อ.พรหมคีร ี
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ที่ 
ตำแหนงเกษียณอายุราชการ 

การจดัสรร ตำแหนง 
เลขที่ 

ตำแหนง/สถานศึกษา/อำเภอ 
เงินเดือน 
อันดับ ข้ัน 

6 4731 ครู/ร.ร.วัดโรงเหลก็/อ.นบพิตำ คศ.2 41,620 ครูผูชวย 
ร.ร.ปทุมานุกูล 
อ.ทาศาลา 

7 9525 ครู/ร.ร.วัดพรหมโลก/อ.พรหมคีร ี คศ.2 41,620 ครูผูชวย 
ร.ร.ปทุมานุกูล 
อ.ทาศาลา 

8 9534 ครู/ร.ร.วัดพรหมโลก/อ.พรหมคีร ี คศ.3 52,940 ครูผูชวย 
ร.ร.ปทุมานุกูล 
อ.ทาศาลา 

9 756 ครู/ร.ร.วัดโยธาธรรม/อ.พรหมคีร ี คศ.2 41,620 ครูผูชวย 
ร.ร.ปทมุานุกูล 
อ.ทาศาลา 

10 8504 ครู/ร.ร.วัดชนสังขรณพิจติร/อ.สิชล คศ.3 58,390 ครูผูชวย 
ร.ร.ปทุมานุกูล 
อ.ทาศาลา 
 

11 10795 ครู/ร.ร.วัดชนสังขรณพิจติร/อ.สิชล คศ.3 53,080 ครูผูชวย 
ร.ร.ปทุมานุกูล 
อ.ทาศาลา 

12 2951 ครู/ร.ร.วัดปากดาน/อ.สชิล คศ.2 41,620 ครูผูชวย 
ร.ร.ปทุมานุกูล 
อ.ทาศาลา 

13 9660 ครู/ร.ร.วัดสากเหล็ก/อ.พรหมคีร ี คศ.2 41,620 ครูผูชวย 
ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห 8 
อ.ทาศาลา 

14 4788 ครู/ร.ร.วัดใหม/อ.พรหมคีร ี คศ.2 41,620 ครูผูชวย 
ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห 8 
อ.ทาศาลา 

15 8292 ครู/ร.ร.บานน้ำฉา/อ.สิชล คศ.2 41,620 ครูผูชวย 
ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห 8 
อ.ทาศาลา 
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ที่ 
ตำแหนงเกษียณอายุราชการ 

การจดัสรร ตำแหนง 
เลขที่ 

ตำแหนง/สถานศึกษา/อำเภอ 
เงินเดือน 
อันดับ ข้ัน 

16 7947 ครู/ร.ร.บานชุมขลิง/อ.พรหมคีร ี คศ.3 58,390 ครูผูชวย 
ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห 8 
อ.ทาศาลา 

17 4144 ครู/ร.ร.บานบอกรูด/อ.ทาศาลา คศ.2 41,620 ครูผูชวย 
ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห 8 
อ.ทาศาลา 

18 9618 ครู/ร.ร.วัดโทเอก/อ.พรหมคีร ี คศ.3 52,940 ครูผูชวย 
ร.ร.วัดประทุมทายกา
ราม 
อ.สิชล 

19 9123 ครู/ร.ร.วัดนาเหรง/อ.นบพิตำ คศ.2 41,620 ครูผูชวย 
ร.ร.วดัประทุมทายกา
ราม 
อ.สิชล 

20 8308 ครู/ร.ร.บานเขาใหญ/อ.สิชล คศ.2 41,620 ครูผูชวย 
ร.ร.วัดประทุมทายกา
ราม 
อ.สิชล 

21 10426 ครู/ร.ร.วัดสชุน/อ.สิชล คศ.2 41,620 ครูผูชวย 
ร.ร.วัดประทุมทายกา
ราม 
อ.สิชล 

22 8582 ครู/ร.ร.บานทุงหัวนา/อ.สิชล คศ.2 41,620 ครูผูชวย 
ร.ร.วัดประทุมทายกา
ราม 
อ.สิชล 

23 4947 ครู/ร.ร.บานทุงเกราะ/อ.ทาศาลา คศ.2 41,620 ครูผูชวย 
ร.ร.วัดประทุมทายกา
ราม 
อ.สิชล 

24 4220 ครู/ร.ร.วัดพระเลียบ/อ.ทาศาลา คศ.2 41,620 ครูผูชวย 
ร.ร.วัดประทุมทายกา
ราม 
อ.สิชล 
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ที่ 
ตำแหนงเกษียณอายุราชการ 

การจดัสรร ตำแหนง 
เลขที่ 

ตำแหนง/สถานศึกษา/อำเภอ 
เงินเดือน 
อันดับ ข้ัน 

25 10342 ครู/ร.ร.วัดคงคาวดี/อ.สิชล คศ.3 52,940 ครูผูชวย 
ร.ร.วัดประทุมทายกา
ราม 
อ.สิชล 

26 4705 ครู/ร.ร.วัดคงคา/อ.นบพติำ คศ.3 49,420 ครูผูชวย 
ร.ร.บานบางฉาง 
อ.สิชล 

27 9986 ครู/ร.ร.วัดสโมสร/อ.ทาศาลา คศ.2 41,620 ครูผูชวย 
ร.ร.บานบางฉาง 
อ.สิชล 

28 4663 ครู/ร.ร.บานสะพานหัน/อ.ทาศาลา คศ.2 41,620 ครูผูชวย 
ร.ร.วัดขรวัชวย 
อ.สิชล 

29 4842 ครู/ร.ร.วัดยางทอง/อ.ทาศาลา คศ.3 52,060 ครูผูชวย 
ร.ร.บานเขาฝาย 
อ.สิชล 

30 10356 ครู/ร.ร.บานเขายวนเฒา/อ.สิชล คศ.2 41,620 ครูผูชวย 
ร.ร.บานชองเขาหมาก 
อ.สิชล 

31 4675 ครู/ร.ร.วัดพระอาสน/อ.ทาศาลา คศ.2 41,620 ครูผูชวย 
ร.ร.วัดสระประดิษฐ 
อ.ทาศาลา 

32 10187 ครู/ร.ร.ชุมชนวดัสระแกว/อ.ทาศาลา คศ.3 58,390 ครูผูชวย 
ร.ร.วัดเขา(วันครู 
2501) 
อ.ขนอม 

33 10606 ครู/ร.ร.ราชประชานุเคราะห 8/อ.ทา
ศาลา 

คศ.2 41,620 ครูผูชวย 
ร.ร.ชุมชนบานบาง
โหนด 
อ.ขนอม 

34 8514 ครู/ร.ร.วัดปากดาน/อ.สชิล คศ.3 58,390 ครูผูชวย 
ร.ร.บานในถุง 
อ.ทาศาลา 

35 4201 ครู/ร.ร.วัดศลิาชลเขต/อ.สิชล คศ.3 50,290 ครูผูชวย 
ร.ร.วัดสโมสรสันนิบาต 
อ.สิชล 
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ที่ 
ตำแหนงเกษียณอายุราชการ 

การจดัสรร ตำแหนง 
เลขที่ 

ตำแหนง/สถานศึกษา/อำเภอ 
เงินเดือน 
อันดับ ข้ัน 

36 9547 ครู/ร.ร.บานคลองแคว/อ.พรหมคีร ี คศ.2 41,620 ครูผูชวย 
ร.ร.ทาศาลา 
อ.ทาศาลา 

37 9558 ครู/ร.ร.บานคลองแคว/อ.พรหมคีร ี คศ.2 41,620 ครูผูชวย 
ร.ร.ทาศาลา 
อ.ทาศาลา 

 
 2.  ไมอนุมัติใหสงคืนตำแหนงใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 13 อัตรา 
ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4 เก็บไวเพื่อบริหารอตัรากำลังในภาพรวมทั้งจังหวดั 
 

ที่ 
ตำแหนงเกษียณอายุราชการ 

การจดัสรร ตำแหนง 
เลขที่ 

ตำแหนง/สถานศึกษา/อำเภอ 
เงินเดือน 

อันดับ ข้ัน 
1 4824 ครู/ร.ร.วัดหญาปลอง/อ.ทาศาลา คศ.2 41,620 สงคืน สพฐ. 
2 4138 ครู/ร.ร.บานปากเจา/อ.ทาศาลา คศ.2 39,100 สงคืน สพฐ. 
3 4784 ครู/ร.ร.วัดนาเหรง/อ.นบพิตำ คศ.2 41,620 สงคืน สพฐ. 
4 4104 ครู/ร.ร.วัดปลกัปลา/อ.ทาศาลา คศ.2 41,620 สงคืน สพฐ. 
5 8444 ครู/ร.ร.วัดศลิาชลเขต/อ.สิชล คศ.2 41,620 สงคืน สพฐ. 
6 4732 ครู/ร.ร.วัดโรงเหลก็/อ.นบพิตำ คศ.2 41,620 สงคืน สพฐ. 
7 4648 ครู/ร.ร.บานสะพานหัน/อ.ทาศาลา คศ.3 51,170 สงคืน สพฐ. 
8 4716 ครู/ร.ร.บานนบ/อ.นบพิตำ คศ.2 41,620 สงคืน สพฐ. 
9 10087 ครู/ร.ร.บานทานอย/อ.ขนอม คศ.2 41,620 สงคืน สพฐ. 

10 9490 ครู/ร.ร.บานวังลุง/อ.พรหมคีรี คศ.2 41,620 สงคืน สพฐ. 
11 4925 ครู/ร.ร.วัดชัยธารามประดิษฐ/อ.ทาศาลา คศ.2 41,620 สงคืน สพฐ. 
12 10213 คร/ูร.ร.วัดน้ำตก/อ.ทาศาลา คศ.2 41,620 สงคืน สพฐ. 
13 11207 ครู/ร.ร.วัดถ้ำเทียนถวาย/อ.สิชล คศ.2 41,620 สงคืน สพฐ. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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เร่ืองที่ 4.7 
เรื่อง ขออนุมัติการกำหนดตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 มีมติอนุมัติดังน้ี 

1. อนุมัติการกำหนดตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนตำแหนงและอัตรา    
เงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่เกินเกณฑที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไป กำหนดเปน
ตำแหนงรองผูอำนวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กำหนดจำนวน 9 อัตรา  
ดังน้ี 

 

 
 
 

ท่ี 

ตำแหนงท่ีกำหนดไวเดิม 
 

ตำแหนงท่ีขอปรับปรุง 

 

ตำแหนง 
ตำแหนง 
เลขท่ี 

สถานศึกษา 
เงินเดือน 

ตำแหนง 
ตำแหนง 
เลขท่ี 

สถานศึกษา 
อันดับ ขั้น 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 3 อัตรา 

1 ครู
ผูชวย 

103433 วัดสวนขัน คศ.2 41,620 รอง ผอ.
สถานศึกษา 

103433 วัดสวนขัน 

2 ครู
ผูชวย 

57526 บานนาเส คศ.3 58,390 รอง ผอ 
สถานศึกษา 

57526 บานนาเส 

3 ครู
ผูชวย 

113947 วัดเกาะสระ คศ.3 57,890 รอง ผอ.
สถานศึกษา 

113947 บานทะเล
สองหอง 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 5 อัตรา 
4 ครู 6458 วัดสระ คศ.2 35,390 รอง ผอ.

สถานศึกษา 
6458 วัดสระ 

5 ครู 10461 วัดสองพี่นอง คศ.2 45,530 รอง ผอ.
สถานศึกษา 

10461 บานกลอง 

6 ครู 3885 บานปากเชียร คศ.3 48,200 รอง ผอ.
สถานศึกษา 

3885 บานบางพระ 

7 ครู 7495 เขาพระทอง คศ.2 46,990 รอง ผอ.
สถานศึกษา 

7495 บานอายเลา 

8 ครู 3063 บานหวยหาร คศ.1 20,720 รอง ผอ.
สถานศึกษา 

3063 วัดหัวคาย 
(พิศาล

อุปถัมภ) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 1 อัตรา 
9 ครู 2796 บานเขาหัวชาง คศ.3 57,990 รองผอ.

สถานศึกษา 
2796 บานเขาหัว

ชาง 
                

2. อนุมัติใหนำตำแหนงวางในตำแหนงรองผูอำนวยการสถานศึกษา จำนวน 9 อัตราขางตน ใหสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.4/ ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 
2564 ขอ 7.1.5 เสนอการนำตำแหนงไปใชดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธกีารยายผูบริหารสถานศึกษา ตามขอ ง.
มายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนำเขา กศจ.พจิารณากำหนดสัดสวน ตอไป 
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เร่ืองที่ 4.8 

เรื่อง  การสรรหาผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (อกศจ.) 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 มีมติดังน้ี 

1. เห็นชอบวิธีการดำเนินการสรรหาคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวดันครศรีธรรมราช (อกศจ. 
บริหารงานบุคคล)   คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา โดยวิธีใหศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (เลขานุการ) เสนอชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ทั้ง 3 คณะ ตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งน้ี 

2. เห็นชอบ รายชื่อ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวดันครศรีธรรมราช (อกศจ.บริหารงาน 
บุคคล)   คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ตอที่
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (เลขานุการ) 
เสนอ ดังน้ี 

 

ที่ รายช่ือ อกศจ. 
(บริหารงานบุคคล) 

อนุกรรมการยุทธศาสตร อนุกรรมการพัฒนา
การศึกษา 

หมายเหต ุ

1 กรรมการใน 
กศจ. 

นายสมมาศ   
          ทองรวง 

นายสมนึก   
         จันทรแกว 

ดร.ณัฐวุฒิ   
        ภารพบ 

ประธาน
อนุกรรมการ 

2 กรรมการใน 
กศจ. 

นายอุกฤษฎ   
         สิทธิฤทธ์ิ 

นายประชา  ฤทธิผล นายกิตติ   
         รัตนสมบัติ 

อนุกรรมการ 

3 กรรมการใน 
กศจ. 

นายไพรัช   
         วงศนาถกุล 

นายเรวัฒน   
               เพชรสงฆ 

นายสุธน   
          เกิดมณี 

อนุกรรมการ 

4 ผอ.เขต/ผอ.รร. นายสมพงษ  ปานหงษ  
ผูอำนวยการ
สถานศึกษาโรงเรียน
โยธินบำรุง 

นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ  
ผูอำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

นายสงา  นาวารัตน 
ผูอำนวยการ
สถานศึกษาโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช  

อนุกรรมการ 

5 ผอ.เขต/ผอ.รร. นายสุธีระพงษ  
     เทิศธรรมปราการ 
ผูอำนวยการ
สถานศึกษาโรงเรียน
พิบูลยาราม 

ดร.นวลใย  สุทธิพิทักษ  
ผูอำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาล
นครศรีธรรมราช “ณ นคร
อุทิศ” 

นายวิทยา  หอมเกตุ  
ผูอำนวยการ
สถานศึกษาโรงเรียน
บานหนองหวา (ชมาย
นุกูล)  

อนุกรรมการ 

6 ผูทรงคุณวุฒิ นายสมเจตน   
            กั๋งเซง 

นายไสว  
           เขียวจันทร 

นายสิทธิพงศ   
       พรหมรัตนพงศ 

อนุกรรมการ 

7 ผูทรงคุณวุฒิ นายเจิดศักดิ์   
             ภูชงค 

นายภักดี   
           เหมทานนนท 

นายประยูร   
       เงินพรหม 

อนุกรรมการ 

8 ผูทรงคุณวุฒิ นายประพันธ   
              ยังชวย 

นายสุรชัย   
           ทองพันธ 

นายวิชาญ  
       ศรีอักษร 

อนุกรรมการ 
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ที่ รายช่ือ อกศจ. 
(บริหารงานบุคคล) 

อนุกรรมการยุทธศาสตร อนุกรรมการพัฒนา
การศึกษา 

หมายเหต ุ

9 ศึกษาธิการจังหวัด 
  

อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

10 รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผูชวยเลขานุการ 
11  นางแสงจันทร   

           นาคปลัด 
นางสาวรัตนาภรณ  
                หนูแกว 

นางจุฑารัตน 
        มานะชนม 

ผูชวยเลขานุการ 

12  นางมะลิณี  คงทอง นายชัยยศ 
              อลงกตกิตติคุณ 

นางศิริพร 
        ศิริคุณ 

ผูชวยเลขานุการ 

 

   
 
 

 
 
เร่ืองที่ 4.9 

เรื่อง    เรื่อง การเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
               
 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เห็นชอบใหนำนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศกึษา พิจารณา กอนนำเสนอคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
_____________________________________________________________________________________ 

        เร่ืองที่ 4.10 
เรื่อง    ขอความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เห็นชอบใหนำเขาเสนอที่ประชุมคณะออนุกรรมการพัฒนาการศึกษากอนนำเสนอคณะกรรมการศกึษาธิการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
_____________________________________________________________________________________ 
 

เร่ืองที่ 4.11 
เรื่อง  ขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

_______________________________________________________________________________ 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เห็นชอบใหนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาการศกึษากอนนำเสนอคณะกรรมการศกึษาธกิาร

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

_________________________________________________________________________________________  

เลิกประชุมเวลา  17.30 น. 


