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รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดนครศรีธรรมราช (มติย่อ) 
ครั้งที่ 16/2565  

เมื่อวันจันทร์ท่ี  19  ธันวาคม  2565 
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชและระบบออนไลน์ (Line Group) 

.................................................. 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

เมื่อถึงเวลาการประชุม นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้
นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชไปพลางก่อนเน่ืองจากติดราชการและจะมา
ปฏิบัติหน้าที่ภายหลัง นางวิมลมาลย์ รินไธสง ได้เปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการและ

อำนวยความสะดวกต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 
ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่15/2565 เมื่อวันที ่25 พฤศจิกายน 2565 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  3.1 เรื่อง  สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

    3.1.1 ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอวาระ
การประชุมต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2565 จำนวน 42  วาระ  เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้ดำเนินการตามมติของที่ประชุม สรุปได้ดังนี้ 

ที ่ เรื่อง มติ กศจ. การดำเนินการของ ศธจ. 

1. ขออนุมัติการถอนมติการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้ น พื้ น ฐาน  ปี  พ .ศ .25 6 5  รอบ ที่  2 
ครั้งที่ 2 เป็นการเฉพาะราย 

อนุมัติถอนมติ กศจ. ในการประชุมครั้งที่  14/2565 เมื่อ
วันที่  12 ตุลาคม 2565 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและ
บุ คลากรทางการศึ กษา ตำแหน่ งครู  สั งกั ดสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 
ครั้งที่ 2 กรณีปกติ สังกัด สพม.นครศรีธรรมราช เฉพาะส่วน
ราย นางสาวจันสุดา จันทรังษี ตำแหน่งครู โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 5 สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

แจ้งต้นสังกัดแลว้ 

2. ขออนุมัติระงับการย้ายข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการ ตำแหน่งศึกษา ครู 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2565  
รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 

เห็นชอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือ
ไปยัง สำนักงาน ก.ค.ศ. ราย นายณัฐดนัย  ผกากรอง กรณี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการออก
คำสั่ งรับย้ ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรียบร้อยแล้ว  แต่ข้าราชการครูประสงค์ขอระงับการย้าย ด้วย
เหตุผลเพื่อดูแลบิดาที่เจ็บป่วย จะสามารถขอระงับการย้ายได้
หรือไม่ 

หารือไป ก.ค.ศ.เรียบร้อยแล้ว 
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ที ่ เรื่อง มติ กศจ. การดำเนินการของ ศธจ. 

3. การพิจารณาดำเนินการทางวินัยอย่าง
ร้ายแรง รายนางสาวขวัญชนก ทินนิล  

เห็นชอบให้ลงโทษ นางสาวขวัญชนก ทินนิล โดยการ       
ไล่ออกจากราชการ 

แจ้งเจ้าของเรื่องแล้ว 

4. การพิจารณารายงานการดำเนินการทาง
วินั ย ไม่ ร้ ายแ รง ราย  น ายธะราพ งศ์      
สองทอง  

เห็นชอบให้ลงโทษตัดเงินเดือน นายธะราพงศ์ 
สองทอง  ในอัตราร้อยละสอง เป็นเวลาสามเดือน 

แจ้งต้นสังกัดแลว้ 

5. ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ท างก ารศึ ก ษ า ไป ป ฏิ บั ติ ร าช ก าร ใน
หน่วยงานทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นการช่ัวคราว 

1. อนุมัติให้ นายธะราพงศ์  สองทอง  ตำแหน่งครู โรงเรียน
สังวาลวิทย์ 7 ไปปฏิบัติราชการเป็นการช่ัวคราว ที่โรงเรียนวัด
ลำนาว ต่อเนื่อง มีกำหนด 6 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน
2565 – 12 มีนาคม 2566
2. อนุมัติให้ นายอาคม คงไพทูรย์ ตำแหน่งครู โรงเรียน
บ้านคลองขุด ไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวที่โรงเรียน
บ้านทุ่ งส้าน มีกำหนด 1 ปี   ตั้งแต่วันที่  28 ตุลาคม
2565 – 27 ตุลาคม 2566

แจ้งต้นสังกัดแล้ว 

6. แก้ปัญหาการบริหารงานบุคคลช่วงวาระ
เปลี่ยนผ่านจากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช  เขต 4 มาเป็นสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เห็นชอบเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาเป็นการเฉพาะราย ตาม
ห นั งสื อส ำนั ก งาน  ก .ค .ศ .ที่  ศ ธ  0 2 0 6 .9 /9 6 9 
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง หารือการเพิกถอนมติ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 4 ข้อ 5 กรณีบุคคลผู้ที่ได้รับรับผลกระทบจากการถูก
เพิกถอนมติและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ให้ขออนุมัติ ก.ค.ศ.เพื่อ
พิจารณาต่อไป 

หารือไป ก.ค.ศ. 

7 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2       
(1 ตุลลาคม 2565)   

เห็นชอบ ดังนี ้
1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 1
1.1 เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดีเด่น ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน 2.25 – 5.90
จำนวน  1,122   คน
1.2 เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดีมากทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน 0.86  – 3.29
จำนวน  20   คน
1.3เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับดีทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน 1.34 – 2.72    จำนวน
6  คน
1.4 เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับพอใช้ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน 1.14 – 2.18
จำนวน  8  คน
๑.5 เห็นชอบไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา   จำนวน
4  คน

2. เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้แก่  กลุ่มที่ 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือน 
อันดับ คศ. 4 และ คศ.5 
2.1  เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีเด่น ร้อยละการเลื่อน  2.90   จำนวน 1  คน
3. เห็นชอบเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทีย่้ายมาจากต่างสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หลังวันท่ี 1
กันยายน 2565  ให้เลื่อนเงินเดือนตามผลการพิจารณาของส่วน
ราชการต้นสังกัดเดิม  จำนวน  26  ราย

แจ้งต้นสังกัดแลว้ 
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ที ่ เรื่อง มติ กศจ. การดำเนินการของ ศธจ. 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 2 
1.1 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีเด่นทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน  1.20 – 6.00   จำนวน 
1,827  คน 
1.2  เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีมากทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน  2.30 – 3.40   จำนวน  
232  คน 
1.3  เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน  2.04 – 3.00   จำนวน  44  
คน 
1.4 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับพอใช้ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน 1.00 – 2.50    จำนวน  
13  คน 
1.5  เห็นชอบไม่เลื่อนเงินเดือน     จำนวน  2  คน   
1.6  เห็นชอบเป็นหลักการกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ย้ายมาจากต่างสังกัด ที่มีผลก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม  2565 ขอ
เลื่อนเงินเดือนตามผลการพิจารณาของสังกัดเดิม 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3
1.1 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ดีเด่น  ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 0.25 – 5.97  จำนวน  1,648
คน
1.2 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี
มาก ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 1.82 – 3.54   จำนวน  69
คน
1.3  เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดี ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน 0.46 – 2.71
จำนวน  18  คน
1.4 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับพอใช้ ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน 2.05 – 2.20   จำนวน
5  คน
1.5 เห็นชอบไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา
จำนวน  2   คน
1.6 กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5 เสนอ
เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  ร้อยละการเลื่อน 2.85   จำนวน  1
คน
1.7 เห็นชอบเป็นหลักการ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ที่ไปช่วยราชการต่าง สพท. ให้เลื่อน
เงินเดือน คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ตามผลการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนท่ีหน่วยงานราชการที่ไปช่วยราชการแจ้งผลการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน
1.8 ขอความเห็นชอบเป็นหลักการ กรณีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ที่มีผลในวันท่ี 1
ตุลาคม 2565 ให้เลื่อนเงินเดือน คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ตาม
ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของต้นสังกัดเดิม

แจ้งต้นสังกัดแลว้ 
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4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 4
1.1  เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีเด่น ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน  0.03 – 4.94
จำนวน   1,367   คน
1.2  เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีมากทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน  2.55 – 4.17  จำนวน
25  คน
1.3  เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน  0.51     จำนวน   1  คน
1.4  เห็นชอบไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา   จำนวน
4  คน
1.5  กลุ่มที่ 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 และ
คศ.5  เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดเีด่น ทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน   0.10 – 5.98 จำนวน
2  คน
1.6 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ไปช่วยราชการต่างสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้
เลื่อนเงินเดือนตามผลการพิจารณาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ  จำนวน  3 ราย
1.7 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ย้ายมาจากต่างสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ที่มีผล
ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ให้เลื่อนเงินเดือน คร้ังที่ 2   (1 ตุลาคม
2565) ตามผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของต้นสังกัดเดิม
จำนวน  17  ราย

แจ้งต้นสังกัดแลว้ 

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
1.1 เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีเด่น ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน  2.00 – 5.40  จำนวน
2,762 คน
1.2 เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีมาก  ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน  1.24 – 3.70  จำนวน
139  คน
1.3  เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับด ีทุกประเภท ร้อยละการเลื่อน  0.84 – 2.90   จำนวน
14  คน
1.4 เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับพอใช้ ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน  1.15   จำนวน  1 คน
1.5  ไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสถานศึกษา  จำนวน   8  คน
1.6 กลุ่มที่ 2  ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 และ คศ.5
      1.6.1 เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ขา้ราชการที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับดีเด่น ทุกประเภท  ร้อยละการเลื่อน  2.59 – 3.27  
จำนวน  2   คน  
 1.7 เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและบุคลากรทางการ 
ศึกษา (ช่วยราชการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จากสพป. 
นครศรีธรรมราช เขต 2) กรณีถึงแก่ความตาย จำนวน 1 คน คือ   
นางสาวอภิญญา  จันทร์พัฒน์  เสียชีวิต 12 กันยายน 2565  (ให้มีผลในวันที่ผู้น้ัน 
ถึงแก่ความตาย ตาม กฎ ก.ค.ศ.ฯ ข้อ 18) 
1.8 เห็นชอบเป็นหลักการให้ความเห็นชอบในการเลื่อนเงินเดือน
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ
ต่างเขตพื้นที่การศึกษา และต่างสังกัด สพฐ. ให้เลื่อนเงินเดือน คร้ังที่ 2   
(1 ตุลาคม 2565) ตามที่หน่วยงานราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ
แจ้งผลการพิจารณามา  
1.9 เห็นชอบเป็นหลักการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ย้ายมาจากต่างสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ที่มีผลก่อนวันท่ี 
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1 ตุลาคม 2565 ให้เลื่อนเงินเดือนตามผลการพิจารณาของส่วน     
ราชการต้นสังกัดเดิม 
1.10 เห็นชอบเป็นหลักการหากมีปัญหาในการดำเนินการข้างต้น ให้
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช ในฐานะผู้บังคับบัญชา พิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้  
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้รายงาน กศจ.นครศรีธรรมราช เพื่อทราบ
ต่อไป 
6. เห็นชอบมอบหมายผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเป็น
การเฉพาะรายตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 9  ดังนี้
    6.1 ผอ.สพท. แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ รอง ผอ.สพท. 
เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ถ้ามี) ผูอ้ำนวยการ
สถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ใน สพท. ทราบ 
    6.2 ผู้อำนวยการสถานศึกษา แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน ทราบ 

8. ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึ กษาอื่ น  ตามมาตรา 38  ค .(2 ) สั งกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 1
เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
จำนวน  ๓๗  คน  ดังนี้
๑.  เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้ขา้ราชการที่มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
คะแนนประเมินระหว่าง  ๙๖.๖๘ - ๑๐๐ %    เลื่อนร้อยละ ๓.๙๒
จำนวน  ๑๖  คน
๒.  เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้ขา้ราชการที่มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ  อยู่ในระดับดีเด่น  คะแนนประเมินระหว่าง ๙๓.๓๔
– ๙๖.๖๗ %   เลื่อนร้อยละ ๓.๗๒  จำนวน  ๑๕  คน
๓.  เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้ขา้ราชการที่มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ  อยู่ในระดับดีเด่น  คะแนนประเมินระหว่าง ๙๐.๐๐
– ๙๓.๓๓ %   เลื่อนร้อยละ ๓.๕๒  จำนวน  ๕  คน
๔.  เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้ขา้ราชการที่มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ  อยู่ในระดับดี  คะแนนประเมินระหว่าง ๗๐.๐๐ –
๗๓.๓๓ %   เลื่อนร้อยละ ๒.๓๒  จำนวน  ๑  คน

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 2
1. เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา 38ค.(2)
ร้อยละ 3.65  จำนวน  3 ราย  ใช้เงินเลื่อน จำนวน  4,310  บาท
2. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)
ร้อยละ 3.60  จำนวน 36 ราย ใช้เงินเลื่อน จำนวน 50,311.76
บาท
3. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ร้อยละ 2.50 จำนวน  2 รายใช้เงินเลื่อน จำนวน 2,466.50 บาท

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3
เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จำนวน 38 คน
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4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
เห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต
4  ดังนี้
1. เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ  อยู่ในระดับดีเด่น
คะแนนประเมินระหว่าง  96.68 – 100 %    เลื่อนร้อยละ
3.600   จำนวน  11  คน
2. เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ  อยู่ในระดับดีเด่น  คะแนนประเมินระหว่าง 93.34 –
96.67 %   เลื่อนร้อยละ 3.418  จำนวน  13  คน
3. เสนอเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ  อยู่ในระดับดีเด่น คะแนนประเมินระหว่าง 90.00 –
93.33 %   เลื่อนร้อยละ 3.236  จำนวน  5   คน

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
1. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน คร้ังที่ 1 (1 ตุลาคม 2565) ให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่
ป ฏิ บั ติ งาน ใน ส ำนั ก งาน เข ต พื้ น ที่ ก า รศึ กษ ามั ธ ยม ศึ กษ า
นครศรีธรรมราช และที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนตามที่เสนอ จำนวน 33
คน
2. เห็นชอบเป็นหลักการให้ความเห็นชอบในการเลื่อนเงินเดือนให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
ตามการกำหนดเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่  ให้เลื ่อน
เงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565) ตามที่หน่วยงานราชการที่
ไปปฏิบัติหน้าที่แจ้งผลการพิจารณามา จำนวน 1 ราย ดังน้ี
น า ง ส า ว อ น ง ค์ น า ฎ  ห น่ ว ย แ ก้ ว  นั ก วิ เ ค ร า ะ ห์ น โ ย บ า ย
แ ล ะ แ ผ น  ส พ ม . น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช  ไ ป ปฏิบัติหน้าที่ สพม.
พัทลุง
3. เห็น ชอ บ เป็นหลักก า รห ากมีปัญ หา ในกา รดำ เนินก า ร
ข้างต้น และ สพฐ.จัดสรรวงเงินเพิ่ม ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ในฐานะผู้บังคับบัญชา
พิจารณาดำเนินการท้ังนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้รายงาน กศจ.
นครศรีธรรมราช เพ่ือทราบต่อไป

แจ้งต้นสังกัดแล้ว 

9. เห็นชอบการตั้งคณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
(ราย ช่ือผู้ ทรงคุณ วุฒิ อื่ นจากภายนอก
สถานศึกษา) 

เห็นชอบตามที่เสนอทั้ง 5 ราย แจ้งต้นสังกัดแล้ว 

10. ขออนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดำรง
ตำแหน่งครู 

อนุมัติทั้ง 32 ราย แจ้งต้นสังกัดแล้ว 

11. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะ
ชำนาญการ (ตำแหน่งครู) 

อนุมัติตามที่เสนอทั้ง 17 ราย แจ้งต้นสังกัดแล้ว 

12. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ
ชำนาญการ (ตำแหน่งรอง.ผอ.ร.ร.) 

อนุมัติตามที่เสนอและอนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ไปตรวจสอบ
ภาระงานของรองผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 
0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์

แจ้งต้นสังกัดแล้ว 
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อัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 
7.1.2 กำหนดให้ตำแหน่งผู้รองอำนวยการสถานศึกษา 
ปฏิบัติการสอนไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ และรายงานให้ 
กศจ.ทราบในการประชุมครั้งถัดไป 

13 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ 

 อนุมัติตามที่เสนอทั้ง 46 ราย แจ้งต้นสังกัดแลว้ 

14 ขออนุมัติคุณสมบัติและตั้งคณะกรรมการ
ประเมินด้านที่ 1 วินัยคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่  2 
ความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะชำนาญการพิเศษ  (ตั้งคณะกรรมการ
ชุดที่ 1) 

อนุมัติตามที่เสนอ ราย น.ส.บญุญา  ทรัพย์โสม 
ตำแหน่ง ผอ.ร.ร.ร.ร.วัดคีรีกันทร์ และอนุมัติตามที่เสนอ
และอนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ไปตรวจสอบภาระ
งานของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 
0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์
อัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อ 7.1.2 กำหนดให้ตำแหน่งผู้รองอำนวยการสถานศึกษา 
ปฏิบัติการสอนไม่ต่ำกว่า 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ และรายงาน
ให้ กศจ.ทราบในการประชุมครั้งถัดไป  

แจ้งต้นสังกัดแลว้ 

15 ขออนุมัติคุณสมบัติและตั้งคณะกรรมการ
ประเมินด้านที่ 1 วินัยคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่  2 
ความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะชำนาญการพิเศษ  (ตั้งคณะกรรมการ
ชุดที่ 1) 

อนุมัติตามที่เสนอ ราย นางกมลทิพย์ สนิยัง ศึกษานิเทศก์/
ศึกษานิเทศชำนาญการ 

แจ้งต้นสังกัดแลว้ 

16 ขออนุมัติคุณสมบัติและตั้งคณะกรรมการ
ประเมินด้านที่ 1 วินัยคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่  2 
ความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะชำนาญการพิเศษ  (ตั้งคณะกรรมการ
ชุดที่ 1) 

อนุมัติตามที่เสนอ ราย นายธนากร  คงช่วย ตำแหน่ง รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการชำนาญการ                
รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรน์ครศรีธรรม  
ราชและอนุมัติเป็นหลักการให ้สพม.นครศรีธรรมราช ไป
ตรวจสอบภาระงานของรองผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ และวธิีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 
ธันวาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์อัตรากำลังของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 7.1.2 กำหนดให้ตำแหน่ง
ผู้รองอำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไมต่่ำกว่า 10 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ และรายงานให้ กศจ.ทราบในการประชุม
ครั้งถัดไป 

17 ขออนุ มั ติ ตั้ งคณ ะกรรมการป ระ เมิ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีวิทยฐานะชำนาญการ 
(กรณีเปลี่ยนกรรมการ) 

อนุมัติตามทีเสนอ ราย นางพรศิริ  บุญประดิษฐ์ 
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาแย้มและมอบฝ่าย
เลขาหารือไปยังสำนักงานก.ค.ศ.ในกรณีเปลี่ยนกรรมการ
จะใช้กรรมการท่านเดิมที่ ได้อนุมัติไว้และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนประเมินได้หรือไม่ถึงแม้ว่าปัจจุบันกรรมท่านนั้น 
ได้เปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นตำแหน่งอ่ืนแล้ว 

หารือไป ก.ค.ศ. 

18 การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ (ว.21/2560) 

อนุมัติตามที่เสนอทั้ง 5 ราย แจ้งต้นสังกัดแลว้ 
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19 ขอความเห็นชอบการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะเช่ียวชาญ ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 21 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (กรณี
พิจารณารับเอกสาร) 

เห็นชอบตามที่เสนอ 
ราย นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์  ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์
พัฒนา 

แจ้งต้นสังกัดแลว้ 

20 ขออนุมัติการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของ 
กศจ. นครศรีธรรมราช ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้
สอบแข่งขันได้กศจ.อื่น 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

อนุมัติตามที่เสนอ (ศธจ.ตรัง และ กระบี่) สอบถามบัญชีเรียบร้อยแล้ว 

21 การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (เพิ่มเติม) 

อนุมัติตามที่เสนอทั้ง 8 โรงเรียน แจ้งต้นสังกัดแลว้ 

22 ขออนุมัตินับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นซึ่งมี
ลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เกี่ ย วข้ อ งห รือ เกื้ อกู ล  มานั บ รวม เป็ น
ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสาย
งานที่จะแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรการศึกษา
อื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 
สั งกั ด  ส ำนั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ 

อนุมัติตามที่เสนอ แจ้งต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว 

23 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ (ขอเปลี่ยนกรรมการ
ประเมินคนที่ 3) 

อนุมัติตามที่เสนอ รายนางสาวธฤตา ชนะสิทธิ ์
ศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
สาขานิเทศการศึกษา 

แจ้งต้นสังกัดแลว้ 

24 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ตั้ง
คณะกรรมการชุดที่ 1)  กรณีขอเปลี่ยน
กรรมการ 

อนุมัติตามที่เสนอทั้ง 5 รายและอนุมัติเป็นหลักการให้ สพ
ม.นครศรีธรรมราช ไปตรวจสอบภาระงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 
23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์อัตรากำลัง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 7.1.2 
กำหนดให้ตำแหน่งผู้รองอำนวยการสถานศึกษา 
ปฏิบัติการสอนไมต่่ำกว่า 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ และรายงาน
ให้ กศจ.ทราบในการประชุมครั้งถัดไป 
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25 ขออนุมัติผลประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินยั 
คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ และ ด้านที่ 2 ด้านความรู้  
ความสามารถ ของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

อนุมัติตามที่เสนอทั้ง 4 ราย แจ้งต้นสังกัดแลว้ 

26 ขออนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3) 

อนุมัติตามที่เสนอ จำนวน 2 ราย ปรับปรุง 1 ราย แจ้งต้นสังกัดแลว้ 

27 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้าน
ที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้าน
ความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 

อนุมัติตามที่เสนอทั้ง 2 ราย แจ้งต้นสังกัดแลว้ 

28 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้าน
ที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้าน
ความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะผู้อำนวยการเช่ียวชาญ 

อนุมัติตามที่เสนอทั้ง 8 ราย แจ้งต้นสังกัดแลว้ 

29 ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 
คุณ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิ ช า ชี พ  แ ล ะ ด้ าน ที่  2  ด้ าน ค ว าม รู้
ความสามารถของข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปน็ 
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ (อนุมัติ
ผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒)   

อนุมัติตามที่เสนอทั้ง 2 ราย แจ้งต้นสังกัดแลว้ 

30 ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน
เป็ นวิทยฐานะเช่ียวชาญ (อนุ มั ติผลการ
ประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒)   

อนุมัติตามที่เสนอ ราย นางสาวสุจีรา  จลุสตัย์ 
ครู โรงเรียนไพศาลนฤมิตร   

แจ้งต้นสังกัดแลว้ 

31 ขออนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อำนวยการเช่ียวชาญ    

อนุมัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเช่ียวชาญ 
ราย นายสนัติ ทะเดช แต่งตั้งในวันที่ 29 กันยายน 2559 

แจ้งต้นสังกัดแลว้ 

32 ขออนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่ อ เลื่ อ น เป็ น วิ ท ย ฐ าน ะ เ ช่ี ย ว ช าญ 
(ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1) กรณีขอเปลี่ยน
กรรมการ 

อนุมัติตามที่ เสนอทั้ ง 3 รายและอนุมัติ เป็นหลักการให้   
สพม.นครศรีธรรมราช ไปตรวจสอบภาระงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 
ธันวาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์อัตรากำลังของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ข้อ 7.1.2 กำหนดให้ตำแหน่งผู้รอง
อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ำกว่า 5 ช่ัวโมง/
สัปดาห์ และรายงานให้ กศจ.ทราบในการประชุมครั้งถัดไป 

แจ้งต้นสังกัดแลว้ 
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ที ่ เรื่อง มติ กศจ. การดำเนินการของ ศธจ. 

33 ขออนุมัติตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน สำหรับวิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา 

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สายงานนิ เทศ
การศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
ตามที่เสนอ 

แจ้งต้นสังกัดแล้ว 

34 ขออนุมัติตั้งเป็นคณะกรรมการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับ 
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
สายงานบริหารสถานศึกษา  

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(ด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษ า  สั ง กั ด ส ำนั ก ง าน เข ต พื้ น ที่ ก า รศึ ก ษ า
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 สายงานบริหาร
สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. 
กำหนด 

แจ้งต้นสังกัดแล้ว 

35 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
พ .ศ .  2 5 6 6  - 2 5 7 0  จั ง ห วั ด
นครศรี ธ รรมราช  มติ คณ ะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 - 2570 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่เสนอ 

แจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป 

36 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการ
รับนั ก เรียนระดับ เขตพื้ นที่ การศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น ค รศ รี ธ ร รม ร าช  เข ต  1  – 4  แ ล ะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2566 

เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับ
เขตพื้ นที่ การศึกษา สำนั กงาน เขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษ ามั ธ ยมศึ กษ านครศรี ธ รรมราช     
ปี การศึกษา 2566  และเห็นชอบเป็นหลักการให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานกับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
ดำเนินการแก้ไขตัวแทนตามประกาศคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ข้อ 7. ทั้งนี้ให้
สอดคล้องกับข้อ 8. และข้อ 9. ด้วย (หากข้อ 7.ตั้งช่ือ
บุคคล ข้อ 8 และข้อ 9 ก็ให้ตั้งช่ือบุคคลด้วย) 

ประสานความรว่มมือไปยัง สพม.
นครศรีธรรมราช แลว้ 

37. ข อ ค ว าม เห็ น ช อ บ  (ร่ า ง ) ก า ร จั ด ท ำ
รายละเอียดและเสนอแนะแนวปฏิบัติการรับ
นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ชั้น
อนุบาล 1 ( 3 ปีบริบูรณ์) สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เห็นชอบดังนี้ 
1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช เร่ือง แนวปฏิบัติในการรับนักเรียนในระดับ
ก่อนประถมศึกษาชั้นอนุบาล 1 ( 3 ปีบริบูรณ์ ) สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
2566
2. เห็ น ชอบการเสนอขอเปิ ดชั้ น เรี ยน ใน ระดับ ก่ อน
ประถมศึกษาชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ให้โรงเรียนที่มี
ความพร้อมและประสงค์จะเปิดให้เสนอขอเปิดอนุบาล 3
ขวบ ภายในเดือนมกราคม 2566
3. เห็นชอบเป็นหลักการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราชปรับข้อความในข้อ 4.2 ให้สอดคล้องกับ
ประกาศฯ และเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ทราบในการประชุมคร้ังถัดไป

แจ้งต้นสังกัดแลว้ ข้อ 1 – 2 ในส่วน
ของข้อ 3 ได้ปรับข้อความเรียบร้อย
แล้ว 

38 ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว 

ไม่อนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
สังกัด สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1 ผู้จัดการศึกษา           
นางพุทธธิดา  ศรศรีธรรม เนื่องจากสถานที่จัดการเรียน
การสอน สื่อการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมและแหล่ง
การเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนยังไม่พร้อม
และยังไม่เพียงพอในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตาม

แจ้งต้นสังกัดแลว้ 
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ที ่ เรื่อง มติ กศจ. การดำเนินการของ ศธจ. 

กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว 

39 ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว 

อนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สังกัด
สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2 ผู้จัดการศึกษา 
นางสาวอนามิกา  จันทวิมล จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว ระดับปฐมวัย ตั้งแต ่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2565 

แจ้งต้นสังกัดแลว้ 

40 การเลิกขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

เนื่องจากมีประเด็น เรื่องความชัดเจนในประเด็น ระเบียบ 
กฎหมาย จึ งมอบให้ สำนั กงานศึ กษาธิการจั งห วัด
นครศรีธรรมราช นำระเบียบวาระ เรื่อง การเลิกขยายช้ัน
เรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
กลับไปทบทวนอีกครั้ง แล้วนำเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาใหม่ ต่อไป 

ประสานต้นสังกัดแลว้ 

41 ขอความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน 

เนื่องจากมีประเด็น เรื่องความชัดเจนในประเด็นการเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเหมก สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ใน
เรื่องของการเลิกสถานศึกษาว่าเลิกสถานศึกษาในภาค
เรียนและปีการศึกษาใด จึงมอบให้สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช นำระเบียบวาระ เรื่อง การเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเหมก กลบัไปทบทวน
อีกครั้ง  แล้วนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช พิจารณาใหม ่ต่อไป 

แจ้งต้นสังกัดแลว้ 

42. ขอความ เห็ นชอบ  (ร่ าง) คู่ มื อการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เห็นชอบไว้เป็นหลักการ แต่เพื่อให้เกิดความรอบคอบ 
มอบให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นำ (ร่าง) คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปศึกษาในรายละเอียด หากมี
ข้อเสนอแนะแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบ ในการประชุมครั้งถัดไป 

- 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบ 
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3.1.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2566 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่15/2565 เมื่อวันที่  
25 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2566 และเห็นชอบเป็นหลักการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประสานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ดำเนินการแก้ไขตัวแทนตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
ข้อ 7. ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับข้อ 8. และข้อ 9. ด้วย (หากข้อ 7.ตั้งชื่อบุคคล ข้อ 8 และข้อ 9 ก็ให้ตั้งชื่อบุคคลด้วย) 

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการแก้ไขตัวแทน
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช ข้อ 7. ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับข้อ 8. และข้อ 9. ให้สอดคล้องแล้ว ดังนี้ 
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ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครศรธีรรมราช 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

--------------------- 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ   

การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565  โดยมีหลักการ
กระจายอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัด พิจารณาดำเนินการตามบริบท
ของพื้นที่ 

เพื่อให้การดำเนินงานรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 15 /2565 เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2565 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช      ประธานกรรมการ
2. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  รองประธานกรรมการ

(ผู้ได้รับมอบหมายใหดู้แลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา)
3. ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ   กรรมการ 
4. ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช      กรรมการ            
5. ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา      กรรมการ 
6. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรธีรรมราช      กรรมการ 
7. ผู้อำนวยการโรงเรียนมธัยมยานากาวา      กรรมการ 
8. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครนครศรธีรรมราช      กรรมการ 
9. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
10. นางศิริวรรณ  ชว่ยอักษร   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครศรธีรรมราช
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ให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการแตง่ตั้ง มีหน้าที่ดังนี้ 
1. พิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
พิจารณา ให้ความเห็นชอบ 

2. ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนที่โรงเรียนเสนอ
ตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละพื้นที่ โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในคำสั่ง
แต่งตั้ง 

3. ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นภายใน
จังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลัก        
ธรรมาภิบาล รวมทั้งกำหนดแนวทางรณรงคใ์ห้เด็กในเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในระดับการศึกษาภาคบังคับและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม    

4. กำหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความ
สุจริตมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

5. ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน จำนวนห้องเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

6. กลั่นกรอง ตรวจสอบ เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา 

7. ให้ความเห็นชอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการ สัดส่วนการรับ
นักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน จำนวนนักเรียนต่อห้อง และการรับนักเรียนเงื่ อนไขพิเศษนอกเหนือจาก 4 ข้อ 
ตามที่กำหนด ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

8. ป้องกัน วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕66 ภายในเขต
พื้นที่การศึกษาให้ได้ข้อยุติ 

 ประกาศ ณ วันที ่  7    เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  

 คณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัดนครศรีธรรมราช   รับทราบ 
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  3.2 เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
    3.2.1  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง  การมอบหมายผู้แทน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2565 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้ง นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล 
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นผู้แทนสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่  29 
พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช      รับทราบ 

3.2.2 เรื่อง กำหนดการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
           สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีมติกำหนดการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

การศึกษา ดังนี้ 
(1) กำหนดการดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้แทน กศจ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

วัน เดือน ปี 
การดำเนินการ 

สพป. / สพม. 
ที่มีท้องที่รับผิดชอบหนึ่งจังหวัด 

สพม.ที่มีท้องทีร่ับผิดชอบ 
ครอบคลุมมากกว่าหน่ึงจงัหวัด 

8 ธ.ค. 2565 
- 

6 ม.ค. 2566 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัด
ประชุม กศจ.  
เพื่อเลือกกรรมการใน กศจ. ที่มี
คุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่  
ก.ค.ศ. กำหนด  
เสนอเป็นอนุกรรมการผู้แทน 
กศจ. ใน อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษ าที่ อ ยู่ ใน
จังหวัดนั้น เขตพื้นที่การศึกษา 
ละหน่ึงคน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดประชุม กศจ. เพื่อเลือก
กรรมการใน กศจ. ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ต ามที่  ก .ค .ศ . ก ำห น ด  จ ำน วน ห นึ่ งคน  เสน อ เป็ น
อนุกรรมการผู้แทน กศจ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานั้น 

ภายใน  10 
ม.ค. 2566 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส่ง
รายชื่อบุคคล 
ที่ได้รับเลือกถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส่งรายชื่อพร้อมประวัติบุคคลที่
ได้รับเลือกถึงสำนักงาน              ก.ค.ศ. เพื่อเสนอ อ.ก.ค.
ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ 

11 – 20 ม.ค. 
2566 

- 
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ พิจารณาคัดเลือกกบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อให้เหลือเขตพื้นที่การศึกษาละหน่ึงคน 

ภายใน  31 
ม.ค. 2566 

เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาแต่งตั้ง 

ภายใน 6 ก.พ. 
2566 

แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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(2) กำหนดการดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วัน เดือน ปี การดำเนินการ 

8 – 22 ธ.ค. 2565 

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่  
ก.ค.ศ. กำหนด ด้านละสองคน รวมทั้งตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อ

- กศจ. เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.ค.ศ.
กำหนด ด้านละสองคนต่อหนึ่งเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งตรวจสอบ
คุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ภายใน 25 ธ.ค. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่งรายชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ ถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

26 ธ.ค. 2565 
- 

9 ม.ค. 2566 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  
คัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เหลือด้านละสองคนต่อหนึ่งเขตพื้นที่
การศึกษา 

ภายใน 13 ม.ค. 2566 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งรายชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับ   
การเสนอชื่อ ถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ 

16 – 20 ม.ค. 2566 
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ  พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ให้เหลือด้านละหนึ่งคนต่อหนึ่งเขตพื้นที่การศึกษา 

ภายใน 31 ม.ค. 2566 เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาแต่งตั้ง 

ภายใน 6 ก.พ. 2566 แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รับทราบ
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นางเรืองอุไร  บุญช่วยชพูันธุ ์  เป็นประธานการประชุม 
เร่ืองที่ 4.1 

เรื่อง  การพิจารณาการดำเนินการทางวินัย รายบำรุง บุญฤทธิ์  

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามมติคณะอนุกรรมการศึกษาธารจังหวัดนครศรีธรรมราช (อกศจ.บริหารงานบุคคล) ได้กลั่นกรองและ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการศกึษาธกิารจังหวัดนครศรธีรรมราช (กศจ.) รบัฟังจากรายงานการสอบสวน (แบบ สว.6) 
และเอกสารหลักฐาน ประกอบสำนวน มีประเด็นพิจารณาให้ความเห็นดังนี้ 

1. คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ได้สอบสวนผู้ถูกกล่าวหา (นายบำรุง  บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการ
การโรงเรียนบ้านบางน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3) มูลกรณีเนื่องจาก
นายมาร์ติน  รูแลนด์ ร้องเรียนกล่าวหาว่า ผู้ถูกกล่าวหาเป็นชู้กับนางวิชุดา  ถิ่นนุ้ย สำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  พิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา ได้มีความสัมพันธ์
ฉันชู้สาวถึงขั้นร่วมประเวณีกันกับนางวิชุดา  ถิ่นนุ้ย ซึ่งเป็นภรรยาของผู้กล่าวหา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ลับที่ 10/2565 ลงวันที่ 30 เมษายน 2565 ผู้ถูกกล่าวหา มีชู้ความสัมพันธ์ฉั นางวิชุดา  ถิ่นนุ้ย 
ซึ่งเป็นภรรยาของนายมาร์ติน   รูแลนด์ จากพยานหลักฐาน ประกอบด้วยข้อมูลการสนทนาทางไลน์ มีมูลความผิด
อย่างร้ายแรง 

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (อกศจ.บริหารงานบุคคล) พิจารณามีความเห็นว่า 
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง สรุปมูลกรณีเรื่องได้ว่า กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง น่าจะชอบ แต่การ
สรุปมูลกรณีว่า ซึ่งคำให้การของผู้ถูกกล่าวหาได้ยอมรับ และพิจารณาจากพยานหลักฐาน รวมถึงคำให้การของ
ผู้กล่าวหาและภรรยา  จึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับมูลความผิดวินั ย  
อย่างร้ายแรง ไม่น่าจะชอบแห่งมูลกรณี 

2. คณะกรรมการสอบสวนได้สรุปว่าแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา มีกรณีถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย
อย่างร้ายแรงในเรื่องเป็นชู้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนางวิชุดา  ถิ่นนุ้ย ซึ่ง เป็นภรรยาของ นายมาร์ติน รูแลนด์
ผู้ถูกกล่าวหาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่  โดยไปยุ่งเกี่ยวพูดคุยติดต่อสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภรรยาของ
ผู้อื่น  ถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งถึงการมีสัมพันธ์ทางเพศกันก็จริง 

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (อกศจ.บริหารงานบุคคล) พิจารณามีความเห็นว่า 
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  ได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามหลักฐาน  ที่ปรากฏตาม
หลักฐาน (แบบ สว.2) ไม่ตรงกัน และหากสรุปแจ้ง สว.2 เช่นนี้จะขาดน้ำหนักที่เพียงพอ  เพราะระบุว่า “ถึงแม้ว่า
จะไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งถึงการมีสัมพันธ์ทางเพศกันก็จริง” ข้อกล่าวหานี้ไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามี
ความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภรรยาของผู้กล่าวหา 

3. ผู้ถูกกล่าวหา (นายบำรุง  บุญฤทธิ์) ได้รับทราบข้อกล่าวหา (แบบ สว.2) และขอปฏิเสธว่า หลักฐานที่
คณะกรรมการสอบสวนแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริง (ตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ 11 มกราคม 
2565) โดยระบุว่า  หลักฐานไม่ตรงกับความเป็นจริง หลักฐานบางอย่างได้มีการจัดทำขึ้นมาภายหลัง โดยเฉพาะ
คลิปเสียงที่คณะกรรมการสอบสวนได้ถอดออกมา 
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เกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นที่นับหน้าถือตา ยกย่องนับถือของบุคคลทั่วไป แต่ยังประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง
หน้าที่ ยังไม่ยุ่งเกี่ยวพูดคุยติดต่อสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภรรยาผู้อื่น ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานที่ปรากฎชัดแจ้งถึงการมี
ความสัมพันธ์ทางเพศกันก็จริง นั้น ถือว่าเป็นการได้ลงมติที่มีน้ำหนักจากพยานหลักฐานน้อย กรณีความเห็นเช่นนี้
ควรเป็นคุณแก่ผู้ถูกกล่าวหา ส่วนกรณีมีพยานหลักฐานการสนทนาทางไลน์รับฟังได้ แต่ก็ซึ่งเป็นการสื่อสารของ
บุคคล 2 คน หากไม่นำมาเปิดเผยต่อสาธารณชนก็ย่อมเป็นความลับของบุคคล 2 คนต่อไป เมื่อนำมาเป็นพยานใน
สำนวนก็รับรู้ได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามที่คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้มีมติความเห็น คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงควรมีความเห็นว่า ผู้ถูก
กล่าวหามีความผิดวินัยฐานเป็นผู้ประพฤติชั่ว กรณีสื่อสารข้อความทางแอฟพริเคชั่นไลน์กับภรรยาของผู้กล่าวหา ใน
ลักษณะใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้ถูกกล่าวหาและมีพยานหลักฐานทางแอฟพริเคชั่นไลน์  

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (อกศจ.บริหารงานบุคคล) พิจารณาแล้วจึงมีมติ
เสนอแนะ กศจ.พิจารณาว่า ผู้ถูกกล่าวหา (นายบำรุง  บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้อย สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 3) มีความผิดวินัยฐานเป็นผู้ประพฤติชั่ว กรณีสื่อสารข้อความทาง
แอฟพริเคชั่นไลน์ กับ นางวิชุดา  ถิ่นนุ้ย ภรรยาของ นายมาร์ติน  รูแลนด์ ในลักษณะใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม เป็น
เหตุให้ถูกกล่าวหา และมีพยานหลักฐานทางแอฟพริเคชั่นไลน์ตามที่กรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้รวบรวม
และถอดข้อความออกมา เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ตามความในมาตรา 94 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สมควรลงโทษตัดเงินเดือน 2 
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 3 เดือน 

จากพยานหลักฐานและข้อสังเกตของ (อกศจ.บริหารงานบุคคล) ข้างต้น คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดความรอบคอบ จึงมีมติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 กลับไปทบทวนว่าจะ
ยืนยันโทษตามที่เสนอเป็นวินัยร้ายแรง หรือไม่ หรือจะเห็นเป็นโทษวินัยไม่ร้ายแรงตาม อกศจ.บริหารงานบุคคล 
เสนอแนะ พร้อมทั้งเสนอกรณีเทียบเคียงโทษวินัยไม่ร้ายแรงมาให้ กศจ.พิจารณาอีกครั้ง 
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เร่ืองที่ 4.2 
เรื่อง  ขออนุมัติการแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา 
        อย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุมัติคุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ครบสองปี ให้ดำรงตำแหน่งครู สังกัดเดิม โดยได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบกำหนดการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 38 ราย ดังนี้ 

ที ่ ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน วันบรรจุ/รับโอนมา
บรรจ ุ

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 16 ราย 
1. นายเสฏฐวุฒิ  หาญกลา้ ครูผู้ช่วย วัดควนกอ/ถ้ำพรรณรา 16 ตุลาคม 2565 
2. นางสาววลิาสินี  จันทรช์มุ ครูผู้ช่วย องค์การสวนยาง 3/ทุ่งใหญ่ 16 ตุลาคม 2565 
3. นางสาวฟารดี้า  มีบุญลาภ ครูผู้ช่วย บ้านวังวัว(แดงอุทิศ)/พิปูน 27 ตุลาคม 2565 
4. นางสาวหฤทัย  พรหมดว้ง ครูผู้ช่วย วัดลำนาว/บางขัน 16 ตุลาคม 2565 
5. นายณัฐพล  เส้งเอียด ครูผู้ช่วย ฉวาง/ฉวาง 1 ตุลาคม 2565 
6. นายสุริยะ  เรืองพุทธ ครูผู้ช่วย บ้านไสยาสน์/บางขัน 16 ตุลาคม 2565 
7. นางสาวพันธ์ทิพย ์ แนะแก้ว ครูผู้ช่วย บ้านบางรูป/ทุ่งใหญ่ 24 ตุลาคม 2565 
8. นายวรรณยุทธ ์ สดุตะเมอืง ครูผู้ช่วย บ้านกันละ/ฉวาง 16 ตุลาคม 2565 
9. นางสาวสริินทิพย ์ บุญทอง ครูผู้ช่วย บ้านหนองคล้า/ทุ่งใหญ่ 1 ตุลาคม 2565 

10. นายสราวุติ  สายคุ้ม ครูผู้ช่วย วัดประดิษฐาราม/ทุ่งใหญ่ 16 ตุลาคม 2565 
11. นางสาววฬิารี  เกิดไกร ครูผู้ช่วย สมสรร/บางขัน 27 ตุลาคม 2565 
12. นางสาวสวุารินทร์  จันทร์อำไพ ครูผู้ช่วย สมสรร/บางขัน 16 ตุลาคม 2565 
13. นางสาวณัฐชนิตา  บุตรพรหม ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้านสี่แยก/นาบอน 16 ตุลาคม 2565 
14. นางสาวพัตราภรณ์   กงล้ำเลิศ ครูผู้ช่วย วัดเพ็ญมิตร/ฉวาง 27 ตุลาคม 2565 
15. นางศกุนตลา  บุญญาธกิาร ครูผู้ช่วย บ้านปลายคลองเพรง/ฉวาง 16 ตุลาคม 25635 
16. นายปกิต  วัฒนะ ครูผู้ช่วย บ้านคอกช้าง/ทุ่งสง 16 ตุลาคม 2565 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 22 ราย 
17. นางสาววันเพ็ญ  คงเรือง ครูผู้ช่วย บ้านกลอง/ร่อนพิบูลย ์ 16 ตุลาคม 2565 
18. นางสาวอัจฉราภรณ์  ปานสัสดี ครูผู้ช่วย วัดววัหลุง/ร่อนพิบูลย ์ 16 ตุลาคม 2565 
19. นางสาวธาราลักษณ ์ พนัธ์บุญ ครูผู้ช่วย บ้านทุ่งขวัญแก้ว/เชียรใหญ่ 16 ตุลาคม 2565 
20. นายวีระพงค์  ช่างรอบ ครูผู้ช่วย วัดท่าเสม็ด/ชะอวด 16 ตุลาคม 2565 
21. นางสาวเนตรชนก  ไข่รอด ครูผู้ช่วย บ้านลานนา/ชะอวด 16 ตุลาคม 25635 
22. ส.ต.ต.หญิง ปิยธดิา  บุญคง ครูผู้ช่วย บ้านทุ่งใคร/ชะอวด 16 ตุลาคม 25635 
23. นางจิรัฐิกร  อมรพรรณศริิ ครูผู้ช่วย วัดเทพมงคล/รอ่นพิบูลย์ 16 ตุลาคม 2565 
24. นางสาวสุภาพร  รักชา้ง ครูผู้ช่วย วัดทุ่งหล่อ/ร่อนพิบูลย ์ 16 ตุลาคม 2565 
25. นางสาวกัญญาณี  พิทกัษ์ ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดเขาลำปะ/ชะอวด 16 ตุลาคม 2565 



21 

ที ่ ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน วันบรรจุ/รับโอนมา
บรรจ ุ

26. นางสาววราภรณ์  แก้วมณี ครูผู้ช่วย วัดควนสมบูรณ์/ชะอวด 16 ตุลาคม 2565 
27. นางสาวณัฐกฤษตา กุลศรีหะรัญ ครูผู้ช่วย วัดบางศาลา/ปากพนัง 16 ตุลาคม 2565 
28. นางสาวอลิสา  คชภักดี ครูผู้ช่วย ตชด.บ้านควนมีชัย/ชะอวด 16 ตุลาคม 2565 
29. นางสาวภัทราภรณ์  ทองเรือง ครูผู้ช่วย ทัศนาวลัย/จุฬาภรณ ์ 16 ตุลาคม 2565 
30. นางสาวพฤติกานต ์ นิยมรัตน ์ ครูผู้ช่วย วัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ 232/

ปากพนัง 
16 ตุลาคม 2565 

31. นางสาวจฑุารัตน์  กมัณฑา ครูผู้ช่วย บ้านบางน้อย/ชะอวด 16 ตุลาคม 2565 
32. นางสาวบุญสิตา  พลเดช ครูผู้ช่วย วัดท้ายโนต/หัวไทร 16 ตุลาคม 2565 
33. นางวราภรณ ์ แก้วอทุัย ครูผู้ช่วย วัดหนองจิก/ชะอวด 16 ตุลาคม 2565 
34. นายภูมิ  พงศ์สุพัฒน ์ ครูผู้ช่วย วัดป่าระกำ/ปากพนัง 16 ตุลาคม 2565 
35. นายกานตพงศ์  เย้าดุสติ ครูผู้ช่วย บ้านท้องโกงกาง/ปากพนัง 16 ตุลาคม 2565 
36. นางสาวกันทิมา  ใจห้าว ครูผู้ช่วย วัดฉิมหลา/หัวไทร 16 ตุลาคม 2565 
37. นางสาวศศพิร  ด้วงสุข ครูผู้ช่วย วัดจิกพนม/ชะอวด 16 ตุลาคม 2565 
38. นายพงศ์นฤนาฏ  สังสพัพันธ์ ครูผู้ช่วย วัดสมควร/จุฬาภรณ ์ 16 ตุลาคม 2565 
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เร่ืองที่ 4.3 
เรื่อง   ขออนุมัติผลการประเมิน และอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
       ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงาน      

         เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต ๑ 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  อนุมัติ ดังนี ้
    ๑. อนุมัติผลการประเมินคุณสมบัติของบุคคลผลการประเมินคุณลักษณะของบุคคล และผลการ

ประเมินผลงานฯ ราย นางรวมพร  เจริญวรรณ์   
2. อนุมัติแต่งตั้ง นางรวมพร  เจริญวรรณ์  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ระดับชำนาญการให้ดำรง

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ระดับชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ อ 18  กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑  ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565  

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ 
เพื่อพัฒนางาน

หรือปรับปรุงงานให้มี  
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ

1 นางรวมพร  เจริญวรรณ์
ตำแหน่งนักทรัพยากรบคุคล 
ระดับชำนาญการ       
กลุ่มบริหารงานบุคคลสังกัด 
สพป.นศ.1

1. การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษา
ตำแหน่งครู กรณีปกติ
ประจำปี 2565
2. การลาออกจากราชการ
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

1. แนวคิดในการพัฒนาครู
ผู้รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรวมพร  เจริญวรรณ์ 
จัดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์
เพื่อขอรับการประเมินผล
งานในวันที ่9 พ.ย. 2565 
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เร่ืองที่ 4.4 
เรื่อง  การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการย้ายและการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับ              
       การคัดเลือกหรือเพื่อทีจ่ะใช้สำหรับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การยา้ยผูบ้ริหาร 
       สถานศึกษา  ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 
  

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช     อนุมัติ ดังนี้   
 1. อนุมัติการกำหนดสัดส่วน ในตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารวมทั้งจังหวัด  จำนวน  44  ตำแหน่ง  ตามข้อ ง. การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับ
ย้ายและที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก  ใช้รับย้าย 22  ตำแหน่ง  ใช้สำหรับการคัดเลือก 22  ตำแหน่ง  (22 : 22)  
โดยไม่ระบุชื่อสถานศึกษาที่จะใช้ในการรับย้ายหรือที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก ดังนี้ 
 

ท่ี โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่ง 
เลขที่ 

ขนาด จำนวน
นักเรียน 

สาเหตุการว่าง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  จำนวน  4  ตำแหน่ง 
1 วัดใหม่ทอน ลานสกา 7846 เล็ก 67 คนเดิมย้ายภายใน สพท. ครัง้ที่1/2565 

2 วัดจันทร์ ลานสกา 7746 เล็ก 50 คนเดิมย้ายภายใน สพท. ครัง้ที่1/2565 
3 ชุมชนลานสกา ลานสกา 7883 เล็ก 49 คนเดิมย้ายไปสังกัด สศศ. 
4 วัดไทรงาม ลานสกา 8020 เล็ก 34 คนเดิมย้ายภายใน สพท. ครัง้ที่1/2565 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  จำนวน  10  ตำแหน่ง 
5 วัดกะเปียด ฉวาง 1650 กลาง 196 คนเดิมย้ายไป รร.สังวาลย์วิท 7 (1/65) 

6 บ้านเขาตาว ทุ่งสง 5781 กลาง 167 คนเดิมย้ายไป รร.สังกัด สพม.นศ.(1/65) 

7 องค์การสวนยาง 3 ทุ่งใหญ่ 5889 กลาง 142 คนเดิมย้ายไป รร.องค์การสวนยาง 2  (1/65) 

8 บ้านควนลำภู ทุ่งใหญ่ 6238 กลาง 141 คนเดิมย้ายไป รร.สังกัด สพป.สฎ.2 (1/65) 

9 วัดวังรีบุญเลิศ ถ้ำพรรณรา 1847 กลาง 140 คนเดิมย้ายไป รร.สังกัด สพป.นศ.4 (1/65) 

10 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ ฯ พิปูน 9262 กลาง 132 คนครองเดิมลาออก 30 ก.ย.2565 
11 วัดสวนพิกุล ถ้ำพรรณรา 2179 เล็ก 67 คนเดิมย้ายไป รร.สังกัด สพม.นศ.(1/65) 
12 บ้านปลายคลองเพรง ฉวาง 2371 เล็ก 64 คนเดิมย้ายไป รร.บ้านทอนวังปราง (1/65) 

13 บ้านพรุวง ถ้ำพรรณรา 2188 เล็ก 54 คนเดิมย้ายไป รร.บ้านคลองปีก  (1/65) 

14 วัดวิสุทธิวงศ์ ทุ่งใหญ่ 6101 เล็ก 51 คนเดิมย้ายไป รร.ชุมชนบ้านไทรห้อง  (1/65) 

 สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   จำนวน  20  ตำแหนง่ 
15 บ้านนางหลง ชะอวด 7174 กลาง 162 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

16 บ้านควนมิตร ชะอวด 7604 กลาง 152 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

17 วัดจิกพนม ชะอวด 7020 กลาง 126 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

18 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ จุฬาภรณ ์ 2706 เล็ก 109 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

19 วัดควนเคร็ง ชะอวด 7454 เล็ก 106 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

20 วัดป่าระกำ ปากพนัง 6624 เล็ก 106 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

21 วดัท่าเสม็ด ชะอวด 7095 เล็ก 105 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

22 ตชด.บ้านควนมีชัย ชะอวด 2785 เล็ก 99 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

23 วัดบ่อโพง หัวไทร 8873 เล็ก 86 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

24 บ้านดอนทราย จุฬาภรณ ์ 2979 เล็ก 77 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 
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ท่ี โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่ง 
เลขที่ 

ขนาด จำนวน
นักเรียน 

สาเหตุการว่าง 

25 บ้านหัวไทร หัวไทร 9153 เล็ก 73 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

26 วัดบางคุระ ปากพนัง 6669 เล็ก 71 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

27 วัดอิมอญ หัวไทร 8865 เล็ก 69 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

28 บ้านทุ่งโป๊ะ ชะอวด 7512 เล็ก 63 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

29 วัดควนป้อม ชะอวด 7444 เล็ก 58 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

30 บ้านศาลาทวดทอง ชะอวด 7030 เล็ก 58 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

31 บ้านห้วยโส ชะอวด 7689 เล็ก 57 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 (สพป.สข.3) 

32 บ้านคอกวัว จุฬาภรณ ์ 2834 เล็ก 50 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

33 วัดท่าสะท้อน ชะอวด 7013 เล็ก 48 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

34 บ้านทุ่งบก จุฬาภรณ ์ 2841 เล็ก 41 คนเดิมเสียชีวิต 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4   จำนวน  10  ตำแหนง่ 
35 บ้านเขาหัวช้าง ขนอม 1579 กลาง 216 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

36 บ้านพังปริง ท่าศาลา 4185 กลาง 198 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

37 บ้านเขาใหญ ่ สิชล 8303 กลาง 153 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

38 บ้านเขายวนเฒ่า สิชล 8476 กลาง 131 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

39 บ้านปราบราษฎร์อุทิศ สิชล 3566 เล็ก 118 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

40 บ้านทุ่งขันหมาก สิชล 8271 เล็ก 74 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

41 บ้านวัดใน ขนอม 1597 เล็ก 68 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

42 วัดนากัน พรหมคีร ี 9559 เล็ก 68 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

43 บ้านปากดวด ท่าศาลา 4204 เล็ก 54 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

44 วัดปา่ (ท่าขึ้น) ท่าศาลา 4313 เล็ก 43 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

2. อนุมัติการกำหนดสัดส่วน ในตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารวมทั้งจังหวัด  จำนวน  13  ตำแหน่ง  ตามข้อ ง. การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง
ที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก  ใช้รับย้าย 7  ตำแหน่ง  ใช้สำหรับการคัดเลือก 6  ตำแหน่ง  (7 : 6)  
โดยไม่ระบุชื่อสถานศึกษาที่จะใช้ในการรับย้ายหรือที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก ดังนี้ 

ที่ โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่ง 
เลขที่ 

ขนาด จำนวน
นักเรียน 

สาเหตุการว่าง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  จำนวน  4  ตำแหน่ง 
1 วัดจันดี ช้างกลาง 2412 ใหญ ่ 1,217 คนครองย้ายไป รร.สังกัด สพป.สฎ.2 

2 บ้านทะเลสองห้อง ทุ่งใหญ ่ 113974 กลาง 296 กำหนดตำแหน่งใหม่ ตามคำสั่ง       
สนง.ศธจ.นศ. ที่ 478/2565 ลว.9 ส.ค. 65 

3 บ้านนาเส ฉวาง 57526 กลาง 284 กำหนดตำแหน่งใหม่ ตามคำสั่ง       
สนง.ศธจ.นศ. ที่ 478/2565 ลว.9 ส.ค. 65

4 วัดสวนขัน ช้างกลาง 103433 กลาง 223 กำหนดตำแหน่งใหม่ ตามคำสั่ง       
สนง.ศธจ.นศ. ที่ 478/2565 ลว.9 ส.ค. 65
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สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จำนวน  7  ตำแหน่ง 
5 บ้านชะอวด ชะอวด 7038 ใหญ ่ 1,267 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่ง 
เลขที่ 

ขนาด จำนวน
นักเรียน 

สาเหตุการว่าง 

6 บ้านชะอวด ชะอวด 7039 ใหญ ่ 1,267 คนเดิมย้าย ครั้งที่ 1/2565 

7 บ้านบางพระ เชียรใหญ ่ 3885 กลาง 361 กำหนดตำแหน่งใหม่ ตามคำสั่ง                  
สนง.ศธจ.นศ. ที่ 478/2565 ลว.9 ส.ค. 65 

8 บ้านกลอง ร่อนพิบูลย ์ 10641 กลาง 311 กำหนดตำแหน่งใหม่ ตามคำสั่ง                  
สนง.ศธจ.นศ. ที่ 478/2565 ลว.9 ส.ค. 65 

9 วัดหัวค่าย                
(พิศาลอุปถัมภ์) 

หัวไทร 3063 กลาง 310 กำหนดตำแหน่งใหม่ ตามคำสั่ง                  
สนง.ศธจ.นศ. ที่ 478/2565 ลว.9 ส.ค. 65 

10 บ้านอายเลา จุฬาภรณ ์ 7495 กลาง 274 กำหนดตำแหน่งใหม่ ตามคำสั่ง                  
สนง.ศธจ.นศ. ที่ 478/2565 ลว.9 ส.ค. 65 

11 วัดสระ ปากพนัง 6458 กลาง 267 กำหนดตำแหน่งใหม่ ตามคำสั่ง                  
สนง.ศธจ.นศ. ที่ 478/2565 ลว.9 ส.ค. 65 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จำนวน  2  ตำแหน่ง 
12 บ้านในถุ้ง ท่าศาลา 4500 กลาง 457 คนเดิมย้าย ครั้งท่ี 1/2565 
13 บ้านเขาหัวช้าง ขนอม 2796 กลาง 216 กำหนดตำแหน่งใหม่ ตามคำสั่ง                  

สนง.ศธจ.นศ. ที่ 478/2565 ลว.9 ส.ค. 65 

 3.  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน โดยวิธีปิดประกาศ                         
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช รวมทั้งประกาศทางเว็บไซด์ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 
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เรื่องที่ 4.5 
เรื่อง   การดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้แทน กศจ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และอนุกรรมการ 
        ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศกึษา 

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. เห็นชอบกรรมการใน กศจ. ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 และข้อ 6

เสนอเป็นอนุกรรมการผู้แทน กศจ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรธีรรมราช เขตพื้นที่การศึกษาละหน่ึงคน แล้วส่งรายชื่อพร้อมประวัติ
ผู้ได้รับเลือกไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอให้ ก.ค.ศ. แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทน กศจ. 

2. เห็นชอบเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 และข้อ 9 และมีความรู้
ความสามารถเหมาะสม ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านละสองคนต่อหนึ่งเขตพื้นที่การศึกษา  คือ  

2.1 ด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน 10 คน 
2.2 ด้านกฎหมาย จำนวน 10  คน 

      2.3 ด้านการศกึษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 คน 

เลิกประชุม เวลา 15.30 น. 




