ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 26 กันยายน 2554
27 ก.ย. 2554

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 26
กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

●

ย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) 37
ราย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
1. นายวิพล นาคพันธ์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 เป็น ผอ.สพป.กระบี่
2. นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็น ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2
3. นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพม.เขต 10 เป็น ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร
4. นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็น ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
5. นายวัชรพงษ์ สุขรักษา ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็น ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
6. นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
7. นายกฤษฎากร ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
8. นายพจน์ เจริญสันเทียะ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
9. นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
10. ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
11. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
12. น.ส.ศศิธร วงษ์เมตตา ผอ.สพป.นครนายก เป็น ผอ.สพป.ชัยนาท
13. นายอัศนีย์ ศรีสุข ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เป็น ผอ.สพป.นครนายก
14. นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3
15. นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็น ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
16. นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
17. นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เป็น ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

18. นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 เป็น ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3
19. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็น ผอ.สพป.มุกดาหาร
20. นายมารุต อุปนิสากร ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เป็น ผอ.สพป.นครพนม เขต 1
21. นายโกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็น ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2
22. นายอภิชัย กรมเมือง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
23. นายสกล คามบุศย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
24. นายสินสมุทร แสนสุข ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
25. นายไพรัช แสงทอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 เป็น ผอ.สพป.นครพนม เขต 2
คงให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ตามเดิม
26. นายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็น ผอ.สพป.สงขลา เขต 1
27. นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็น ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1
28. นายประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็น ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2
29. นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.สิงห์บุรี
30. นายวรรณะ บุญสุข ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็น ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
31. นายประกอบ กุลเกลี้ยง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็น ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1
32. นายสุชาติ ศรีสุวรรณ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็น ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
33. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.สพป.อำนาจเจริญ
34. นายประสงค์ สุภา ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
35. นายสิทธิชัย กีรติคุณากร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
36. นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
37. นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็น ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1
●

การบรรจุและแต่งตั้งรอง ผอ.สพป. ที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป. 13 ราย
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

1. นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็น ผอ.สพป.แพร่ เขต 2
2. นายบวร เทศารินทร์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
3. นายนิคม เขียวฉ่ำ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็น ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
4. นายลั่นฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ รอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร เป็น ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4
5. นายสุวรรณ นรพักตร์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็น ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3
6. นายเสนอ ทองจีน รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราชเขต 1 เป็น ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3

7. นายสมบูรณ์ เชื้อตระกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็น ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2
8. นางเยาวลักษณ์ คงพูล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
9. นายศุภวิชญ์เทพ สำเริง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็น ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7
10. นายศักดา จันทร์ฝอย รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
11. นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
12. นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็น ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
13. นายวิชัย พวงภาคีศิริ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 เป็น ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

●

ย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม. 6 ราย ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
1. นายสมพิศ ศุภพงษ์ ผอ.สพม.เขต 3 เป็น ผอ.สพม.เขต 1

2.
3.
4.
5.
6.
●

นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผอ.สพม.เขต 8 เป็น ผอ.สพม.เขต 2
นางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผอ.สพม.เขต 42 เป็น ผอ.สพม.เขต 5
นายนิวัตต์ น้อยมณี ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็น ผอ.สพม.เขต 6
นายสุริยนต์ วะสมบัติ ผอ.สพม.เขต 25 เป็น ผอ.สพม.เขต 24
นายยุทธพงศ์ วชิรปัญญาวัฒน์ ผอ.สพม.เขต 23 เป็น ผอ.สพม.เขต 26

การบรรจุและแต่งตั้ง รอง ผอ.สพท. และผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม. 23
ราย
ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
1. นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ รอง ผอ.สพม.เขต 20 เป็น ผอ.สพม. เขต 20

2. นายกิตติ บุญเชิด รอง ผอ.สพม.เขต 6 เป็น ผอ.สพม.เขต 32
3. นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ รอง ผอ.สพม.เขต 9 เป็น ผอ.สพม.เขต 9
4. นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร รอง ผอ.สพม.เขต 19 เป็น ผอ.สพม.เขต 19
5. นายนพพร พิพิธจันทร์ รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็น ผอ.สพม.เขต 3
6. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว รอง ผอ.สพม.เขต 14 เป็น ผอ.สพม.เขต 14
7. นายประวิทย์ หลักบุญ รอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร เป็น ผอ.สพม.เขต 10
8. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รอง ผอ.สพม.เขต 33 เป็น ผอ.สพม.เขต 33
9. นายชาลี นาคเอี่ยม รอง ผอ.สพม.เขต 41 เป็น ผอ.สพม.เขต 41
10. นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค รอง ผอ.สพม.เขต 30 เป็น ผอ.สพม.เขต 30
11. นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็น ผอ.สพม.เขต 8
12. นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ ผอ.รร.ชลราษฎรอำรุง สพม.เขต 18 เป็น ผอ.สพม.เขต 18
13. นายเทอดศักดิ์ ถาวรสุทธิ์ ผอ.รร.นราธิวาส สพม.เขต 15 เป็น ผอ.สพม.เขต 15
14. นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.รร.ประโคนชัยพิทยาคม สพม.เขต 32 เป็น ผอ.สพม.เขต 4
15. นายฤทธา นันทพันธ์ ผอ.รร.กันทรารมณ์ สพม.เขต 28 เป็น ผอ.สพม.เขต 28
16. นายจำเริญ รัตนบุรี ผอ.รร.ทุ่งสง สพม.เขต 12 เป็น ผอ.สพม.เขต 12
17. นายสัจจา ศรีเจริญ ผอ.รร.มหาวชิราวุธ สพม.เขต 16 เป็น ผอ.สพม.เขต 16
18. นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผอ.รร.บ้านไผ่ สพม.เขต 25 เป็น ผอ.สพม.เขต 25
19. นายชาตรี ชาปะวัง ผอ.รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.เขต 27 เป็น ผอ.สพม.เขต 27
20. ว่าที่ ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผอ.รร.สิงห์บุรี สพม.เขต 5 เป็น ผอ.สพม.เขต 42
21. นายศรีสมบัติ ภูมิเขียว ผอ.รร.ศรีปทุมพิทยาคาร สพม.เขต 29 เป็น ผอ.สพม.เขต 29
22. นายเสรี พิมพ์มาศ ผอ.รร.สตรีศรีน่าน สพม.เขต 37 เป็น ผอ.สพม.เขต 37
23. นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.รร.วาปีปทุม สพม.เขต 26 เป็น ผอ.สพม.เขต 23

●

ย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป. 54 ราย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

ย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. (ตำแหน่งโครงสร้าง) โดยการสับเปลี่ยนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
31 ราย ดังนี้
1. นายชัชชนม์ เพชรรัตน์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เป็น รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
2. นายสมบัติ จันทร์มีชัย รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
3. นายรังสรรค์ อินทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2
4. นายชาญ สุคนธ์สราญ รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เป็น รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2
5. ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
6. นายธีรวัฒน์ วรรณนุช รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพม.เขต 11
7. นายสัญญานนท์ พรหมมณี รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
8. นายบรรพต เหมือนทอง รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
9. นายสมาน บุตศรี รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1
10. นายสุรวิท ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็น รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
11. นายอำนาจ บุญทรง รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
12. นายสมพล กำแพงแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
13. นายประจักษ์ สีหราช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพม. เขต 36
14. นายอภิรักษ์ เอื้อธรรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3
15. นายสมบูรณ์ สันชุมภู รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2
16. นายอลงกรณ์ ประสานสุข รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เป็น รอง ผอ.สพม. เขต 35
17. นายวิเศษ พลอาจทัน รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
18. นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็น รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
19. นายทรงศักดิ์ ไชยชมภู รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพม. เขต 23
20. นายจักราวุธ สอนโกษา รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพม. เขต 25
21. นายคำพันธ์ อัครเนตร รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
22. นายจงรักษ์ เวรสันเทียะ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1
23. นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพป.กทม.
24. นายสุพรรณ เป็นพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
25. นายชัยณรงค์ แสงคำ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3
26. นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.ศรีษะเกษ เขต 4
27. นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ รอง ผอ.สพป.ศรีษะเกษ เขต 4 เป็น รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2
28. นายสุวัฒน์ ประเสริฐสังข์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3
29. นายรอง ปัญสังกา รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็น รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2
30. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 เป็น รอง ผอ.สพม. เขต 31
31. นายสัญชัย พวงมาลี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพม. เขต 42
ย้ายผู้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพท. (ตำแหน่งที่มีเงื่อนไข)
โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัว 23 ราย ดังนี้
1. นายสุวิทย์ ญาณสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็น รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1
2. นายวิจิตต์ ทิพย์ลักษณ์ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1
3. นายสุจินต์ เพชรสังข์ รอง ผอ.สพป.ระนอง เป็น รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1
4. นายบัณฑิต สุขก่ำ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1
5. นายอธิษฐาน พันธ์ค้า รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
6. นายนเรศ ภุมมา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
7. นายอำนวย ดีประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
8. นางฉัตรจิรา หรูวรนันท์ รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
9. นายจิรวัฒน์ ปัญญา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เป็น รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
10. นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
11. นายสุพัฒน์ พรมวัง รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็น รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

นายชัยมงคล ศรีอารยตระกูล รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็น รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7
นายเจริญ จำรัสกลาง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 เป็น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3
นางวิไลวรรณ คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2
นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
นายวิวรรธน์ วงศ์สิทธิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็น รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3
นายเปลี่ยน พากเพียร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นายสาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นายแสงชัย ธรรมนิยม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
นายวุฒิไกร สมเป็น รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็น รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1
นางเบญจมาตย์ ฦๅชา รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
นายสวัสดิ์ บัวคำภู รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1
นายพัฒนา โนนคู่เขตโขง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็น รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3

ย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. 7 ราย ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
1. นายศักดิพัฒน์ สุขกลัด รอง ผอ.สพม.เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพม.เขต 3
2. ว่าที่ ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รอง ผอ.สพม.เขต 8 เป็น รอง ผอ.สพม.เขต 10
3. นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.เขต 10 เป็น รอง ผอ.สพม.เขต 34
4. นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รอง ผอ.สพม.เขต 31 เป็น รอง ผอ.สพม.เขต 30
5. นายสมบัติ นุชนิยม รอง ผอ.สพม.เขต 36 เป็น รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1
6. นายแดง วรศักดิ์วุฒิพงษ์ รอง ผอ.สพม.เขต 41 เป็น รอง ผอ.สพม.เขต 39
7. นายชนะ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพม.เขต 42 เป็น รอง ผอ.สพม.เขต 36
●

●

อนุมัติต่ออายุการดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.จำนวน 5 ราย

ที่ประชุมอนุมัติให้ ผอ.สพป. จำนวน 5 ราย ซึ่งดำรงตำแหน่งครบ 4 ปีในเขตพื้นที่การศึกษา
ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมใน สพป.เดิมที่ดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปอีก 1 ปี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ คือ
นายจำนงค์ ยอดขำ สพป.กาญจนบุรี เขต 1, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ สพป.ชลบุรี เขต 1, นายนิเวศม์ อุดมรัตน์
สพป.นครราชสีมา เขต 2, นายสุทิศ ทองสนิทกาญจน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และนายสงวน ศรีสุข สพป.สงขลา
เขต 2
●

นายธนารัตน์ สมคเณ ฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด)

จากการที่ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งให้ชะลอการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านการพั
ฒนาแล้วตามประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม. ลงวันที่ 1
ธันวาคม 2553 ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นนั้น
บัดนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งในคดีดังกล่าว ในคำสั่งที่ 495/2554 ฉบับลงวันที่ 22 สิงหาคม 2554
กลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกคำขอของผู้ฟ้องคดี (นายธนารัตน์ สมคเณ)
ที่ขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา
ซึ่งศาลปกครองกลางได้อ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดให้คู่กรณีทราบเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554
คำสั่งศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว
ส่งผลให้การชะลอการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านการพัฒนาแล้วตามคำสั่งศาลปกคร
องกลาง เป็นอันยกเลิกไป และ
ศธ.สามารถดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านการพัฒนาแล้วให้ดำรงตำแหน่ง
ผอ.สพม.ที่ว่างอยู่ต่อไปได้ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ และแจ้ง สพฐ.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
●

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ใน 12
เขตพื้นที่การศึกษา

จากการที่ รมว.ศธ.ได้สั่งให้เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ใน 12 เขตพืน
้ ที่การศึกษา จำนวน 60 ตำแหน่งออกไปก่อน

เนื่องจากพบว่ามีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต เรียกรับเงินสอบบรรจุในบางเขตพื้นที่การศึกษานั้น ที่ประชุม
ก.ค.ศ.เห็นว่าเพื่อให้การสอบแข่งขันเป็นไปภายใต้มาตรฐานเดียวกันและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกค
น จึงอนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบทั้ง 2 ภาค คือ ภาค
ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข.ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
นอกจากนี้ รมว.ศธ.เห็นว่ามีจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันในครั้งนี้มากถึง 73,000 คน
และหลายเขตพื้นที่การศึกษาอยู่อำเภอรอบนอก จึงมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทาง รวมทั้งที่พัก
ตลอดจนเป็นการลดรายจ่ายในการเดินทางของผู้สมัครเข้าสอบด้วย โดยมอบให้ สพฐ.
พิจารณากระจายสนามสอบออกไป และให้รายงาน ศธ.ทราบโดยเร็ว เพื่อประกาศให้ผู้สมัครสอบแข่งขันทราบต่อไป
●

จัดระบบการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

จากการที่ได้มีพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2554 ซึ่งได้แยกอำเภอบึงกาฬ เซกา โซ่พิสัย บุ่งคล้า
บึงโขงหลง ปากคาด พรเจริญ และศรีวิไล จ.หนองคาย ตั้งเป็น จ.บึงกาฬนั้น
จึงเป็นเหตุให้มีการยกเลิกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
และกำหนดให้จัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2554
ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดช่องว่างของการบริหารงานบุคคล ที่ประชุมจึงเห็นชอบ ดังนี้
- ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ เพื่อทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ไปจนกว่า
ก.ค.ศ.จะมีมติตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
- เห็นชอบกำหนด องค์ประกอบ วิธีการได้มา และอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ
เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว
- ให้ยุบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
- อนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหารการศึกษา นิเทศการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จาก สพป.หนองคาย
เขต 2 และ สพป.หนองคาย เขต 3 ทุกตำแหน่งมากำหนดเป็นตำแหน่งเดิมใน สพป.บึงกาฬ
●

การสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
แทนตำแหน่งที่ว่าง

รมว.ศธ.กล่าวว่า จากการที่อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ใน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จ.สงขลา) ว่างลง เนื่องจากนายสงบ มณีพรหม
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในระหว่างการสรรหา
เพราะเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งเป็นคุณสมบัติต้องห้าม
จึงทำให้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น ไม่สามารถตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้
ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง
พร้อมทั้งให้มีการดำเนินการสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ใน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ใหม่
รมว.ศธ.กล่าวในที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบาย "ครูคืนถิ่น" ด้วยว่า
ต้องการให้ครูได้มีโอกาสกลับภูมิลำเนา หรือบ้านเกิด หรืออยู่รวมกับคู่สมรส แต่เนื่องจากมีกฎระเบียบต่างๆ
ในการบริหารงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรอบคอบ จึงขอให้สำนักงาน
ก.ค.ศ.ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะ และให้คณะอนุกรรมการเสนอหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้ที่ประชุม
ก.ค.ศ.พิจารณาในครั้งต่อไป
ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2011/sep/250.html

