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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นศ.3
ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ผู้มาประชุม
1. นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล
2. นายประเสริฐ คงช่วย
3. นายปรีชา รักษ์ทอง
4. นางสาวสุมล ชุมทอง
5. นางจิตรา แกล้วทนงค์
6. นางจิรา พรหมอินทร์
7. นายมนัด ตั้งเส้ง
8. นางอาภรณ์ หัสดิสาร
9. นายจรูญ พันธ์โภชน์
10. นางประยงค์ ชุมทอง
11. นางสาวเกษร เพ็ชรหนูน
12. นางประไพพิศ ไชยเดช
13. นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์
14. นายโชติภัทร รัตนประภา
15. นายบุญณะ ถนนทิพย์
16. นายมนูญ ชัยเสนะ
17. นางฐานิตา แสงกระจ่าง
18. นายสมพงศ์ ช่วยชู
19. นายถาวร
ศรีแก้ว
20. นายสมจิตร ไทรทอง
21. นายชนะวิน แสงทามาตย์
22. นายอาทิตย์ เส็นหัด
23. นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์
24. น.ส.อรอนงค์ ยกย่อง
25. นายศุภชัย กาญจนาประดิษฐ์
26. นายสัมพันธ์ อิสสระพันธ์
27. นางสาวเครือวัลย์ ทวีเมือง
28. นางสุดา วิชา
29. นายอาทิตย์ เส็นหัด
30. นายมณี หลวงทิพย์รินทร์

ผอ.สพป.นศ.3
รองผอ.สพป.นศ.3
รองผอ.สพป.นศ.3
รองผอ.สพป.นศ.3
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ่อล้อ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าบ่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคงคาล้อม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางด้วน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเนินธัมมัง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านยางกาญจน์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนรักษา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระโพธิ์/รก.วัดพระหอม
แทนผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าขนาน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทองพูน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวปอ
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางปรง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางทองคา
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคลองขยัน
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดชัยสุวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทวยเทพ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทายิการาม
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31. นายเสริม นิ่มนวล
32. นายพีระศักดิ์ สิริรัตนาภรณ์
33. นายวุฒิศักดิ์ เกิดเขียว
34. นายอมร สดศรี
35. นางกนกวรรณ หนูทับ
36. นางสมนึก อินทร์พรหม
37. นายกฤตนันท์ พาณิชพงศกร
38. นายเสรี เกียรติก้องแก้ว
39. นายธิราช เทพบุญศรี
40. นายสมชัย ประจง
41. นางนิตยา แสงนิล
42. นาย ป.เศก ประจง
43. นายสมยศ เกษโร
44. นายสุธีระพงศ์ เทิดธรรมปราการ
45. นางศุภาพิชญ์ ศรีภักดี
46. นายมนตรี หนูขจร
47. นางสุภาพ พฤษก
48. นางสุรีรัตน์ กมลปัทมากุล
49. นางสมพิศ ฆังมณี
50. นายวิโรจน์ สีคง
51. นายสวาท สุขถนอม
52. นางบุษบา ทองมั่นคง
53. นายยงยุทธ์ เลขจิตร
54. นายธเนส สกุลวิโรจน์
55. นายโกเมศ นุ่นบุญคง
56. นายสุรชาติ เหล่าทอง
57. นางประไพ สุขสวัสดิ์
58. นางเสาวณี ทิพย์วารี
59. นายสมพร ไชยมุด
60. นางเบญญาภา ไชยมุด
61. นายไชยันต์ คงเมือง
62. นางถาวร หนูสุข
63. นางศรีสุดา อินทานนท์
64. ว่าที่ร้อยตรีวิชาญ เพ็ชรแก้ว
65. นายไพโรจน์ คงเกิด

รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางยิ่ว
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท้ายทะเล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระบาท
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ ๑๙๖
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแดง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางพระ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากเชียร
รก ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคงคาวดี
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางวัง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโก้งโค้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชายทะเล
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางฉนาก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางแรด
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแจ้ง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะทัง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากบางท่าพญา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากแพรก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกมะม่วง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางตะลุมพอ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาทรัพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหอยกัน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางพระ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดขนาบนาก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางด้วน
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66. นางจรินทร์ แก้ววิจิตร
67. นายสมญา เอียดไสย
68. นายสุทัศน์ บุญชัย
69. นางสาวประทีป มะลิแก้ว
70. นางเจริญจิตร กอบเกียรติถวิล
71. นางจารี บัวสกุล
72. นายชุมพล รักบางบูรณ์
73. นายวิรัตน์ อโนทัย
74. นายมนูญ รักดี
75. นายประภาส จันทร์วุ่น
76. นางธรรมาภรณ์ ชุมศรี
77. นายธีระ หมวดจันทร์
78. นายกุศล เทพศิริ
79. นายสวาท วงศ์ชว่ ย
80. นายประวิง ไกรนรา
81. นายสุเทพ ชุมศรี
82. นายสมชัย ช่วยทอง
83. นายสุจินต์ กิตติบงกช
84. นายสุนทร คงมณี
85. นายวิน ประมุข
86. นายยุทธิพร เพชรจันทร์
87. นางณิชกมล สัมฤทธิ์ผล
88. นายจีระชาติ บุญฤทธิ์
89. นายนิทัศน์ คู่ธรรมจักร
90. นางพิมพ์ยุพา พรหมดวง
91. นางสุภาภรณ์ พรหมแก้ว
92. นางธัญญาศิริ แก้วระกา
93. นางสุนี ปุรินทราภิบาล
94. นายศักดิ์ชาย ตันเฉลิม
95. นายประจวบ พูลเพิ่ม
96. นายเจริญ ชูทอง
97. น.ส.มะลิษา พรหมทอง
98. สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
99. นายก้องเกียรติ หิ้นจิ้ว
100. นางศรีประไพ เมทิโก

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากตรง
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางไทร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวลาพู
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสองพี่น้อง
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางศาลา
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหงส์แก้ว
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าระกา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเหมก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าระกาเหนือ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหอยราก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บารุง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางทวด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมหิสสราราม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท้องโกงกาง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสามแพรก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสุขุม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านงาม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตรงบน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกัลยานฤมิต
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปิยาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางเนียน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแสงวิมาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนางโดย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางลึก
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกาะจาก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางมูลนาก
ผู้อานวยการโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน
ผู้อานวยการโรงเรียนศาลาแก้ว
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101. ว่าที่ร.ต.ประกิต อินทนะ
102. นางชัญญาณ์ภัช สุดทองคง
103. น.ส.เหมวรรณ เนียมนุย้
104. นางพรรัตน์ ทิพย์กองลาศ
105. นางราไพ มณีรักษ์
106. นายประภาส สวนกูล
107. นางสาววันเพ็ญ สังข์ศิลป์เลิศ
108. นางพรทิพย์ สุวรรณมานพ
109. นางสาวประทิว มีเสน
110. นางสารวย วงศ์สวัสดิ์
111. นายสุเทพ ชุมแสง
112. นายไชยยันต์ ดวงคงทอง
113. นายวีระ ตาดทอง
114. นายมนตรี สายบุญมี
115. นางโสภณ มาศเมศ
116. น.ส.อาไพ กลับทับลังค์
117. นายเจตนา เจียรบุตร
118. นายประสูติ บุญที่สุด
119. นางอนุกูล จันทร์ปาน
120. นายปรีชา ขุนบุญจันทร์
121. นายจรรยา สันประภา
122. นายวีระเทพ จันทร์สุวรรณ์
123. น.ส.เพ็ญศรี คงคาวงศ์
124. นายณัฐวุฒิ เกตุชาติ
125. นายโกวิทย์ อุดมรัตน์
126. นายมาณพ แสงจันทร์
127. นายสุรศักดิ์ เมธิโก
128. นายสมเกียรติ เวชภูติ
129. นางสาวนภัทร นามสุข
130. นายพิเชษฐ์ แสงกระจ่าง
131. นางรัตนาภรณ์ อุดมรัตน์
132. นายมงคล ยินเจริญ
133. นายชัยมิตร วงศ์สวัสดิ์
134. นางธันยาภรณ์ บุญเรือง
135. นายภัคพงศ์ แก้วมณี

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอิมอญ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทะเลปัง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลาคลอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหน้าศาล
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหน้าสตน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดรามแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดฉิมหลา
รก.ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดปากระวะ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแหลม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนชะลิก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากเหมือง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบูรณาวาส
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางตะพาน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกสูง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลากชาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะสุด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเตียน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวไทร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท้ายโนต
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางโหนด
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าเสริม
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากพรุ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านด่าน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหัวค่ายฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้าเย็นมิตรภาพที่ ๑๑๒
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกทราย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอู่แก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกพิกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกยาง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านราม
รก.ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านไสหินตั้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์
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136 นายวิชัย ราชธานี
137. นางสาวสมใจ บุญประดิษฐ์
138. นางสาวปราณี ทองประพันธ์
139. นางนันทนา พิณสุวรรณ์
140. นายภุชงค์ ธานีรัตน์
141. นางณัฐยากร ฤทธิ์ธนกุล
142. นายภิรมย์ บุญชาติ
143. นางจารุวรรณ รักษ์กาเนิด
144. นางสาวศิริพร คงจ้อย
145. นางอัญญารัตน์ ธานีรัตน์
146. นายวิชาญ เนียมจันทร์
147. นายบุญนาค กานอก
148. นายพินัย ทองยอด
149. นายอานวย ชูเมือง
150. นางละยะวัย เสือชาวป่า
151. นางพิชญาภา เนินพรหม
152. นายประถม บุญวงศ์
153. นายปัญญา อนุวัฒน์
154. นายธรรศ พงศาปาน
155. นางประทีป มีเอียด
156. นายจาเริญ พุฒขาว
157. นายประหยัด บุญรินทร์
158. นายสนอง ทองมา
159. นายทวีศิลป์ ชูเรือง
160. นายสาครินทร์ จันทรมณี
161. นายวุฒชิ ัย นิตย์วิมล
162. นายจรัล บารุงชู
163. นายบารุง บุญฤทธิ์
164. นายณฐกฤต ชื่นชนะ
165. นายสมมาส ใจซื่อดี
166. นายสุนทร วังขุนพรหม
167. นางจรินทร์ เพชรจุฑา
168. ว่าที่ ร.ต. ชาคริต คีรีเพ็ชร์
169. นายนิกร ด้วงนุ่ม
170. นายโสภณ ดาพิน

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังฆ้อง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคอพรุ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอายเลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังใส
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหนือคลอง
แทนผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนโตน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนาหมอบุญ
แทนผู้อานวยการโรงเรียนทัศนาวลัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคอกวัว
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งบก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชะอวด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลาหัก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนทราย
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไสขาม
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดสมควร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตรอกแค
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนนางหลง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขอนหาด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนตาสังข์
แทนผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใสถิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนใส
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนเถียะ
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองจิก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพรุบัว
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกทราง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนป้อม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใคร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนยาว
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าเสม็ด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนชิง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากควน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนเคร็ง
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171. นายวิสุทธิ์ คงเล่ง
172. นายพัฒนพากย์ ชูช่วย
173. นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์
174. นายสันติ ทะเดช
175. นางวิไลพร นาบุญ
176. นายธงชัย นิลวงค์
177. นายศุภวัฒน์ มะลิเผือก
178. นางสาวสุภัตร พุทธานุกูล
179. นางศุภลักษณ์ แก่นแก้ว
180. นางสาววิมลพร อยู่คงแก้ว
181. นางจุฬาวดี ปทุมมณี
182. นางอาภรณ์ บุญอ่อน
183. นายศิริพงศ์ รัตนะ
184. นายจริญ ปานแก้ว
185. นายอณุชณ สุรพงศามาศ
186. นางละม้าย ปานแก้ว
187. นางสาวศศิธร ช่วยสงค์
188. นางสงวนรัตน์ คงนุ่ม
189. นางอาภรณ์ ไพบูลย์
190. นางบุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุล
191. นางศุภมนต์ จรณะเลิศ
192. นางสาวเครือวัลย์ ขาวแก้ว
193. นายเข็บ บุญวรรณ
194 นางสมร พิชัยยุทธิ์
195. นางอาภรณ์ เพ็ญตระการ
196. นางสมใจ เรืองดา
197. นายประพันธ์ ยังช่วย
198. นายอาคม จันทร์นวล
199. นางขวัญจิตต์ เนียมเกตุ
200. นางไพจิตต์ มีปลอด
201. นายอาพล เพ็ญตระการ
202. นายลาส ชูเชิด
203. นายชื่น กาฬกาญจน์
204. นายสุโชติ ศิริสมบัติ
205. นายนพดลย์ เพชระ

รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนหนองหงส์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนเงิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกาโห่ใต้
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกุมแป
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตูล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังกลม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนมุด
ผู้อานวยการโรงเรียนเขาพระทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขาลาปะ
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ
ผู้อานวยการโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านท่าข้าม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโชน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดห้วยแหยง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนมิตร
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนมะปราง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าไทร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
ผู้อานวยการโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยใส
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังหอน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทรี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดรักขิตวัน
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ ๑๗๓
แทนผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลานนา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไม้เสียบ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากบางกลม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชะอวด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจิกพนม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเทพมงคล
ผู้อานวยการโรงเรียนคันธมาลี
ผู้อานวยการโรงเรียนควนเกย
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206. นายจตุรงค์ ยอดระบา
207. นายบงกช อุตตะระนาค
208. นายวิมล คงทอง
209. น.ส.สมวรรณ หนูทอง
210. นางนทมน คีรีวงศ์
211. นายสุรทิน ทิพย์อักษร
212. นายมนัส ทองทิพย์
213. นางเยาวมาลย์ มะเดโช
214. นางประเทือง โกศัยพัฒน์
215. นางมาลี โกฎิกุล
216. นายมานิตย์ คงจ้อย
217. นายสุนันท์ หลวงชัยสินธุ์
218. นางสาวจิรา ไพรัช
219. นายเพชรพันธ์ ขันเพ็ชร
220. นางกัณหา ศรีอักขรกุล
221. นายธีรพล กิจเกิด
222. นายสมศักดิ์ ศรีอุทัย
223. นายมนตรี หงษา
224. นายประภาศ พลูหนัง
225. นายนิคม ชูศรี
226. นายบัญชา พูนพนัง
227. นายวีระสิทธิ์ แดงวิไล
228. นางจารี กาญจนไชย
229. นายอาคม ลียวัฒนานุพงศ์
230. นางจันตรี เกียรติชูเชิด
231. นางรัตนา สุวรรณธนู
232. นายสายันต์ มีปาล
233. นายศิลปชัย ชูมั่น
234. นายโชติ คานวณ
235. นายจาลอง ประวีณไว
236. นางจารึก รังษีพงศ์
237. นายสมพร คงดี
238. น.ส.อมรรัตน์ รัตนะ
239. นายสุวรรณ เกิดสมจิตต์
240. นายธาดา อุณพันธ์

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวัวหลุง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองมาก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองกก
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกยเชน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
ผู้อานวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเทพพนมเชือด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านม่วงงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปลายสระ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านด่าน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกลอง
ผู้อานวยการโรงเรียนสุนทราภิบาล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าแซง
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประนุเคราะห์ ๗
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระอานนท์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนา
รก.ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดธงทอง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนรุย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโครกคราม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดถลุงทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสามัคยาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปลายราง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดธาราวง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทุ่งหล่อ
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ผูไ้ ม่มาประชุม (ไม่ปรากฏการลงชื่อในบัญชีลงชื่อ)
1. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนโตนด
2. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางคุระ
3. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนผาสุก
4. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชายควน
5. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าสะท้อน
6. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าไทร
7. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดถ้าเขาแดง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางจินตนา ตั้งเส้ง
2. นางสุชาดา หวานแก้ว
3. นางอรัญญา โมราศิลป์
4. นางสุวิมล ศรีเจริญ
5. นางวาสนา ถาวรนุรักษ์
6. นายสหรัตน์ ทองขาว
7. นายฉลอง จันทร์ขาว
8. นางปราณี ประจง
9. นางพิทยา นกแก้ว
10. นายสมพร รักประทุม
11. นายจรินทร์ จันทร์ปล้อง
12. นายจักริน จักขุมณี
13. นายจาลอง สงเสียง
14. นางนภัสวรรณ ไทรแก้ว
15. นายสุเทพ อภินันท์บงกช
16. นายวานิช ใหม่อ่อน
17. นายยงยุทธ ลิจ้วน
18. นายพิมล ชายทอง
19. นางนฤมล ชายทอง
20. นางวรรดี พูลสวัสดิ์

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
พนักงานธุรการ ระดับ 4
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
ช่างปูน ระดับ 4
เจ้าพนักงานพัสดุ
หัวหน้าหมวดยานยนต์
พนักงานทาความสะอาด
พนักงานบริการ
ครูโรงเรียนวัดจิกพนม
ครูโรงเรียนบ้านนา
ข้าราชการบานาญ
ครูโรงเรียนวัดสามัคยาราม
ครูโรงเรียนวัดแดง
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พิธีเปิดการประชุม
โดยนายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานการประชุมได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้มอบ
เกียรติบัตรก่อนการประชุม ดังนี้
1. มอบเกียรติบัตรและแบดจ์ลูกเสือเกียรติยศให้กับกองลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปี 2561
2. มอบเกียรติบัตร “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจาปี 2560
3. มอบเกียรติบัตรการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประจาปี 2561
4. มอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจาปี 2560 ที่มี
ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และสมควรได้รับเกียรติบัตร
5. มอบเกียรติบัตร ให้แก่โรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ ผู้เรียนระดับชาติ
(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ทั้ง 3 ด้าน สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และค่าเฉลี่ยสูงกว่า ร้อยละ 50
และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สรุปดังนี้
เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

ที่ประชุม

เวลา 09.00 น.
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับทุกท่านที่ได้รับเกียรติบัตร และขอขอบคุณ พร้อมเป็น
กาลังใจกับทุกโรงเรียนให้ประสบความสาเร็จ
1. เกียรติบัตรและแบดจ์ลูกเสือเกียรติยศให้กับกองลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปี 2561
2. เกียรติบัตร “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจาปี 2560
3. เกียรติบัตรการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประจาปี 2561
4. เกียรติบัตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจาปี 2560 ที่มี
ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และสมควรได้รับเกียรติบัตร
5. เกียรติบัตร ให้แก่โรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ ผู้เรียนระดับชาติ
(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ทั้ง 3 ด้าน สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และค่าเฉลี่ยสูงกว่า ร้อยละ 50
รับทราบ
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ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม

1.2 เรื่องจากการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร
การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จังหวัดชุมพร
มอบนโยบาย 6 เรื่อง
1. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ขอให้สานักงานเขตฯ ช่วยเหลือคุณครูโดยทดรองจ่ายเงินไป
ก่อนแล้ว สพฐ.จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้
2. Boot Camp เกิดกับครูที่เราได้อบรมให้แล้วครูได้นาไปใช้ประโยชน์ในโครงการภาษาอังกฤษ
3. การประกันคุณภาพภายใน ทุกโรงเรียนต้องทาให้ครบองค์ประกอบ และดาเนินการให้เป็นปกติ
การรายงาน SAR ให้มีรูปแบบกระชับ และโรงเรียนต้องเตรียมการไว้ให้พร้อมรับการประเมินรอบ 4
4. ระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสามารถดาเนินการครบ 100 % ขอขอบคุณผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อานวยการโรงเรียนทุกโรง สาหรับบ้านพักครู ขอให้ทุกโรงเรียนขยาย
จุดอินเตอร์เน็ตไปให้ถึงเพื่อนครูเพื่อสะดวก ในการจัดการเรียนการสอน
5. การลดภาระครู เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป จะ
ปรับระบบบริหารงาน ขณะนี้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรธุรการโรงเรียน และจ้างเหมาผู้ดูแล
อาคารสถานที่
6. โครงการอาหารกลางวัน ดาเนินการได้ 99.99 %
รับทราบ
1.3 เรื่องรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. จะพบกันทุกเช้าวันพุธ เป็นรายการที่ดาเนินการต่อเนื่องตลอดปี
จนถึงปี 2562 เพราะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการแจ้งข่าวด่วนก็เร็วขึ้น และการประชุมผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก็ลดลง
จากเดิมปีละ จานวน 4 ครั้ง เหลือ จานวน 2 ครั้ง จึงขอฝากทุกโรงเรียนที่มีผลงานนาเสนอ
การประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน ของโรงเรียน
รับทราบ
1.4 เรื่องการนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เป็นพระบรมราโชบายที่ครูทุกคนควรทราบและน้อมนามาปฏิบัติ ดังนี้
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีคาขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติ
บ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัว
และชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ข้อนี้มีคาขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก
สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3. มีงานทา มีอาชีพ ข้อนี้มีคาขยายว่า ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ทางานจนสาเร็จ อบรมให้เรียนรู้
การทางาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้
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ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธาน
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รองฯสุมล ชุมทอง

ที่ประชุม
รองฯสุมล ชุมทอง

4. เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีคาขยายว่า การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและ
สถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทาหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึง
การมีน้าใจ มีความเอื้ออาทร ต้องทางานอาสาสมัคร งานบาเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทา
เพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา”
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561
ให้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จากเว็บไซต์ สพป.นศ.3
รับรอง
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.2 เรื่องจากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3.2.1 เรื่องการมอบเกียรติบัตร ให้แก่โรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
คะแนนเฉลี่ยความสามารถทั้ง 3 ด้าน สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ร้อยละ 50
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ซึ่งกาหนดให้มีการสอบวัดสมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านคานวณ (Numeracy) และ
ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) นักเรียนทุกสังกัด และ สานักทดสอบทาง
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศผลการทดสอบในวันที่ 30
เมษายน 2561 ไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่กาหนดให้โรงเรียนดาเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความพยายาม มีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จึงได้ดาเนินการประกาศ
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ โรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ทั้ง 3 ด้าน สูงกว่า ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
รับทราบ
3.2.2 เรื่องการมอบสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรหนังสือสื่อ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในโครงการพระราชดาริ สาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
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ที่ประชุม
รองฯสุมล ชุมทอง

ที่ประชุม
รองฯสุมล ชุมทอง

ที่ประชุม

สถานศึกษา จานวน 131 รายการ โดยจะทยอยส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นครั้ง ๆ จน
ครบ จ านวน 131 รายการ รวมทั้ ง เอกสารนิ ต ยสารการ์ ตู นไทย ก าเนิ ด ในรั ช กาลที่ 9
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ประโยชน์ให้กับห้องสมุดของโรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ขอมอบหนังสือสื่อ
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ ดังกล่าว
จานวน 1 ชุด 16 รายการ โดยติดต่อขอรับหนังสือสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561
รับทราบ
3.2.3 เรื่องกิจกรรม “เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ” ครั้งที่ 2/2561
กาหนดการจัดกิจกรรม “เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ” ครั้งที่ 2/2561 รายละเอียดดังนี้
1. กาหนดจั ดกิจกรรมระหว่างวันที่ 30-31 สิ งหาคม 2561 ณ ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
2. กาหนดกิจกรรมย่อยไว้ 4 กิจกรรม ดังนี้
2.1 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานผู้บริหาร ครู นักเรียน จากโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษา
แบบเรียนร่วม 10 โรงเรียน
2.2 การแสดงนิทรรศการของเครือข่ายรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กพิเศษจากศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช
2.3 การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาพิ เศษเรีย นรวมจากผู้ บ ริห าร ครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาพิเศษได้ทั่วถึงครอบคลุ ม
โรงเรียนในสังกัดและนักเรียนได้รับบริการทุกคน
2.4 การแข่งขันทักษะวิช าการของนักเรียนพิเศษเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด รวม 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 15 กิจกรรมหลัก และ 84 กิจกรรมย่อย ซึ่งรายละเอียดของเกณฑ์การแข่งขัน สามารถ
เปิดได้ทางเวปไซด์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
ครั้งที่ 61 โดยให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในนามตัวแทนโรงเรียนมายังเขตพื้นที่โดยตรง
(หมายเหตุไม่ต้องผ่านเครือข่าย)
2.5 หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่โทร. 061-9155796
2.6 จะมีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
ก่อนงาน 1 สัปดาห์
รับทราบ
3.2.4 เรื่องกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
การประเมินตนเองตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ม.47 ให้มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก (เอกสารประกอบดังแนบ)
รับทราบ
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3.3 เรื่องจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3.3.1 เรื่องการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาครั้งที่ 14
รองฯ ประเสริฐ คงช่วย
ตามที่ สพป.นศ. 3 กาหนดให้มีโครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้ดาเนินการเป็นประจาต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ และแจ้งให้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาดาเนินการคัดเลือกตัวแทน
นักเรียน ในระดับกลุ่มเครือข่าย เพื่อเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ส.ค.61 นั้น
ขอแจ้งรายละเอียดวันและสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ ฯ ดังนี้
วัน เดือน ปี
กลุ่มสาระ
สถานที่แข่งขัน
หมายเหตุ
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
สุขศึกษาพลศึกษา
-ห้องประชุม สพป.นศ.๓
- ห้องปะการัง
- ห้องกัลปังหา
- อาคารโดม สพป.นศ.๓
๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
คอมพิวเตอร์ฯ
ห้องประชุม สพป.นศ.๓
๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง
๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
สังคมศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านบางพระ
๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
วิทยาศาสตร์(นักบินน้อย)
โรงเรียนบ้านปากเชียร
๖ กันยายน ๒๕๖๑
๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
การศึกษาพิเศษ
-ห้องประชุม สพป.นศ.๓
- ห้องปะการัง
- ห้องกัลปังหา
- อาคารโดม สพป.นศ.๓
๓-๔ กันยายน ๒๕๖๑
ภาษาไทย
-ห้องประชุม สพป.นศ.๓
- ห้องปะการัง
- ห้องกัลปังหา
๓-๔ กันยายน ๒๕๖๑
ทัศนศิลป์/ดนตรีไทย
โรงเรียนบ้านบางพระ
๓-๕ กันยายน ๒๕๖๑
การงานอาชีพ
อาคารโดม
๓-๗ กันยายน ๒๕๖๑
ดนตรี/นาฏศิลป์
โรงเรียนบ้านปากเชียร
๕ กันยายน ๒๕๖๑
ปฐมวัย
ห้องประชุม สพป.นศ.๓
๕-๗ กันยายน ๒๕๖๑
ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนบ้านบางพระ
๖-๗ กันยายน ๒๕๖๑
คณิตศาสตร์
-ห้องประชุม สพป.นศ.๓
- ห้องปะการัง
- ห้องกัลปังหา
- อาคารโดม สพป.นศ.๓
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รับทราบ
3.3.2 เรื่องผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามที่สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้จัดประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ผลการ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี 2561 ได้แก่ โรงเรียน
บ้านห้วยหาร อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบ
3.3.3 เรื่องประกาศ “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจาปี 2560
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ลงนามประกาศ “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น”
ประจาปี 2560 รายละเอียดดังนี้
ประเภทผู้บริหาร
1. นายสมพร คงดี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสามัคยาราม
2. นายลาศ ชูเชิด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจิกพนม
3. นางสาวนภัทร นามสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกทราย
ประเภทผู้สอน
1. นายเอกวัส มากสุข
ครูโรงเรียนบ้านควนมิตร
2. นางนฤมล ชายทอง
ครูโรงเรียนวัดสามัคยาราม
3. นางสาลินี ทองทรง
ครูโรงเรียนวัดจิกพนม
4. นางวรรดี พูลสวัสดิ์
ครูโรงเรียนวัดแดง
5. นายยงยุทธ ลิจว้ น
ครูโรงเรียนบ้านนา
ประเภทผู้สนับสนุน
1. นายอักษร ทองดี
ครูโรงเรียนหัวไทรบารุงราษฎร์
2. นายพิมล ชายทอง
ข้าราชการบานาญ
รับทราบ
3.3.4 เรื่องการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี
2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามที่ สพป.นศ.3 ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทราบและส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2561
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาที่บริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับทอง ได้แก่
โรงเรียนบ้านชะอวด สถานศึกษาขนาดใหญ่
โรงเรียนวัดไม้เสียบ สถานศึกษาขนาดกลาง
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ที่ประชุม
นางประยงค์ ชุมทอง

ระดับทองแดง ได้แก่
โรงเรียนวัดจิกพนม สถานศึกษาขนาดกลาง
รับทราบ
3.3.5 เรื่องการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจาปี 2560 ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
และสมควรได้รับเกียรติบัตรมีจานวน ๓ คน คือ
1. นายศักดิ์ชาย ตันเฉลิม ผอ.รร.วัดเกาะจาก
2. สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา ผอ.รร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)
3. นายวานิช ใหม่อ่อน ครู รร.วัดจิกพนม
รับทราบ
3.4 เรื่องจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3.4.1 เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ขอแจ้งรายการ
ที่โรงเรียนยังไม่ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
งบลงทุน
ก่อสร้างอาคารเรียน
๑ .อาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ รร.วัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒ งวดที่ ๒
๒. อาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ รร.ชุมชนบ้านพุดหง งวดที่ ๔
๓. อาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ รร.บ้านควนรุย งวดที่ ๔
๔. อาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ รร.บ้านท่าไทร งวดที่ ๒,๓ และ๔
๕. อาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ รร.บ้านทุ่งโชน งวดที่ ๓ และ๔
๖. อาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ รร.บ้านห้วยหาร งวดที่ ๒,๓ และ๔
๗. อาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ รร.วัดนาหมอบุญ งวดที่ ๓ และ๔
๘. อาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ รร.วัดพิศาลนฤมิต งวดที่ ๒,๓ และ๔
๙. อาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ รร.วัดสมควร งวดที่ ๔
๑๐.อาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ รร.วัดหนา งวดที่ ๔
รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชารุด ทรุดโทรมและ
ที่ประสบภัย
๑. รร.ชุมชนควนดินแดง ๑๗๓
๒. รร.บ้านหัวไทร
๓. รร.วัดสมควร
๔. รร.บ้านดอนตาสังข์
๕. วัดปากแพรก
๖. วัดควนเถียะ
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๗. รร.บ้านเกาะนางโดย
๘. รร.วัดโคกยาง
๙. รร.วัดธงทอง
๑๐. รร.ตชด.ควนมีชัย งวดที่ ๒
๑๑. รร.วัดท่าเสริม
๑๒. รร.วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บารุง
๑๓. รร.วัดสามแพรก
๑๔. รร.บ้านหนองมาก
ปรับปรุงซ่อมแซมฯ รร.วัดวังกลม เงิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบดาเนินงาน
รายการ ส่งเสริมและติดตามการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. รร.วัดวัวหลุง (เงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท)
รายการ ต้นแบบเครือข่ายประกันคุณภาพภายใน
๑. รร.วัดเกาะจาก (เงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท)
ติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา
๑. รร.วัดควนสมบูรณ์
๒. รร.วัดบ้านนา
๓. รร.วัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์)
๔. รร.บ้านหนองหิน
๕. รร.บ้านควนหนองหงส์
ค่าใช้จ่ายกลุ่มเครือข่าย
๑. เครือข่าย ๒ รร.วัดแดง(เงิน ๑๑,๑๒๐.๐๐ บาท
นักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
๑. รร.วัดขนาบนาก (เงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท)
การพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา รร.บ้านชะอวด เงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
วัสดุเรียนรวม
๑. รร.ชุมชนควนดินแดง ม.๑๗๓ เงิน ๓,๒๐๐.๐๐ บาท
๒. รร.ชุมชนบ้านพุดหง เงิน ๒,๔๐๐.๐๐ บาท
๓. รร.ชุมชนสุวรรณรังษี เงิน ๕,๔๐๐.๐๐ บาท
๔. รร.ขุมชนวัดเกาะเพชร เงิน ๑,๘๐๐.๐๐ บาท
5. รร.ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร เงิน ๑,๔๐๐.๐๐ บาท
6. รร.ตชด.ควนมีชัย เงิน ๒,๑๐๐.๐๐ บาท
7. รร.บ้านกุมแป เงิน ๒,๔๐๐.๐๐ บาท
8. รร.บ้านคงคาล้อม เงิน ๓,๓๐๐.๐๐ บาท
9. รร.บ้านควนมุด เงิน ๑,๗๐๐.๐๐ บาท
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๑0. รร.บ้านชายทะเล เงิน ๒,๔๐๐.๐๐ บาท
๑1. รร.บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ ๑๙๖ เงิน ๑,๔๐๐.๐๐ บาท
๑2. รร.บ้านตรอกแค เงิน ๒,๕๐๐.๐๐ บาท
๑3. รร.บ้านตูล เงิน๑,๘๐๐.๐๐ บาท
๑4. รร.บ้านทุ่งเลน เงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
๑5. รร.บ้านทุ่งใคร เงิน ๑,๙๐๐.๐๐ บาท
๑6. รร.บ้านนา เงิน ๑,๗๐๐.๐๐ บาท
๑7. รร.บ้านบางน้อย เงิน ๒,๒๐๐.๐๐ บาท
๑8. รร.บ้านบางพระ เงิน ๕,๑๐๐.๐๐ บาท
19. รร.บ้านบางแรด เงิน ๑,๔๐๐.๐๐ บาท
๒0. รร.บ้านป่าแซง เงิน ๑,๖๐๐.๐๐ บาท
๒1. รร.บ้านม่วงงาม เงิน ๑,๘๐๐.๐๐ บาท
๒2. รร.บ้านลานนา เงิน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๒3. รร.บ้านลาหัก เงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
๒4. รร.บ้านวังหอน เงิน ๑,๔๐๐.๐๐ บาท
๒5. รร.บ้านศาลาทวดทอง เงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
๒6. รร.บ้านศาลาแก้ว เงิน ๑,๘๐๐.๐๐ บาท
๒7. รร.บ้านหนองกก เงิน ๑,๔๐๐.๐๐ บาท
๒8. รร.บ้านหนองนนทรี เงิน ๑,๗๐๐.๐๐ บาท
29. รร.บ้านห้วยหาร เงิน ๖,๗๐๐.๐๐ บาท
๓0. รร.บ้านห้วยโส เงิน ๑,๙๐๐.๐๐ บาท
๓1. รร.บ้านหัวปอ เงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
๓2. รร.บ้านอายเลา เงิน ๑,๖๐๐.๐๐ บาท
๓3. รร.บ้านโคกทราย เงิน ๒,๑๐๐.๐๐ บาท
๓4. รร.บ้านใสถิน เงิน ๑,๔๐๐.๐๐ บาท
๓5. รร.บ้านไสหินตั้ง เงิน ๑,๔๐๐.๐๐ บาท
๓6. รร.ราชประชานุเคราะห์ เงิน ๓,๑๐๐.๐๐ บาท
๓7. รร.วัดกาญจนาราม เงิน ๑,๙๐๐.๐๐ บาท
๓8. รร.วัดขนาบนาก เงิน ๑,๔๐๐.๐๐ บาท
39. รร.วัดควนยาว เงิน ๑,๖๐๐.๐๐ บาท
๔0. รร.วัดควนสมบูรณ์ เงิน ๑,๖๐๐.๐๐ บาท
๔1. รร.วัดควนเกย เงิน ๒,๔๐๐.๐๐ บาท
๔2. รร.วัดคันธมาลี เงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
๔3. รร.วัดชะอวด เงิน ๒,๕๐๐.๐๐ บาท
๔4. รร.วัดชัยสุวรรณ เงิน ๑,๔๐๐.๐๐ บาท
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๔5. รร.วัดดอนมะปราง เงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
๔6. รร.วัดทวยเทพ เงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
๔7. รร.วัดทะเลปัง เงิน ๒,๑๐๐.๐๐ บาท
๔8. รร.วัดทาบทอง เงิน ๑,๖๐๐.๐๐ บาท
49. รร.วัดท่าสะท้อน เงิน ๑,๔๐๐.๐๐ บาท
๕0. รร.วัดทุ่งหล่อ เงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
๕1. รร.วัดบางคุระ เงิน ๑,๙๐๐.๐๐ บาท
๕2. รร.วัดบางด้วน เงิน ๑,๔๐๐.๐๐ บาท
๕3. รร.วัดบางทองคา เงิน ๑,๔๐๐.๐๐ บาท
๕4. รร.วัดปลายสระ เงิน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๕5. รร.วัดปากควน เงิน ๑,๖๐๐.๐๐ บาท
๕6. รร.วัดปากบางท่าพญา เงิน ๑,๔๐๐.๐๐ บาท
๕7. รร.วัดปากเหมือง เงิน ๑,๖๐๐.๐๐ บาท
๕8. รร.วัดป่าระกา เงิน ๒,๓๐๐.๐๐ บาท
59. รร.วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ ๒๓๒ เงิน ๒,๖๐๐.๐๐ บาท
๖0. รร.วัดพิศาลนฤมิต เงิน ๒,๖๐๐.๐๐ บาท
๖1 .รร.วัดร่อนนา เงิน ๑,๔๐๐.๐๐ บาท
๖2. รร.วัดวังกลม เงิน ๑,๙๐๐.๐๐ บาท
๖3. รร.วัดศรีสุวรรณาราม เงิน ๑,๖๐๐.๐๐ บาท
๖4. รร.วัดสระ เงิน ๒,๓๐๐.๐๐ บาท
๖5. รร.วัดสระแก้ว เงิน ๑,๗๐๐.๐๐ บาท
๖6. รร.วัดสุขุม เงิน ๑,๙๐๐.๐๐ บาท
๖7. รร.วัดหงส์แก้ว เงิน ๑,๘๐๐.๐๐ บาท
๖8. รร.วัดหนองจิก เงิน ๒,๙๐๐.๐๐ บาท
69. รร.วัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์) เงิน ๒,๓๐๐.๐๐ บาท
๗0. รร.วัดอิมอญ เงิน ๑,๘๐๐.๐๐ บาท
๗1. รร.วัดอู่แก้ว เงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
๗2. รร.วัดเถลิงกิตติยาราม เงิน ๓,๓๐๐.๐๐ บาท
๗3. รร.วัดเทพมงคล เงิน ๒,๗๐๐.๐๐ บาท
๗4. รร.วัดแจ้ง เงิน ๑,๔๐๐.๐๐ บาท
๗5. รร.วัดโคกมะม่วง เงิน ๑,๗๐๐.๐๐ บาท
๗6. รร.วัดไม้เสียบ เงิน ๓,๖๐๐.๐๐ บาท
๗๘. รร.สุนทราภิบาล เงิน ๒,๗๐๐.๐๐ บาท
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น.ส.เกษร เพ็ชรหนูน

ที่ประชุม
น.ส.เกษร เพ็ชรหนูน

- งบปรับปรุงซ่อมแซมฯ โรงเรียนวัดวังกลม ขอให้โรงเรียนเร่งเบิกจ่ายเงิน
- งบปรับปรุงซ่อมแซมฯ 41 โรง เงินจานวน 21,873,000 บาท ขณะนี้เงินมาแล้ว
- รายการใดที่วงเงินตามสัญญาจ้างหรือใบสั่งจ้างไม่ถึง 1 แสนบาท ให้ส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงินให้
เสร็จสิ้น ภายใน 28 กันยายน 2561
- ขอให้โรงเรียนที่ทางสานักงานเขตฯแจ้งแก้ไขหลักฐานส่งเบิกจ่าย ให้รีบรับเอกสารแก้ไขด่วน
- งบดาเนินงาน ยกเว้น ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ที่ทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ให้เบิกภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นั้น ขอให้ส่งหลักฐานเบิกจ่าย
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
รับทราบ
3.5 เรื่องจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.5.1 เรื่องการขับเคลื่อนศูนย์เครือข่ายการส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับเครือข่ายอาเภอ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดอบรมการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๑ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) นั้น
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์การส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับเครือข่ายอาเภอเพื่อนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน ตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รายละเอียดได้ส่ง
ให้โรงเรียนแล้ว ตามหนังสือ ที่ ศธ 04071/ว2674 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยขอให้โรงเรียน
กรอกรายละเอียดในแบบติดตามความเป็นจริง ให้ครบถ้วนและตรวจสอบอุปกรณ์ DLTV และ DLIT
ว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่
รับทราบ
3.5.2 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมัธยมศึกษา
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEWDLTV
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดอบรมทางไกลให้แก่ผู้บริหาร
โรงเรียน และครูโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการ
เรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รูปแบบใหม่ NEW DLTV เมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม 2561 นั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงได้กาหนดจัดประชุมทางไกลอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ผู้บริหาร
สานักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูโรงเรียนปลายทาง และบุคลากรทางการศึกษาที่

ที่ประชุม

นายจรูญ พันธ์โภชน์

ที่ประชุม

นายจรูญ พันธ์โภชน์

ที่ประชุม
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เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านหลักการและแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบของการ
จัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEWDLTV
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ดาเนินการกาหนด
เป็นจุดประชุม จานวน 17 จุด สานักงานเขตฯ 1 จุด รวม 18 ชุด โดยกาหนดที่ตั้งเครือข่ายเป็นจุด
ประชุม ขอให้ประธานเครือข่ายจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ อาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับผู้เข้า
ประชุมในแต่ละเครือข่าย พร้อมบันทึกภาพการประชุม และลายเซ็นผู้เข้าประชุม รายงานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2561
รับทราบ
3.6 เรื่องจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.6.1 เรื่องโครงการประชุมสัมมนาข้าราชการครูฯและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทาคุณประโยชน์ด้าน
การศึกษา ประจาปี 2561
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จะดาเนินโครงการ
ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทาคุณประโยชน์ด้าน
การศึกษา ประจาปี 2561 ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช
มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 130 คน ผู้เกษียณอายุ จานวน 184 คน สาหรับกิจกรรมจะแจ้งให้
โรงเรียนทราบต่อไป
รับทราบ
3.7 เรื่องจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
3.7.1 เรื่องการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โดย สพฐ.ได้มีแนวทางให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการดังนี้
1.1) จัดสรรคืนตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกตาแหน่ง
1.2) จัดสรรคืนตาแหน่งครูผู้สอน เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น
ตามจานวนสาขาวิชาเอก (รายละเอียดดังแนบ)
1.3) จัดสรรคืนตาแหน่งครูผู้สอน เพื่อบริหารจัดการตามความสาคัญ จาเป็นและสงวนอัตราไว้
ร้อยละ 25 เพื่อดาเนินการตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียดดังแนบ)
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ประชุม
คณะกรรมการบริหารอัตรากาลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามคาสั่ง ที่ 220/2560
ลงวันท่ 5 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้พิจารณา
จัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณ ปีงบประมาณ 2561 แล้ว และได้นาเสนอศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเสนอ กศจ.นครศรีธรรมราช ให้ความเห็นชอบและจะแจ้งให้สถานศึกษา
ในสังกัดทราบต่อไป
รับทราบ

นายจรูญ พันธ์โภชน์

ที่ประชุม
นายจรูญ พันธ์โภชน์
ที่ประชุม
นายจรูญ พันธ์โภชน์
ที่ประชุม
ประธาน

3.7.2 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหรายงานการประชุ
ารสถานศึกษาม 21
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ ก.ค.ศ. กาหนดตามหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา และหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม
2560 เรื่องการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น
บั ดนี้ กลุ่ มบริหารงานบุ คคลได้ ดาเนิ นการจั ดท าประกาศตาแหน่ งว่ างผู้ บริหารสถานศึ กษา
จ านวน 47 อัตรา และประกาศรายละเอี ยดการประเมิ นศั กยภาพ ตามหลั ก เกณฑ์ และวิธีการย้าย
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา เสร็ จ เรีย บร้อ ยแล้ ว เพื่ อให้ ผู้ ประสงค์ ข อย้ ายยื่ น ค าร้ อ งขอย้ า ยและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2561
บัดนี้ ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคาร้องขอย้าย ดังนี้
1. ภายในเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 10 ราย
2. ต่างเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 4 ราย
รับทราบ
3.7.3 เรื่องการมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาแหน่งครู ให้ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ว 21 สาหรับในปี
2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จะทาโครงการให้ความรู้
ข้าราชการครู และผู้บริหาร
รับทราบ
3.7.4 เรื่องการสอบครูผู้ช่วย
การสอบครูผู้ช่วย กศจ.นครศรีธรรมราช
ประกาศผลสอบ ภาค ก ภาค ข วันที่ 27 สิงหาคม 2561
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 กันยายน 2561
รับทราบ
3.8 เรื่องจากกลุ่มอานวยการ
3.8.1 เรื่องการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี 2561
ด้วยทุกปี กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
คณะกรรมการ สกสค. ได้มีหนังสือขอความร่วมมือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ขอ
ความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษา ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ อนุโมทนาบุญ โดยเสด็จพระราช
กุศลถวายเป็นพระกฐินพระราชทาน ปีละ 1 ครั้ง ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้ง
ที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมทินิดีระนอง จังหวัดระนอง สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ได้ขออนุมัติเป็นหลักการดังนี้
- นักเรียน 1 - 120 คน
อย่างน้อยโรงเรียนละ 200.- บาท

-

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5
น.ส.เกษร เพ็ชรหนูน
ที่ประชุม
นายอาคม จันทร์นวล

ประธาน
ประธาน
เลิกประชุม

นักเรียน 121 - 300 คน
อย่างน้อยโรงเรียนละ 300.- บาท รายงานการประชุม 22
นักเรียน 301 – 500 คน
อย่างน้อยโรงเรียนละ 500.- บาท
นักเรียน 501 – 1,000 คน อย่างน้อยโรงเรียนละ 700.- บาท
นักเรียน 1,000 คนขึ้นไป
อย่างน้อยโรงเรียนละ 900.- บาท
ขอความร่วมมือสถานศึกษา รวบรวมเงินส่งได้ที่กลุ่มอานวยการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
22 ตุลาคม 2561
รับทราบ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ไม่มี
เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่องการออกนิเทศโรงเรียน DLTV
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้แต่งตั้งกรรมการออกนิเทศ
โรงเรียน DLTV ดังนี้ นายถาวร ศรีแก้ว นายมงคล ยินเจริญ นายวิชัย ราชธานี
นายโชติ คานวณ นายสุทัศน์ บุญชัย
รับทราบ
5.2 เรื่องการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ปีที่แล้วกาหนดแข่งขันที่โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง แต่การแข่งขัน
จานวนหลายชั่วโมง มีความจาเป็นต้องใช้ห้องปรับอากาศ ในฐานะประธานกรรมการแข่งขัน
จึงได้ไปขอใช้ห้องประชุมโรงเรียนเชียรใหญ่ สาหรับปีนี้ขอหารือว่าจะขอใช้ห้องประชุมที่เป็น
ห้องปรับอากาศ สานักงานเขตฯ ได้หรือไม่
ขอให้ประสานงานกับเจ้าของเรื่องเพื่อดูกาหนดการแข่งขันที่ได้ขอใช้ห้องประชุมสานักงานเขตฯ
ไว้ก่อนแล้ว
ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดการประชุม
เวลา 12.10 น.
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางอรัญญา โมราศิลป์)
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ
ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

