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รายงานการประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นศ.3
ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรมนานาบุรี อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ผู้มาประชุม
1. นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล
2. นายบุญเรือง วุฒิวงศ์
3. นายสพล ชูทอง
4. นายวิรัตน์ ไกรแก้ว
5. นายสมเกียรติ ฉิมแก้ว
6. นายปรีชา รักษ์ทอง
7. นายจรินทร์ วงษ์ศรีปาน
8. นางวิมลมาศ สังสุณี
9. นางจิตรา แกล้วทนงค์
10. นายสมชาย ศิริวรรณ์
11. นางอาภรณ์ หัสดิสาร
12. นายจรูญ พันธ์โภชน์
13. นางรัชฌยา รัตนวงศา
14. นางสาวอนงค์ หนูดา
15. นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์
16. นายโชติภัทร รัตนประภา
17. นายบุญณะ ถนนทิพย์
18. นางรัตนา กลับดี
19. นางฐานิตา แสงกระจ่าง
20. นายถาวร
ศรีแก้ว
21. นายสมจิตร ไทรทอง
22. นายชนะวิน แสงทามาตย์
23. นายอาทิตย์ เส็นหัด
24. นางเนตรนภา ศรีนิล
25. น.ส.อรอนงค์ ยกย่อง
26. นางกัลยาณี ขุนเพชร์
27. นางสาวเรณู แก้วดา
28. นางวาสนา เพ็ชรเกตุ
29. นางจงดี แสงทามาตย์
30. นายเอนก โรจนฐิริกลุ
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รก.ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
รก.ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ่อล้อ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าบ่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว
แทนผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคงคาล้อม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางด้วน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านยางกาญจน์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนรักษา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระโพธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าขนาน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทองพูน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวปอ
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางทองคา
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดคลองขยัน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านเนิน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชัยสุวรรณ
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทวยเทพ
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31. นายมณี หลวงทิพย์รินทร์
32. นายเสริม นิ่มนวล
33. นายสมศักดิ์ พรหมสุทธิ์
34. นายเจริญ อินทรโชติ
35. นายอมร สดศรี
36. นายไมตรี วงศ์ภักดี
37. นางกนกวรรณ หนูทับ
38. นางสาวอรวรรณ แก้วพรหม
39. นายจิตติพร จิตตรี
40. นายเสรี เกียรติก้องแก้ว
41. นายธิราช เทพบุญศรี
42. นางสาวมยุรี แก้วศรี
43. นายสมชัย ประจง
44. นางสมนึก อินทร์พรหม
45. นาย ป.เศก ประจง
46. นายสมยศ เกษโร
47. นางพรรณี ใสแวว
48. นายสุธีระพงศ์ เทิดธรรมปราการ
49. นางศุภาพิชญ์ ศรีภักดี
50. นายมนตรี หนูขจร
51. นางสุภาพ พฤษก
52. นางสุรรี ัตน์ กมลปัทมากุล
53. นายสมนึก พรหมแก้ว
54. นายเกษม บุญถนอม
55. นายสวาท สุขถนอม
56. นายวิชัย ขนานแก้ว
57. นายยงยุทธ์ เลขจิตร
58. นายธเนส สกุลวิโรจน์
59. นายรัตตัญญู ศรีไชย
60. นายสุรชาติ เหล่าทอง
61. นางประไพ สุขสวัสดิ์
62. นางเสาวณี ทิพย์วารี
63. นายสมพร ไชยมุด
64. นางเบญญาภา ไชยมุด
65. นายไชยันต์ คงเมือง

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทายิการาม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางยิ่ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนท่าลิพง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท้ายทะเล
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะทวด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนา
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระบาท
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ ๑๙๖
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแดง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางพระ
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทาบทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากเชียร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคงคาวดี
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระเกษ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางวัง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโก้งโค้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชายทะเล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางฉนาก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางแรด
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแจ้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะทัง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากบางท่าพญา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากแพรก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกมะม่วง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางตะลุมพอ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาทรัพย์
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66. นางถาวร หนูสุข
67. นางศรีสุดา อินทานนท์
68. ว่าที่ร้อยตรีวิชาญ เพ็ชรแก้ว
69. นายไพโรจน์ คงเกิด
70. นายวิโรจน์ วาสนา
71. นายเจริญ ศิริพงศ์
72. นายสุทัศน์ บุญชัย
73. นางสาวประทีป มะลิแก้ว
74. นางสมร ภูมิภัทร
75. นายประจวบ พูลเพิม่
76. นางจรินทร์ แก้ววิจิตร
77. นายวิรัตน์ อโนทัย
78. นายมนูญ รักดี
79. นายมณี เอียดเสน
80. นางธรรมาภรณ์ ชุมศรี
81. นายกุศล เทพศิริ
82. นายสวาท วงศ์ช่วย
83. นายประวิง ไกรนรา
84. นายสุเทพ ชุมศรี
85. นายสมชัย ช่วยทอง
86. นายสุจินต์ กิตติบงกช
87. นายเจริญ ชูทอง
88. นายสุนทร คงมณี
89. นายวิน ประมุข
90. นายยุทธิพร เพชรจันทร์
91. นางณิชกมล สัมฤทธิผ์ ล
92. นายจีระชาติ บุญฤทธิ์
93. นายนิทัศน์ คู่ธรรมจักร
94. นางพิมพ์ยุพา พรหมดวง
95. นางสุภาภรณ์ พรหมแก้ว
96. นางธัญญาศิริ แก้วระกา
97. นายสมบูรณ์ ดาดีบุญ
98. นางสุนี ปุรินทราภิบาล
99. นายศักดิ์ชาย ตันเฉลิม
100. นายสมทรง พรหมจันทร์

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหอยกัน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางพระ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดขนาบนาก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางด้วน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากตรง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางไทร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวลาพู
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสองพี่นอ้ ง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางศาลา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหงส์แก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าระกา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเหมก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางคุระ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหอยราก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางทวด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมหิสสราราม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท้องโกงกาง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสามแพรก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสุขุม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตรงบน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกัลยานฤมิต
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปิยาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางเนียน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแสงวิมาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนางโดย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางลึก
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคลองน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกาะจาก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์
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101. นายสมศักดิ์ เพ็งสุวรรณ
102. น.ส.มะลิษา พรหมทอง
103. นายเชษฎ์ บุญทองสังข์
104. นางสาวอนุตรา เมียนทองศรีชาย
106. สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา
107. นายสมศักดิ์ ปรีดาศักดิ์
108. นางศรีประไพ เมทิโก
109. ว่าที่ร้อยตรีประกิต อินทนะ
110. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาส
111. น.ส.เหมวรรณ เนียมนุ้ย
112. นายก้องเกียรติ์ หิ้นจิ้ว
113. นางรัตนาภรณ์ อุดมรัตน์
114. นายประภาส สวนกูล
115. นางอุไรวรรณ ประสิทธากรณ์
116. นางพรทิพย์ จาริคุณ
117. นางสาวประทิว มีเสน
118. นางสารวย วงศ์สวัสดิ์
119. นายสุเทพ ชุมแสง
120. นางสาวอรวรรณ เนินไธสง
121. นายวีระ ตาดทอง
122. น.ส.บุณยนุช บุญญพันธ์
123. นางโสภณ มาศเมฆ
124. นายจรุง โปช่วย
125. น.ส.อาไพ กลับทับลังค์
126. นายเจตนา เจียรบุตร
127. นายประสูติ บุญที่สุด
128. นายพิเชษฐ์ แสงกระจ่าง
129. นายปรีชา ขุนบุญจันทร์
130. นายจรรยา สันประภา
131. นายวีระเทพ จันทร์สุวรรณ์
132. น.ส.เพ็ญศรี คงคาวงศ์
133. นายณัฐวุฒิ เกตุชาติ
134. นายโกวิทย์ อุดมรัตน์
135. นายมาณพ แสงจันทร์
136. นายสุรศักดิ์ เมธิโก

รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางมูลนาก
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเจริญ ช่วยราชการ ร.ร.บ้านบางลึก
ผู้อานวยการโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน
ผู้อานวยการโรงเรียนศาลาแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอิมอญ
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดทะเลปัง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลาคลอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหน้าศาล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหน้าสตน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดรามแก้ว
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดฉิมหลา
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากระวะ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแหลม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนชะลิก
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากเหมือง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบูรณาวาส
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางตะพาน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกสูง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนผาสุก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลากชาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะสุด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเตียน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวไทร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท้ายโนต
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางโหนด
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าเสริม
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากพรุ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านด่าน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหัวค่ายฯ
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137. นายสมเกียรติ เวชภูติ
138. นางสาวนภัทร นามสุข
139. นายประกอบ ศรีจันทร์
140. นางพรรัตน์ ทิพย์กองลาศ
141. นายมงคล ยินเจริญ
142. นายกิตติชัย มีทอง
143. นายชัยมิตร วงศ์สวัสดิ์
144. น.ส.จิรา ไพรัช
145. นายภัคพงศ์ แก้วมณี
146 นายวิชัย ราชธานี
147. นางสาวสมใจ บุญประดิษฐ์
148. นางสาวปราณี ทองประพันธ์
149. นางนันทนา พิณสุวรรณ์
150. นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์
152. นางณัฐยากร ฤทธิ์ธนกุล
153. นายสิวกรณ์ กิจบรรทัด
154. นางจารุวรรณ รักษ์กาเนิด
155. นายประเสริฐ จัตุพงศ์
156. นางอัญญารัตน์ ธานีรัตน์
157. นายวิชาญ เนียมจันทร์
158. นายสรายุ จิตติศักดิ์
159. นายบุญนาค กานอก
160. นายพินัย ทองยอด
161. นายอานวย ชูเมือง
162. นายโสภณ ไชยรักษา
163. นายประถม บุญวงศ์
164. นายสนอง ทองมา
165. นายธรรศ พงศาปาน
166. นางประทีป มีเอียด
167. นายจาเริญ พุฒขาว
168. นายประหยัด บุญรินทร์
169. นายอาพร เรืองศรี
170. นายทวีศิลป์ ชูเรือง
171. นายสาครินทร์ จันทรมณี
172. นางศุภลักษณ์ แก่นแก้ว

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้าเย็นมิตรภาพที่ ๑๑๒
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกทราย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอู่แก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกพิกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกยาง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ่อโพง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านราม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไสหินตั้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทุง่ โพธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังฆ้อง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคอพรุ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอายเลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังใส
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สทุ ัศน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหนือคลอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนโตน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนาหมอบุญ
ผู้อานวยการโรงเรียนทัศนาวลัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคอกวัว
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งบก
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชายควน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชะอวด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลาหัก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนทราย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสมควร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตรอกแค
ผู้อานวยการโรงเรียนนาเหรง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขอนหาด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนตาสังข์
แทนผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใสถิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนใส
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนเถียะ
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองจิก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพรุบัว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกทราย
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173. นายจรัล บารุงชู
174. นายวิเชียร คงเทพ
175. นายณฐกฤต ชื่นชนะ
176. นายสมมาส ใจซื่อดี
177. นายสุนทร วังขุนพรหม
178. นายบารุง บุญฤทธิ์
179. ว่าที่ ร.ต. ชาคริต คีรีเพ็ชร์
180. นายนิกร ด้วงนุ่ม
181. นายโสภณ ดาพิน
182. นายอารักษ์ ทองฉิม
183. นายพัฒนพากย์ ชูช่วย
184. นางสงวนรัตน์ คงนุ่ม
185. นายสันติ ทะเดช
186. นางวิไลพร นาบุญ
187. นายธงชัย นิลวงศ์
188. นายศุภวัฒน์ มะลิเผือก
189. นางสาวสุภัตร พุทธานุกลู
190. นายพิษณุ มากคง
191. นางสาววิมลพร อยู่คงแก้ว
192. นายสุทิน ขุนสิทธิ์
193. นางอาภรณ์ บุญอ่อน
194. นายสุชาติ อนุดวง
195. นายจริญ ปานแก้ว
196. นายอณุชณ สุรพงศามาศ
197. นางสาวอรอนงค์ ยามาเจริญ
198. นางสาวศศิธร ช่วยสงค์
199. นายสง่า สุคันธเมศ
200. นางอาภรณ์ หนูแจ่ม
201. นางบุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุล
202. นางศุภมนต์ จรณะเลิศ
203. นางสาวเครือวัลย์ ขาวแก้ว
204. นายเข็บ บุญวรรณ
205. นางสมร พิชัยยุทธิ์
206. นางอาภรณ์ เพ็ญตระการ
207. นางสาวกรรณิกา จอมทอง

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนป้อม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใคร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนยาว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าเสม็ด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนชิง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากควน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนเคร็ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนหนองหงส์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนเงิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกาโห่ใต้
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกุมแป
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตูล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังกลม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนมุด
ผู้อานวยการโรงเรียนเขาพระทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขาลาปะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ
ผู้อานวยการโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านท่าข้าม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโชน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดห้วยแหยง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนมิตร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนมะปราง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าไทร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
ผู้อานวยการโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยใส
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังหอน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทรี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดรักขิตวัน
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ ๑๗๓
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลานนา
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208. นายประพันธ์ ยังช่วย
209. นายอาคม จันทร์นวล
210. นายสุนทรี มูสิเกิด
211. นางขวัญจิตต์ เนียมเกตุ
212. นางไพจิตต์ มีปลอด
213. นายอาพล เพ็ญตระการ
214. นายลาส ชูเชิด
215. นางจิราพร ทองยอด
216. นางอาภรณ์ คงเด่น
217. นายนพดลย์ เพชระ
218. นายจตุรงค์ ยอดระบา
219. นายวิมล คงทอง
220. นางนทมน คีรีวงศ์
221. นายสุรทิน ทิพย์อักษร
222. นายมนัส ทองทิพย์
223. นางเยาวมาลย์ มะเดโช
224. นายคานึง เกื้อสกุล
225. นายธีระพล กิจเกิด
226. นายสายันต์ มีปาล
227. นางบุญยัง เขียวภักดี
228. นายชัชกรณ์ บุญเชิด
229. นายสุเทพ ฤทธิรัตน์
230. นายเพชรพันธ์ ขันเพ็ชร
231. นางกัณหา ศรีอักขรกุล
232. นายวิจักร เกิดคา
233. นายสมศักดิ์ ศรีอุทัย
234. นายมนตรี หงษา
235. นายประภาศ พลูหนัง
236. นายนิคม ชูศรี
237. นายบัญชา พูนพนัง
238. นายวีระสิทธิ์ แดงวิไล
239. นายสัมพันธ์ อิสสระพันธุ์
240. นายอาคม ลียวัฒนานุพงศ์
241. นายสุพจน์ จงจิตร
242. นางรัตนา สุวรรณธนู

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไม้เสียบ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ้งใหญ่
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าสะท้อน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากบางกลม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชะอวด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจิกพนม
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดเทพมงคล
แทนผู้อานวยการโรงเรียนคันธมาลี
ผู้อานวยการโรงเรียนควนเกย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวัวหลุง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองกก
แทนผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุง่ เลน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
ผู้อานวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดร่อนนา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเทพพนมเชือด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านม่วงงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปลายสระ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านด่าน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกลอง
ผู้อานวยการโรงเรียนสุนทราภิบาล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าแซง
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประนุเคราะห์ ๗
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระอานนท์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดธงทอง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเจริญ
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243. นางนรีกานต์ บุญเชิด
244. นายศิลปชัย ชูมั่น
245. นายโชติ คานวณ
246. นายทรงวุฒิ ทองป้อง
247. นายจีรวัฒน์ หล่อสุพรรณพร
248. นายสมพร คงดี
249. น.ส.อมรรัตน์ รัตนะ
250. นายสุพงศ์ รังษีพงศ์
251. นางรจนา ทองขาว
252. นายธาดา อุณพันธ์

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนรุย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโครกคราม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดถลุงทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสามัคยาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปลายราง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดธาราวง
แทนผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าไทร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทุง่ หล่อ

ผู้ไม่มาประชุม (ไม่ปรากฏการลงชื่อในบัญชีลงชื่อ)
1. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเนินธัมมัง
2. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางปรง
3. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนโตนด
4. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่บน
5. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าระกาเหนือ
6. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บารุง
7. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสระนอก
8. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไสขาม
9. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองมาก
10. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกยเชน
11. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดถ้าเขาแดง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอรัญญา โมราศิลป์
2. นางจินตนา ตั้งเส้ง
3. นางสุวิมล ศรีเจริญ
4. นางสุชาดา หวานแก้ว
5. นางอภิสรา มีนิ่ม
6. นางประยงค์ ชุมทอง
7. นางสาวประณีต ช่อสม
8. นายจักริน จักขุมณี
9. นางกัลยา เกื้อกาญจน์
10. นางพิทยา นกแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
พนักงานธุรการ ระดับ 4
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
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11. นายสมพร รักประทุม
12. นายจาลอง สงเสียง
13. นายสถิตย์ เพิ่มพูล

พนักงานขับรถ
หัวหน้าหมวดยานยนต์
พนักงานขับรถ

พิธีเปิดการประชุม
โดยนายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อจากนั้นมอบเกียรติบตั รให้กบั โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนนาร่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 20 โรง ประกอบด้วย
1. โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา
2. โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 3. ร.ร.ชุมชนวัดเกาะเพชร
4. โรงเรียนวัดรักขิตวัน
5. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 7 6. โรงเรียนวัดทวยเทพ
7. โรงเรียนบ้านบางโหนด
8. โรงเรียนวัดหัวค่ายฯ
9. โรงเรียนวัดทะเลปัง
10. โรงเรียนบ้านไสหินตัง้
11. โรงเรียนวัดหนองจิก
12. โรงเรียนวัดพระอานนท์
13. โรงเรียนบ้านหัวลาภู
14. โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์
15. โรงเรียนบ้านบางมูลนาก
16. โรงเรียนบ้านท่าเตียน
17. โรงเรียนวัดจิกพนม
18. โรงเรียนวัดปากควน
19. โรงเรียนบ้านลาหัก
20. โรงเรียนบ้านควนชิง
2. โรงเรียนพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา จานวน 62 โรง
ประกอบด้วย
1. วัดสมควร
2. บ้านลาหัก
3. บ้านเหนือคลอง
4. วัดทุ่งโพธิ์
5. บ้านไสหินตัง้
6. วัดบางทองคา
7. วัดแดง
8. ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร
9. วัดทวยเทพ
10. บ้านหัวปอ
11. บ้านปากพรุ
12. ชุมชนวัดเกาะเพชร
13.บ้านท่าเตียน
14. วัดทะเลปัง
15. บ้านบางโหนด
16. บ้านลากชาย
17. วัดหัวค่าย (พิศาลฯ)
18. วัดบ่อโพง
19. บ้านหนองบอน
20. วัดหอยกัน
21. วัดสุขุม
22. บ้านบางมูลนาก
23. วัดบางคุระ
24. วัดโบสถ์
25. วัดโคกมะม่วง
26. วัดหงส์แก้ว
27. บ้านหัวลาภู
28. พิบูลยารามมิตรภาพที่ 232 29. วัดปากแพรก
30. วัดหนองจิก
31. บ้านพรุบัว
32. ชุมชนควนดินแดง
33. วัดปากควน
34. วัดรักขิตวัน
35. บ้านบางหลง
36. วัดท่าเสม็ด
37. บ้านหนองบัว
38. บ้านชะอวด
39. บ้านหนองหิน
40. บ้านตูล
41. บ้านควนชิง
42. วัดควนสมบูรณ์
43. วัดวัวหลุง
44. ชุมชนบ้านพุดหง
45. วัดร่อนนา
46. วัดมัชฌิมภูผา
47. วัดธาราวง
48. วัดพระอานนท์
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ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

ประธาน

49. วัดเทพพนมเชือด
50. สุนทราภิบาล
51. วัดเนกขัมมาราม
52. วัดสามัคยาราม
53. วัดปลายสระ
54. ราชประชานุเคราะห์ 7
55. วัดเถลิงกิตติยาราม
56. บ้านวังใส
57. บ้านหัวไทร
58. บ้านบางลึก
59. วัดคลองน้อย
60. วัดปิยาราม
61. วัดบ้านใหม่บน
62. วัดจิกพนม
เวลา 09.00 น.
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องการมอบเกียรติบัตรโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา
ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับโรงเรียนที่รบั เกียรติบัตรโรงเรียนนาร่องมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมศึกษา จานวน 20 โรง และโรงเรียนที่ได้พฒ
ั นาผ่านเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ศึกษา จานวน 62 โรง ขอให้โรงเรียนได้ดาเนินงานในเรือ่ งดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและ
ประสบผลสาเร็จตลอดไป
1.2 เรื่องแนะนาผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งใหม่
ด้วย กศจ. ได้อนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งผู้อานวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 41 โรง และขอให้แนะนาตัวเพื่อให้คณะผู้บริหารได้รจู้ ักพอสังเขป
1. นายมนต์ตรี หนูขจร
ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ อ.ปากพนัง
2. นายจีระชาติ บุญฤทธิ์
ผอ.ร.ร.บ้านบางเนียน อาเภอปากพนัง
3. นางสุภาภรณ์ พรหมแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านเกาะนางโดย อาเภอปากพนัง
4. นางสุรรี ัตน์ กมลปัทมากุล ผอ.ร.ร.บ้านชายทะเล อาเภอปากพนัง
5. นางธัญญาศิริ แก้วระกา
ผอ.ร.ร.บ้านบางลึก
อาเภอปากพนัง
6. นางเบญญาภา ไชยมุด
ผอ.ร.ร.บ้านบางตะลุมพอ อาเภอปากพนัง
7. นางศุภาพิชญ์ ศรภักดี
ผอ.ร.ร.บ้านโก้งโค้ง
อาเภอปากพนัง
8. นางสุภาพ พฤษภ
ผอ.ร.ร.วัดแหลมตะลุมพุก อาเภอปากพนัง
9. นายสมพร ไชยมุด
ผอ.ร.ร.วัดโคกมะม่วง อาเภอปากพนัง
10. ว่าที่ร้อยตรีวิชาญ เพ็ชรแก้ว ผอ.ร.ร.วัดขนาบนาก อาเภอปากพนัง
11. นางสาวประทีป มะลิแก้ว ผอ.ร.ร.วัดสองพี่น้อง
อาเภอปากพนัง
12. นายไชยันต์ คงเมือง
ผอ.ร.ร.บ้านนาทรัพย์ อาเภอปากพนัง
13. นางสารวย วงศ์สวัสดิ์
ผอ.ร.ร.วัดแหลม
อาเภอหัวไทร
14. นางสาวนภัทร นามสุข
ผอ.ร.ร.บ้านโคกทราย อาเภอหัวไทร
15. นางสาววันเพ็ญ สังข์ศลิ ป์เลิศ ผอ.ร.ร.วัดฉิมหลา
อาเภอหัวไทร
16. ว่าที่ร้อยตรีประกิต อินทนะ ผอ.ร.ร.วัดอิมอญ
อาเภอหัวไทร
17. นายชัยมิตร วงศ์สวัสดิ์
ผอ.ร.ร.วัดบ้านราม
อาเภอหัวไทร
18. นายสมเกียรติ เวชภูติ
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยน้าเย็นฯ อาเภอหัวไทร
19. นางสาวประทิว มีเสน
ผอ.ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาเภอหัวไทร
20. นายประภาส สวนกูล
ผอ.ร.ร.วัดรามแก้ว
อาเภอหัวไทร
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21. นายอณุชณ สุรพงศ์มาศ ผอ.ร.ร.บ้านควนมิตร อาเภอชะอวด
22. นางสาวสุภัตร พุทธานุกูล ผอ.ร.ร.บ้านควนมุด
อาเภอชะอวด
23. นางสาวกรรณิกา จอมทอง ผอ.ร.ร.บ้านลานนา
อาเภอชะอวด
24. นายสาครินทร์ จันทรมณี ผอ.ร.ร.บ้านพรุบัว
อาเภอชะอวด
25. นายเข็บ บุญวรรณ
ผอ.ร.ร.บ้านหนองนนทรี อาเภอชะอวด
26. นายโสภณ ดาพิน
ผอ.ร.ร.วัดควนเคร็ง
อาเภอชะอวด
27. นางไพจิตต์ มีปลอด
ผอ.ร.ร.บ้านศาลาทวดทองอาเภอชะอวด
28. นางอาภรณ์ บุญอ่อน
ผอ.ร.ร.ตชด.บ้านท่าข้าม อาเภอชะอวด
29. นางบุณยวีร์ เศวตวงศ์สกุล ผอ.ร.ร.ตชด.บ้านควนมีชัย อาเภอชะอวด
30. นางศุภมนต์ จรณะเลิศ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยโส
อาเภอชะอวด
31. นางสาวศศิธร ช่วยสงค์ ผอ.ร.ร.วัดดอนมะปราง อาเภอชะอวด
32. นายณฐกฤต ชื่นชนะ
ผอ.ร.ร.วัดควนป้อม
อาเภอชะอวด
33. นางประทีป มีเอียด
ผอ.ร.ร.บ้านดอนตาสังข์ อาเภอชะอวด
34. นางสาวเครือวัลย์ ขาวแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านวังหอน
อาเภอชะอวด
35. นายวิชัย ราชธานี
ผอ.ร.ร.วัดวังฆ้อง
อาเภอจุฬาภรณ์
36. นางสาวปราณี ทองประพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านอายเลา อาเภอจุฬาภรณ์
37. นางอัญญารัตน์ ธานีรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านคอกวัว
อาเภอจุฬาภรณ์
38. นางสาวสมใจ บุญประดิษฐ์ ผอ.ร.ร.บ้านคอพรุ
อาเภอจุฬาภรณ์
39. นายสิวกรณ์ กิจบรรทัด ผอ.ร.ร.บ้านควนโตน อาเภอจุฬาภรณ์
40. นางณัฐยากร ฤทธิ์ธนกุล ผอ.ร.ร.บ้านเหนือคลอง อาเภอจุฬาภรณ์
41. นายเพชรพันธ์ ขันเพ็ชร์ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยไม้แก่น อาเภอร่อนพิบลู ย์
- การเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัตงิ านในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา
เป็นเวลา 1 ปี โดยจะมีการประเมิน 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน หากผลการประเมินครั้งแรกไม่ผ่าน
ต้องพัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ของตนเองเพื่อเข้ารับการประเมิน รอบ 2 หากผ่านเกณฑ์
การประเมินจะได้ปฏิบัติงานในตาแหน่งผอ.สถานศึกษาต่อไป แต่หากไม่ผ่านการประเมินทัง้ 2 ครั้ง
จะต้องดาเนินการตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตรากาลัง
ทดแทน พ.ศ.2551
- ตัวชี้วัดความสาเร็จทีจ่ ะใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน มี 10 ตัวชี้วัด
รับทราบ
1.3 เรื่องการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จะมีการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครู ใน 5 ประเภท ดังนี้
1. การคัดเลือกผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. การคัดเลือกรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. การคัดเลือกผู้อานวยการสถานศึกษา
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4. การคัดเลือกศึกษานิเทศก์
5. การคัดเลือกครู ตาม ว 16
รับทราบ
1.4 เรื่องนโยบายจากการประชุมผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อคราวประชุม วันที่ 26 ธันวาคม 2559
- มอบนโยบายเพื่อให้นาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยมีนโยบายหลักทีเ่ ป็นประเด็น
สาคัญ ดังนี้
1. น้อมนาแนวพระราชดาริ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใส่เกล้าฯ และ
มอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัดต่อไป
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร มีใจความสาคัญว่า “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผเู้ รียนใน 2 ด้าน คือ
1) ส่งเสริมให้นกั เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง
2) การศึกษาต้องมุง่ สร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสยั ที่มนั่ คงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดงี าม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชกระแสเกี่ยวกับการศึกษา
ในช่วงปี 2555 จานวน 8 พระราชกระแส โดยส่งมอบให้องคมนตรีมามอบให้กระทรวงศึกษาธิการ
โดยแบ่งเป็น 2 เรื่องหลักๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ในเรื่องของนักเรียน
1.1. “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็ก
คิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพือ่ น เพื่อให้คนเองได้ลาดับดีๆ เช่น สอบได้ทหี่ นึ่งของชั้น แต่ต้องให้
เด็กแข่งขันกับตนเอง" (11 มิ.ย.55)
1.2 "ครูไม่จาเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุง่ ปลูกฝังความดีให้นักเรียนชั้นต้น ต้อง
อบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทาเช่นกัน” (6 มิ.ย.55)
1.3 "เราต้องฝึกหัดให้นกั เรียนรูจ้ ักทางานร่วมกันเป็นกลุม่ เป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มีความสามัคคี
รู้จักดูแลช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เอื้อเฟื้อเผือ่ แผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.55)
1.4 “ทาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.55)
ส่วนที่ 2 เรื่องของครู
2.1 “เรื่องครูมีความสาคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจานวนไม่พอและ
ครูย้ายบ่อย ดังนั้นก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามที่
ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูก
จิตสานึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้
ทางวิชาการในสาขาทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่
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แท้จริง คือ มีความรัก ความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องทีเ่ พื่อจะได้มีความผูกพัน และคิดที่จะพัฒนา
ท้องถิ่นทีเ่ กิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย.55)
2.2 “ต้องปรับปรุงครู...ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”
(6 มิ.ย.55)
2.3 “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตาราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ตาแหน่งและ
เงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูทมี่ ุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่
ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใด
สอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (4 ก.ค.55)
2.4 “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมด แต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรูท้ ั้งหมด
วิชาก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม”
(5 ก.ค.55)
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
รองสมเกียรติฯ

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559
ให้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559
จากเว็บไซต์ สพป.นศ.3
รับรอง.
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องจากกลุ่มนโยบายและแผน
3.2.1 เรื่องโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
ด้วย สพฐ. ได้ดาเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยการจัดทาโครงการโรงเรียนดี
ใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) เพื่อต้องการลดความเหลื่อมล้าและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยพัฒนา
โรงเรียนดีใกล้บ้านให้มีความพร้อมด้านกายภาพสิง่ แวดล้อม ครูครบชั้นครบวิชาเอกและเพิ่มคุณภาพทาง
การศึกษา สามารถดึงดูดโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้กนั มาเรียนรวมได้ โดยมีเป้าหมายดาเนินการ คือ
1. โรงเรียนขนาดเล็กทีม่ ีนักเรียน 20 คน ลงมา ให้ไปเรียนร่วมกับโรงเรียนดีใกล้บ้าน ภายใน
ปีการศึกษา 2559
2. โรงเรียนขนาดเล็กทีม่ ีนักเรียน ๔๐ คน ลงมา ให้ไปเรียนโรงเรียนดีใกล้บ้าน ภายใน
ปีการศึกษา 2560
จึงขอให้โรงเรียนเตรียมการและดาเนินการ โดยการประชาสัมพันธ์ ทาความเข้าใจกับกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้ กครอง ชุมชน ในการดาเนินงานวางแผนโครงการดังกล่าว
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อนึง่ ผลการดาเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) รุ่นที่ 1
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
1. โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
๒. โรงเรียนวัดสระโพธิ์
๓. โรงเรียนวัดเกาะจาก
ที่ประชุม
รองสมเกียรติฯ

โรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนบ้านม่วงงาม
๑. โรงเรียนวัดพระหอม
๒. โรงเรียนบ้านดอนโตนด
๓. โรงเรียนบ้านบางปรง
๑. บ้านปากคลอง
๒. วัดคลองน้อย

รับทราบ
3.2.2 เรื่องการใช้งานระบบรับ-ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Area(Amss++) )
ตามที่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้จัดอบรมขยายผลการใช้งานระบบ Smart
Area(Amss++) ให้บุคลากรใน สพป.และโรงเรียนในสังกัด เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒7 – ๒๙
กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
และประกาศใช้ระบบ Smart Area(Amss++) ในส่วนของระบบงานบริหารทั่วไป ในงานรับ -ส่ง
หนังสือราชการรวมทัง้ การออกคาสัง่ และ งานไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป และ
จะปิดระบบ E - office ตัวเก่าของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 คงเหลือ
ไว้เฉพาะส่วนสืบ ค้นหาหนังสือเท่านั้น ในเบื้องต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้อบรมเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทุกคน เพื่อนาไปขยายผลให้กับบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียน (ผู้บริหาร
โรงเรียนและ ครู ICT ) นั้น
ในการนี้ การใช้งานระบบ Smart Area (Amss++) ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียนในสังกัด ในระยะแรกมีปัญหาในการใช้งานระบบ ดังนี้
1. โรงเรียนแจ้งว่าไม่ได้รับหนังสือ
2. เข้าระบบ Smart Area(Amss++) ไม่ได้
3. Username และ Password ผิด
4. ไม่มีชื่อในระบบ
ซึ่งผู้ดูแลระบบเขตพื้นที่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ดาเนินการตรวจสอบระบบและ
แก้ปัญหาให้กับโรงเรียนที่มีปัญหาได้ใช้เป็นปกติ แล้ว
หากโรงเรียนใดยังมีปัญหาในการใช้งานขอให้โรงเรียนดาเนินการ ดังนี้
1. แจ้งปัญหา รายละเอียดการใช้ระบบ โดยขอให้แจ้งข้อมูล เช่น ชื่อ -นามสกุล ,
Username และ Password ของผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ธุรการ ด้วย
๒. หากผู้ใช้งานทั่วไปเข้าระบบไม่ได้ ข้อมูลที่ต้องแจ้ง เช่น ชื่อ-นามสกุล , เลขบัตรประชาชน ,
โรงเรียน และ รหัส Smis
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ที่ประชุม
รองสมเกียรติฯ

ที่ประชุม
รองบุญเรืองฯ

ที่ประชุม
รองบุญเรืองฯ

๓. กรณีโรงเรียนต้องการเพิ่มบุคคลและการเปลี่ยนแปลงบุคคลในระบบ เนื่องจากการโอน
ย้าย และ เกษียณ ขอให้แจ้ง ผู้ดูแลระบบเขตพื้นที่ ทราบด้วย เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยน แก้ไข ในระบบ
Smart Area (Amss++) ให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง
ทั้ง นี้ ขอให้โ รงเรียนแจ้ง เป็นหนังสือราชการให้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ทราบ
เพื่อดาเนินการต่อไป
รับทราบ
3.2.3 เรื่องขอสนับสนุนงบอุทกภัย
ตามที่สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 แจ้งให้โรงเรียน
รายงานเบื้องต้นเรือ่ งประสบอุทกภัย นั้น เมื่อโรงเรียนรายงานเบื้องต้นแล้ว สานักงานเขตฯก็ได้แจ้งให้
โรงเรียนทารายละเอียดขอสนับสนุนงบประมาณ ส่ง ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยให้ส่ง
เป็นแผ่นซีดี 5 รายการ นั้น ขอเรียนว่า สานักงานเขตฯ ขอเลื่อนเวลา เป็นวันที่ 4 มกราคม
2560 ก่อนเวลา 12.00 น.
รับทราบ
3.3 เรื่องจากกลุ่มอานวยการ
3.3.1 เรื่องโครงการประชารัฐรู้รักสามัคคี ทาดีเพื่อพ่อ
ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสูส่ วรรคาลัย เมื่อวันที่ 13
ตุลาคม 2559 ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระราชกรณียกิจนานัปการ และพระจริยวัตรอัน
งดงามของพระองค์ท่าน พระองค์ทรงตรากตราพระวรกายอย่างมิรเู้ หน็จเหนื่อย ทรงแสดงให้เห็นถึง
พระราชปณิธานและแนวคิดอันดีงามยิ่ง ทีป่ ระชาชนชาวไทยทุกคน ต่างถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ดาเนินชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระองค์ท่านและเพื่อเป็นการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และความรักความสามัคคีในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 จึงได้จัดทาโครงการประชารัฐรู้รกั สามัคคี ทาดีเพือ่ พ่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. บุคลากรในสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 92 คน
2. ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จานวน 278 คน
กิจกรรมดาเนินการ
- กิจกรรมสัมโมทนียคาถา
- ทาบุญเลี้ยงพระ
สถานที่ ห้องประชุมใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ดังรายละเอียดปฏิทินการดาเนินงานที่แนบ
รับทราบ
3.3.2 เรื่องการทาลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ให้ส่วนราชการ
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ฯ นั้น
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ขอซ้อมความเข้าใจในเรื่องของ
การทาลายหนังสือตามระเบียบดังกล่าวซึ่งในการทาลายหนังสือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้มีคาสั่ง ที่ 2367 /2546 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2546 เรื่อง มอบอานาจ
การทาลายหนังสือราชการ รายละเอียดดังแนบ
สรุปขั้นตอนการทาลายเอกสารที่พ้นระยะการใช้งานของส่วนราชการ ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ 66-70 ดังนี้
1. การสารวจเอกสารที่จะทาลาย ให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ผิดชอบในการเก็บเอกสาร สารวจ
เอกสาร หากเห็นว่ามีเอกสารใดควรทาลายได้ ให้จัดทาบัญชีหนังสือขอทาลายตามแบบที่ 25 เสนอ
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น การสารวจเอกสารเพื่อจะทาลายนี้ ควรทาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน
60 วัน หลังวันสิ้นปีปฏิทิน ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ
66
2. การแจ้งผลการสารวจให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมพิจารณา หาก
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น เห็นว่าบัญชีหนังสือขอทาลายนี้สมควรทาลายได้ ให้ทาหนังสือแจ้งหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรม (อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายเอกสาร
ต่อไป การทาลายหนังสือเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมนี้ ผู้บังคับบัญชาระดับต้นอาจเสนอ
รายชื่อผูส้ มควรแต่งตั้งเป็นกรรมการทาลายหนังสือไปพร้อมกับบันทึกขอทาลายนั้น เลยก็ได้
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือ เมื่ออธิบดี(หรือผู้ว่าราชการจังหวัด)
ได้รับเรื่องขออนุมัติทาลายเอกสาร จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายเอกสาร ซึ่งเป็น
ข้าราชการระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป จานวนอย่างน้อย 3 คน เพื่อทาหน้าที่พิจารณาเอกสารที่
ขอทาลาย ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ 67,68
4. การตรวจสอบเอกสารขอทาลาย คณะกรรมการทาลายเอกสารที่ได้รบั การแต่งตั้ง
จะดาเนินการพิจารณาเอกสารที่ขอทาลายตามบัญชีขอทาลายมานั้น ว่าเอกสารใดควรทาลาย เอกสาร
ใดควรสงวนไว้ตลอดไป แล้วทาบันทึกเสนออธิบดี (หรือผู้ว่าราชการจังหวัด) รายงานการพิจารณา
พร้อมทั้งบันทึกความขัดแย้งของคณะกรรมการ (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาสั่งการ
5. การพิจารณาระดับกรม เมื่ออธิบดี (หรือผู้ว่าราชการจังหวัด) ได้รับบันทึกของ
คณะระกรรมการทาลายเอกสารแล้ว จะพิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการทาลายเอกสาร
อีกทีหนึง่ ถ้าเห็นชอบด้วยว่าควรทาลาย จะส่งเรื่องพร้อมทั้งบัญชีเอกสารขอทาลายไปที่สานักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรพิจารณา เอกสารใดที่เห็นว่ายังไม่ควรทาลายจะสั่งการไปยังส่วน
ราชการที่ขออนุมัติทาลายให้จัดเก็บไว้ก่อน ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526 ข้อ 69
6. การพิจารณาของสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จะพิจารณา
รายการในบัญชีเอกสารขอทาลาย แล้วแจ้งผลการพิจารณากลับไปให้ส่วนราชการนั้นทราบภายใน
60 วัน ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ 70
เมื่อส่วนราชการได้รบั แจ้งผลการพิจารณาของสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร แล้วให้คณะกรรมการทาลายเอกสารคัดเลือกเอกสารที่สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

รายงานการประชุม 17

ที่ประชุม
รองบุญเรือง ฯ

กรมศิลปากรขอสงวนไว้ และจัดส่งเอกสารเหล่านั้นให้แก่สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร ต่อไป ส่วนราชการที่เหลือยังคงต้องเก็บไว้จนกว่าจะได้รับการแจ้งผลการตรวจรับ
เอกสารจากสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
7. การทาลายและการรายงาน การทาลายเอกสารทาได้โดยวิธีเผา หรือขายเป็นเศษ
กระดาษ (กรณีนจี้ ะต้องตั้งคณะกรรมการควบคุมการขายเศษกระดาษ และนาเงินที่ได้จากการขาย
เศษกระดาษนั้นนาส่งเข้างานคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ขั้นสุดท้ายรายงานผลการทาลายเอกสาร
ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมทราบ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
รับทราบ
3.4 เรื่องจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3.4.1 เรื่องระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ด้วยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กาหนดแผนสาหรับสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา โดยดาเนินการ
คู่ขนานกับการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ๒ เดือน คือ เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙
และเบิกจ่ายด้วยระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจาของกรมบัญชีกลางเพียงระบบเดียว
ในเดือน มกราคม ๒๕๖๐
ค่าใช้จ่ายและเงินต่าง ๆ ที่นาเข้าระบบจ่ายตรง
๑. งบบุคลากร เงินเดือนและค่าจ้างประจา / เงินประจาตาแหน่ง/ เงินวิทยฐานะ/เงินค่าตอบแทน
๒. งบดาเนินงาน เงินตอบแทนพิเศษ(เต็มขั้น)
๓. งบกลาง เงินสมทบชดเชย กบข /เงินสมทบชดเชย กสจ.
ปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
1. กลุ่มบริหารงานบุคคลหยุดบันทึกคาสั่งและจัดส่งสรุปรายละเอียดบัญชีการจ่าย
เงินเดือนให้กลุ่มบริหารการเงินพร้อมคาสัง่ ทีบ่ ันทึก (เมื่อบันทึกในระบบแล้ว หากมีคาสัง่ จานวนมากจะ
ทยอยส่งคาสั่งให้กลุ่มการเงิน)ภายในวันที่ ๔ ของเดือน
2. กลุ่มบริหารงานการเงินจัดเตรียมหนี้ ภายในวันที่ ๑-๔ ของเดือน
3. กลุ่มบริหารงานการเงินพิมพ์รายงานสรุปบัญชีถอื จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตรวจสอบกระทบกับรายงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ ๕-๗ ของเดือน
4. กลุ่มบริหารงานการเงินคานวณการจ่ายเงินและค่าจ้างประจา หน่วยประมวลผลย่อย
(สานักงานเขตพื้นที่แต่ละเขต) ภายในวันที่ ๕ – ๗ ของเดือน
5. กลุ่มบริหารงานการเงินนาข้อมูลหนี้เข้าสูร่ ะบบ ภายในวันที่ ๕ – ๗ ของเดือน
6. กลุ่มบริหารงานการเงินตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน
ภายในวันที่ ๕ – ๗ ของเดือน
7. กลุ่มบริหารงานการเงินประมวลผลสรุปการใช้จ่ายเงิน จาแนกตามแผนงาน/รหัสบัญชี
หน่วยประมวลผลย่อย(สานักงานเขตพื้นที่แต่ละเขต) ภายในวันที่ ๕- ๗ ของเดือน
8. กลุ่มบริหารงานการเงิน ตรวจสอบข้อผิดพลาดของรายการจ่ายเงินเดือน
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ในวันที่ของเดือน
9. กลุ่มบริหารงานการเงินพิมพ์รายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน จาแนกตามแผนงาน/รหัสบัญชี
หน่วยประมวลผลย่อย ในวันที่ ๗ ของเดือน
๑๐.กลุม่ บริหารงานการเงินส่งมอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจาให้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ ๘ ของเดือน
๑๑. กลุ่มบริหารงานการเงินจัดส่งสรุปรายงานการใช้จ่าย พร้อมหนังสือแจ้งส่งให้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทาง อีเมล์ในวันที่ ๘ ของเดือน
๑๒. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประมวลผลสรุปการเบิกจ่ายในภาพรวมส่ง
กรมบัญชีกลาง ในวันที่ ๑๓ ของเดือน
๑๓. กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสทิ ธิ/ หนี้เข้าบัญชีหน่วยเบิก ในวันที่ ๒๖ ของเดือน
๑๔. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาเอกสารการขอเบิกในระบบ GFMIS
ลงเว็บไซต์ของสานักการคลังและสินทรัพย์ ในวันที่ ๓๑ ของเดือน
รับทราบ
3.4.2 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และงบกลาง(กระตุ้น
เศรษฐกิจ) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๒.๑. ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือด่วนที่สดุ
ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ ว ๑๐๑๗ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ แจ้งว่ากรณีงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการงบลงทุนที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ และยังมี
ความจาเป็นต้องดาเนินการต่อ ให้เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเร่ง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ โดยยื่นคาขอขยายระยะเวลาก่อหนีผ้ ูกพัน
ผ่านระบบรายงาน Online ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ได้
ดาเนินการขอขยายทุกรายการแล้วและสานักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งรัดให้สถานศึกษาที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนรายการ ค่าครุภัณฑ์และสิง่ ก่อสร้าง ทีม่ ีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒
ล้านบาท ต้องก่อหนี้ผกู พันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้สรุปการก่อหนี้ผกู พันและเบิกจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.
๒๕๖๐ และงบกลาง (กระตุ้นเศรษฐกิจ) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๕๙
๒.๒ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว( จ้างพีเ่ ลี้ยงเด็ก ,ค่าจ้างนักการภารโรง)
ให้โรงเรียนส่งหลักฐานการเบิกจ่าย ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
รับทราบ
3.5 เรื่องจากกลุ่มนิเทศฯ
3.5.1 เรื่องกาหนดการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2559
๑. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประกาศผลสอบวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐
๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบระหว่างวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประกาศวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐
๓. สพป.นศ.๓ เป็นศูนย์สอบสาหรับโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา ในพื้นที่ทุก
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สังกัด จาแนกเป็นโรงเรียนสังกัด สพป.นศ.๓ จานวน ๒๔๗ โรงเรียน สังกัด อบจ. ๒ โรงเรียน สังกัด
เทศบาลปากพนัง ๖ โรงเรียน เอกชน ๑๕ โรงเรียน ตชด. ๑ โรงเรียน รวม ๒๗๑ โรงเรียน
การกาหนดสนามสอบ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
สพป.นศ.๓ กาหนดสนามสอบ จานวน ๓๘ สนามสอบ ตามความเหมาะสมของเส้นทางคมนาคมและ
จานวนนักเรียน
๑. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จานวนนักเรียน ๔,๕๖๙ คน ๓๐ สนามสอบ
๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวนนักเรียน ๑,๐๕๕ คน ๘ สนามสอบ
การกาหนดศูนย์สอบย่อย
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กาหนดศูนย์สอบย่อย ๕ ศูนย์ ใน ๕ อาเภอ ยกเว้นอาเภอเชียรใหญ่ ใช้เขตพื้นที่
เป็นศูนย์สอบย่อย
การแต่งตั้งกรรมการระดับสนามสอบ
ในแต่ละสนามสอบ มีกรรมการ ๓ ส่วน
๑. ผู้แทนศูนย์สอบ เป็นตัวแทนศูนย์สอบ สพป.นศ.๓ ทีม่ าจากโรงเรียนในสนามสอบอืน่ สนามละ ๒ คน
๒. กรรมการในโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ ประกอบด้วย ฝ่ายประสานงาน และฝ่ายสถานที่
๓. กรรมการดาเนินการสอบที่มาจากโรงเรียนในสนามสอบอื่น ประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ
กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ และฝ่ายสถานที่
การจัดสรรงบประมาณ
ศูนย์สอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้รับจัดสรร
งบประมาณดาเนินการสอบ ชั้น ป.๖ จานวน ๔๗๙,๗๔๕ บาท จัดสรรให้สนามสอบ ๔๐๒,๕๘๐ บาท
ศูนย์สอบย่อยประจาอาเภอ ๔,๓๐๐ บาท ศูนย์สอบ จานวน ๖๘,๖๓๘ บาทคงเหลือ ๔,๒๒๗ บาท
ได้รับจัดสรรงบประมาณดาเนินการสอบ ชั้น ม.๓ จานวน ๑๖๓,๕๒๕ บาท จัดสรรให้สนาม
สอบ ๑๔๑,๔๖๐ บาท ศูนย์สอบย่อยประจาอาเภอ ๕,๒๐๐ บาท ศูนย์สอบ สพป.นศ.๓ จานวน
๖๘,๖๓๘ บาท เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๕๗ บาท
๑. หัวหน้าสนามสอบ ได้รับค่าตอบแทน คนละ ๕๐๐ บาท/วัน สนามสอบ ป.๖ จานวน ๑ วัน
สนามสอบ ม.๓ จานวน ๒ วัน วันประชุมเตรียมการสอบ ๒๐๐ บาท
๒. ฝ่ายจัดสถานที่ ได้รับค่าตอบแทน คนละ ๒๕๐ บาท/วัน สนามสอบ ป.๖ จานวน ๑ วัน
สนามสอบ ม.๓ จานวน ๒ วัน วันประชุมเตรียมการสอบ ๑๐๐ บาท
๓. ฝ่ายอื่นๆ ได้รับค่าตอบแทน คนละ ๔๐๐ บาท/วัน สนามสอบ ป.๖ จานวน ๑ วัน สนาม
สอบ ม.๓ จานวน ๒ วัน วันประชุมเตรียมการสอบ ๑๐๐ บาท
๔. ครูควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มาสอบ ได้รับค่าตอบแทน คนละ ๒๐๐ บาท ครู
ควบคุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มาสอบ ไม่มีค่าตอบแทน
รับทราบ
3.5.2 เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
1. การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 (ประเมินนักเรียนทุกสังกัด) จัดสอบในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
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2. การประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ประจาปีการศึกษา 2559 (ประเมินนักเรียนทุกสังกัด) จัดสอบในวันที่ 8 มีนาคม 2560
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่
2,4,5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 สอบในวันที่ 1-2 มีนาคม 2560
รับทราบ
3.5.3 เรื่องการดาเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียน เก่งดี นครศรี เขต 3
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จะดาเนินการสอบ
คัดเลือกนักเรียน เก่งดีนครศรีเขต 3 ประจาปีการศึกษา 2559 ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักเรียนเก่งดี นครศรีเขต 3 สนองกลยุทธ์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านผู้เรียนที่กาหนดให้นกั เรียนมีสมรรถนะสาคัญ สู่มาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ยผลการเรียน
NT และ O-NET เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และกาหนดให้ผเู้ รียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย มีจิตสานึกรักในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม ป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ
รับทราบ
3.5.4 เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและงานนโยบาย
ปีงบประมาณ 2560
การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานนโยบาย ปีงบประมาณ
2560 ประกอบด้วย
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทสี่ ่งเสริมทักษะ
2.1 ทักษะการคิด
2.2 ทักษะการแก้ปญ
ั หา
2.3 ทักษะชีวิต
2.4 ทักษะในการใช้เทคโนโลยี
2.5 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
ฯลฯ
3. การพัฒนางานนโยบาย
3.1 นโยบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 นโยบายโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา
3.3 นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3.4 นโยบายการเรียนรู้อาเซียนด้วยการจัดการเรียน ASEAN currieulum Sourcebook
สู่ชั้นเรียน
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3.5 นโยบายแนะแนวอาชีพ ตามมติครม. ส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน
3.6 การพัฒนาการอ่านออก สื่อสารได้ของนักเรียน
4. การพัฒนาคุณลักษณะผูเ้ รียน
4.1 การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยห้องสมุดมีชวี ิตในโรงเรียน
4.2 การพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองรับผิดชอบต่อสังคม
5. สิ่งแวดล้อมศึกษา
5.1 การมอบเกียรติบัตร
การมอบเกียรติบัตรโรงเรียนมาตรฐานสิง่ แวดล้อมศึกษา ที่จัดกิจกรรมและได้รบั การ
ประกวดการดาเนินงาน 62 โรงเรียน และโรงเรียนนาร่องของเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 20
โรงเรียน
5.2 การจัดทาบันทึกข้อตกลง ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 กับโรงเรียนในสังกัด เรือ่ ง สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
สะอาดตามหลักการ 3 Rs – ประชารัฐ
รับทราบ
3.5.5 เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม) ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังแนบ
รับทราบ
3.6 เรื่องจากกลุม่ บริหารงานบุคคล
3.6.1 เรื่องการจัดกิจกรรมวันครู ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560
ด้วยสานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ได้กาหนดแนวทางการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค
ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้นาหลักในการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาคฯ
ประสานแนวทางการจัดกิจกรรมงานวันครูในส่วนภูมิภาคฯ ไปยังหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดของ
แต่ละจังหวัด เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันครูในส่วนภูมิภาคฯ มีประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
หรือรองประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาคฯ ซึ่ง
- สานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา จะจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาคฯ ไปยังสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
ทุกแห่ง ตามจานวนอาเภอในแต่ละจังหวัด อาเภอละ 6,000 บาท
- สกสค. เขตละ 5,000 ได้สง่ ไปให้ยงั สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว
และศึกษาธิการจังหวัดได้มีนโยบายจัดงานวันครูในนามศึกษาธิการจังหวัด ณ โรงแรมทวินโลตัส
- จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช ให้เขตพื้นที่ละ 20,000
รับทราบ
3.6.2 เรื่องขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจาปี 2560
ด้วยสานักงานเลขาธิการคุรสุ ภาได้ดาเนินงาน “งานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา” ประจาปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายทางวิชาชีพในรูปแบบของ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
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วิชาชีพ”(Professional Learning Community : PLC) โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่เครือข่ายฯ เพื่อ
นาไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา
รายละเอียดได้จัดส่งไปยังสถานศึกษาแล้ว และดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
www.ksp.or.th
รับทราบ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ไม่มี
เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่องกองทุนจตุคามฯ
ตามที่ สพป.นศ.3 ได้จัดตั้งกองทุน ฯ เมื่อหลายปี อยากให้สานักงานเขตฯ ชี้แจงกองทุนจตุคามฯ
การดาเนินการเกี่ยวกับเงินรายได้จากองค์พอ่ จุคามรามเทพ
- ขณะนี้ สพป.นศ. 3 มีสมุดบัญชีเงินฝากของกองทุนจตุคามฯ มีเงินคงเหลือ 1 ล้านบาทเศษ
- ผู้เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝาก คือคุณเยาวเรศ ศรีจันทร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- ผู้เบิกถอน 4 คน คือ นายเสริมศักดิ์ ดิษฐปาน นายอรุณ ศรีวรรธนชาติ นางอัชฌา หมื่นสวัสดิ์
และนางเยาวเรศ ศรีจันทร์ มีเงื่อนไขการเบิกถอน 3 ใน 4
- เมี่อวันที่ 14 ก.ย.2558 ผอ.ประจักษ์ ช่างเรือ ได้มีคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบยอดเงิน
คงเหลือ และคณะกรรมการยกร่างระเบียบกองทุนฯ แต่ยังไม่เรียบร้อย และเมื่อข้าพเจ้าได้รับคาสัง่ ให้
รับผิดชอบกลุ่มอานวยการ ก็ได้ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มอานวยการได้นาเรือ่ งนี้เข้าวาระดาเนินการต่อ
เพื่อจะได้นาเงินไปใช้ประโยชน์ และลาดับต่อไปก็จะนัดประชุมกรรมการ จัดทาระเบียบให้แล้วเสร็จ
เมื่อเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ผู้บริหารทราบต่อไป
รับทราบ
ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดการประชุม
เวลา 16.15 น.
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางอรัญญา โมราศิลป์)
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญเรือง วุฒิวงศ์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ผู้รบั รองรายงานการประชุม
(นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

