
รายงานการประชุมผูบ้รหิารสถานศึกษาในสังกัด  สพป.นศ.3 
ครั้งที่  4/2559 

เมื่อวันที่  29   ธันวาคม   2559   
ณ  โรงแรมนานาบรุี  อ าเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 

ผู้มาประชุม 
1. นายยงศักด์ิ   เชาวน์วุฒิกุล   ผอ.สพป.นศ.3 
2. นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์    รองผอ.สพป.นศ.3 
3. นายสพล   ชูทอง    รองผอ.สพป.นศ.3 
4. นายวิรัตน์   ไกรแก้ว    รองผอ.สพป.นศ.3 
5. นายสมเกียรติ  ฉิมแก้ว    รองผอ.สพป.นศ.3 
6. นายปรีชา  รักษ์ทอง    รองผอ.สพป.นศ.3 
7. นายจรินทร์  วงษ์ศรีปาน   รองผอ.สพป.นศ.3 
8. นางวิมลมาศ   สังสุณี    รก.ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
9. นางจิตรา  แกล้วทนงค์    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
10. นายสมชาย  ศิริวรรณ์   ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผลฯ 
11. นางอาภรณ์  หัสดิสาร   ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
12. นายจรูญ   พันธ์โภชน์   ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
13. นางรัชฌยา  รัตนวงศา   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
14. นางสาวอนงค์  หนูด า   รก.ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานเงินและสินทรัพย์ 
15. นายรณฤทธ์ิ    อริยพงศ์             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบอ่ล้อ 
16. นายโชติภัทร    รัตนประภา              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าบ่อ 
17. นายบุญณะ      ถนนทิพย์              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 
18. นางรัตนา  กลับดี                    แทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคงคาล้อม 
19. นางฐานิตา      แสงกระจ่าง         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางด้วน 
20. นายถาวร       ศรีแก้ว                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางกาญจน ์
21. นายสมจิตร   ไทรทอง       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนรักษา 
22. นายชนะวิน      แสงทามาตย์               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระโพธ์ิ 
23. นายอาทิตย์      เส็นหัด                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าขนาน 
24. นางเนตรนภา     ศรีนิล                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทองพูน 
25. น.ส.อรอนงค์    ยกย่อง                     รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวปอ 
26. นางกัลยาณี  ขุนเพชร ์                         รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางทองค า 
27. นางสาวเรณู  แก้วด า    แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองขยัน 
28. นางวาสนา  เพ็ชรเกตุ                           รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านเนิน 
29. นางจงดี   แสงทามาตย์                     รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 
30. นายเอนก  โรจนฐริิกลุ                รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทวยเทพ 
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31. นายมณี  หลวงทิพยร์ินทร์                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทายิการาม 
32. นายเสริม  นิ่มนวล                  รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางยิ่ว 
33. นายสมศักดิ์  พรหมสทุธ์ิ                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 
34. นายเจรญิ  อินทรโชติ                        ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนท่าลิพง 
35. นายอมร สดศรี                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท้ายทะเล 
36. นายไมตรี   วงศ์ภักดี                         รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะทวด 
37. นางกนกวรรณ หนูทับ                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนา 
38. นางสาวอรวรรณ  แก้วพรหม            แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระบาท 
39. นายจิตติพร  จิตตรี                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ ๑๙๖ 
40. นายเสรี   เกียรติก้องแก้ว                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแดง 
41. นายธิราช เทพบุญศรี                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางพระ 
42. นางสาวมยุรี  แก้วศรี                      รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทาบทอง 
43. นายสมชัย ประจง                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากเชียร 
44. นางสมนกึ  อินทร์พรหม                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว 
45. นาย ป.เศก ประจง                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคงคาวดี 
46. นายสมยศ  เกษโร                           ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 
47. นางพรรณี  ใสแวว    รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระเกษ 
48. นายสุธีระพงศ์  เทิดธรรมปราการ        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางวัง 
49. นางศุภาพิชญ์  ศรีภักดี                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโกง้โค้ง 
50. นายมนตรี  หนูขจร                            ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์
51. นางสุภาพ   พฤษก    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 
52. นางสุรรีัตน์  กมลปัทมากุล                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชายทะเล 
53. นายสมนึก  พรหมแก้ว              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม 
54. นายเกษม  บุญถนอม                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางฉนาก 
55. นายสวาท  สุขถนอม                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพบิูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒ 
56. นายวิชัย  ขนานแก้ว                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระ 
57. นายยงยุทธ์  เลขจิตร                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางแรด 
58. นายธเนส  สกุลวิโรจน์                     รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแจง้ 
59. นายรัตตัญญู ศรีไชย                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะทัง 
60. นายสุรชาติ  เหล่าทอง                     รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
61. นางประไพ  สุขสวัสดิ ์   รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากบางท่าพญา 
62. นางเสาวณี  ทิพย์วารี                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากแพรก 
63. นายสมพร  ไชยมุด                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกมะม่วง 
64. นางเบญญาภา  ไชยมุด                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางตะลมุพอ 
65. นายไชยันต์   คงเมือง                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน าทรัพย ์
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66. นางถาวร หนูสุข                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหอยกัน 
67. นางศรีสุดา  อินทานนท์                     รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางพระ 
68. ว่าที่ร้อยตรีวิชาญ  เพ็ชรแก้ว             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขนาบนาก 
69. นายไพโรจน์  คงเกิด                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางด้วน 
70. นายวิโรจน์    วาสนา                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากตรง 
71. นายเจรญิ  ศิริพงศ์                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไทร 
72. นายสุทัศน์  บุญชัย                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวล าพ ู
73. นางสาวประทปี  มะลิแก้ว                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสองพี่นอ้ง 
74. นางสมร ภูมิภัทร                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางศาลา 
75. นายประจวบ  พูลเพิม่                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหงส์แก้ว 
76. นางจรินทร์   แก้ววิจิตร                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าระก า 
77. นายวิรัตน์   อโนทัย                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเหมก 
78. นายมนูญ  รักดี                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอฒัฑศาสนาราม 
79. นายมณี     เอียดเสน                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางคุระ 
80. นางธรรมาภรณ์   ชุมศรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหอยราก 
81. นายกุศล  เทพศิริ                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางทวด 
82. นายสวาท  วงศ์ช่วย                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหิสสราราม 
83. นายประวิง  ไกรนรา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 
84. นายสุเทพ   ชุมศรี                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามแพรก 
85. นายสมชัย   ช่วยทอง                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุขุม 
86. นายสุจินต์  กิตติบงกช                     รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านงาม 
87. นายเจรญิ   ชูทอง    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง 
88. นายสุนทร    คงมณี    รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตรงบน 
89. นายวิน  ประมุข                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลัยานฤมิต 
90. นายยุทธิพร  เพชรจันทร์                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรสีุวรรณาราม 
91. นางณิชกมล  สัมฤทธ์ิผล                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปิยาราม 
92. นายจีระชาติ  บุญฤทธ์ิ                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเนียน 
93. นายนิทัศน์ คู่ธรรมจักร                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสงวิมาน 
94. นางพิมพ์ยุพา พรหมดวง                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย 
95. นางสุภาภรณ์  พรหมแก้ว                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 
96. นางธัญญาศิริ  แก้วระก า                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางลึก 
97. นายสมบรูณ์ ด าดีบุญ                      รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองน้อย 
98. นางสุนี  ปุรินทราภิบาล                   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 
99. นายศักดิ์ชาย ตันเฉลิม                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเกาะจาก 
100. นายสมทรง  พรหมจันทร์                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชมพปูระดิษฐ ์
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101. นายสมศักดิ์  เพ็งสุวรรณ                  รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ 
102. น.ส.มะลิษา  พรหมทอง                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางมูลนาก 
103. นายเชษฎ์ บุญทองสังข์                   รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะน้อย 
104. นางสาวอนุตรา  เมียนทองศรีชาย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเจริญ ช่วยราชการ ร.ร.บ้านบางลึก 
106. สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา                     ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 
107. นายสมศักดิ์  ปรีดาศักดิ์                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน 
108. นางศรีประไพ  เมทิโก                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศาลาแก้ว 
109. ว่าที่ร้อยตรปีระกิต  อินทนะ   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอิมอญ 
110. นางสาวธัญชนก  ฤทธิมาส   แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทะเลปงั 
111. น.ส.เหมวรรณ  เนียมนุ้ย                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าคลอง 
112. นายก้องเกียรติ์    หิ้นจิ้ว                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าศาล 
113. นางรัตนาภรณ์   อุดมรัตน์                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าสตน 
114. นายประภาส  สวนกลู                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรามแก้ว 
115. นางอุไรวรรณ  ประสทิธากรณ์          แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฉิมหลา 
116. นางพรทพิย์ จาริคุณ                       แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากระวะ 
117. นางสาวประทิว  มีเสน            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
118. นางส ารวย  วงศ์สวัสดิ์                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแหลม 
119. นายสุเทพ  ชุมแสง                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนชะลิก 
120. นางสาวอรวรรณ  เนินไธสง                 แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากเหมือง 
121. นายวีระ  ตาดทอง                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบรูณาวาส 
122. น.ส.บุณยนุช  บุญญพันธ์                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางตะพาน 
123. นางโสภณ มาศเมฆ                         รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกสูง 
124. นายจรุง   โปช่วย    รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนผาสกุ 
125. น.ส.อ าไพ กลับทบัลงัค์                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลากชาย 
126. นายเจตนา เจียรบุตร                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะสุด 
127. นายประสูติ บุญที่สุด                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเตียน 
128. นายพิเชษฐ์  แสงกระจ่าง                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวไทร 
129. นายปรีชา  ขุนบุญจันทร์                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท้ายโนต 
130. นายจรรยา   สันประภา                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางโหนด 
131. นายวีระเทพ  จันทรส์ุวรรณ์             ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 
132. น.ส.เพ็ญศรี คงคาวงศ์                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าเสริม 
133. นายณัฐวุฒิ เกตุชาติ                        ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนพบิูลสงคราม 
134. นายโกวิทย์ อุดมรัตน์                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากพร ุ
135. นายมาณพ  แสงจันทร์                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านด่าน 
136. นายสุรศักดิ์   เมธิโก                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวค่ายฯ 
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137. นายสมเกียรติ  เวชภูติ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ าเย็นมิตรภาพที่ ๑๑๒ 
138. นางสาวนภัทร  นามสุข                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกทราย 
139. นายประกอบ   ศรีจันทร ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอู่แก้ว 
140. นางพรรัตน์  ทิพย์กองลาศ                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกพกิุล 
141. นายมงคล  ยินเจริญ                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกยาง 
142. นายกิตติชัย มีทอง                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อโพง 
143. นายชัยมิตร วงศ์สวัสดิ ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านราม 
144. น.ส.จิรา ไพรัช                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไสหินต้ัง 
145. นายภัคพงศ์  แก้วมณี                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุง่โพธ์ิ 
146  นายวิชัย     ราชธานี                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังฆ้อง 
147. นางสาวสมใจ  บุญประดิษฐ์                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอพร ุ
148. นางสาวปราณี ทองประพันธ์                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอายเลา 
149. นางนันทนา พิณสุวรรณ์                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังใส 
150. นางจิราภรณ์  เรืองรักษ์                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแรร่าษฎร์สทุัศน์ 
152. นางณัฐยากร  ฤทธ์ิธนกุล                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหนือคลอง 
153. นายสิวกรณ์  กิจบรรทัด                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนโตน 
154. นางจารุวรรณ รักษ์ก าเนิด                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาหมอบญุ 
155. นายประเสริฐ จัตุพงศ์                        ผู้อ านวยการโรงเรียนทัศนาวลัย 
156. นางอัญญารัตน์  ธานีรัตน์                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอกวัว 
157. นายวิชาญ  เนียมจันทร์                      รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งบก  
158. นายสรายุ จิตติศักดิ์                          รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชายควน 
159. นายบุญนาค ก านอก                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชะอวด 
160. นายพินัย  ทองยอด                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าหัก 
161. นายอ านวย ชูเมือง                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนทราย 
162. นายโสภณ ไชยรักษา                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมควร 
163. นายประถม บญุวงศ์                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตรอกแค 
164. นายสนอง ทองมา                             ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเหรง 
165. นายธรรศ  พงศาปาน                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขอนหาด 
166. นางประทีป  มีเอียด                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนตาสงัข์ 
167. นายจ าเรญิ  พุฒขาว                         แทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใสถิน 
168. นายประหยัด  บุญรินทร์                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนใส 
169. นายอ าพร   เรืองศรี                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนเถียะ 
170. นายทวีศิลป์  ชูเรือง                          ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองจิก 
171. นายสาครินทร์  จันทรมณี                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุบัว 
172. นางศุภลักษณ์ แก่นแก้ว                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกทราย 
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173. นายจรลั บ ารงุชู                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน 
174. นายวิเชียร  คงเทพ                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางน้อย 
175. นายณฐกฤต ช่ืนชนะ                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนป้อม 
176. นายสมมาส ใจซื่อดี                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใคร 
177. นายสุนทร   วังขุนพรหม   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนยาว 
178. นายบ ารุง  บุญฤทธ์ิ                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าเสม็ด 
179. ว่าที่ ร.ต. ชาคริต คีรีเพ็ชร์                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนชิง 
180. นายนิกร ด้วงนุ่ม                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากควน 
181. นายโสภณ   ด าพิน                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนเครง็ 
182. นายอารักษ์  ทองฉิม                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนหนองหงส ์
183. นายพัฒนพากย์  ชูช่วย                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเงิน 
184. นางสงวนรัตน์ คงนุ่ม                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่     
185. นายสันติ ทะเดช                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกาโห่ใต ้
186. นางวิไลพร  นาบุญ                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุมแป 
187. นายธงชัย  นิลวงศ์                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตูล 
188. นายศุภวัฒน์  มะลิเผือก                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังกลม 
189. นางสาวสุภัตร  พุทธานุกลู                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนมุด 
190. นายพิษณุ  มากคง                             ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาพระทอง 
191. นางสาววิมลพร  อยู่คงแก้ว   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขาล าปะ 
192. นายสุทิน ขุนสิทธ์ิ                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 
193. นางอาภรณ์  บุญอ่อน                           ผู้อ านวยการโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านท่าข้าม 
194. นายสุชาติ อนุดวง                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโชน 
195. นายจริญ ปานแก้ว                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยแหยง 
196. นายอณุชณ  สุรพงศามาศ                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนมิตร 
197. นางสาวอรอนงค์  ยามาเจริญ                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนสมบรูณ์ 
198. นางสาวศศิธร  ช่วยสงค์                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนมะปราง 
199. นายสง่า  สุคันธเมศ                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าไทร 
200. นางอาภรณ์ หนูแจ่ม                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว 
201. นางบุณยวรีย์  เศวตวงศ์สกุล                    ผู้อ านวยการโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 
202. นางศุภมนต์  จรณะเลิศ                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยใส 
203. นางสาวเครอืวัลย์  ขาวแก้ว                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังหอน 
204. นายเข็บ  บุญวรรณ                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทร ี
205. นางสมร  พิชัยยุทธ์ิ                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรกัขิตวัน 
206. นางอาภรณ์ เพ็ญตระการ                    ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ ๑๗๓ 
207. นางสาวกรรณิกา  จอมทอง                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลานนา 
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208. นายประพันธ์ ยังช่วย                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไม้เสียบ 
209. นายอาคม จันทร์นวล                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ้งใหญ ่
210. นายสุนทรี  มสูิเกิด                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าสะทอ้น 
211. นางขวัญจิตต์  เนียมเกตุ                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากบางกลม  
212. นางไพจิตต์  มีปลอด                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 
213. นายอ าพล เพญ็ตระการ                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชะอวด 
214. นายลาส ชูเชิด                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจกิพนม 
215. นางจิราพร  ทองยอด                          แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเทพมงคล 
216. นางอาภรณ์  คงเด่น                            แทนผู้อ านวยการโรงเรียนคันธมาล ี
217. นายนพดลย์ เพชระ                              ผู้อ านวยการโรงเรียนควนเกย 
218. นายจตุรงค์ ยอดระบ า                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวัวหลงุ 
219. นายวิมล  คงทอง                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกก 
220. นางนทมน  คีรีวงศ์                               แทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่เลน 
221. นายสุรทิน ทพิย์อักษร                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 
222. นายมนัส   ทองทิพย ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่อนพบิูลย ์
223. นางเยาวมาลย์  มะเดโช                           ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรงัษี 
224. นายค านึง  เกื้อสกลุ                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 
225. นายธีระพล  กิจเกิด                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย 
226. นายสายันต์   มีปาล                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมัชฌมิภูผา 
227. นางบุญยงั  เขียวภักดี                           รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรอ่นนา 
228. นายชัชกรณ์ บุญเชิด                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 
229. นายสุเทพ ฤทธิรัตน์                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเทพพนมเชือด 
230. นายเพชรพันธ์  ขันเพ็ชร                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 
231. นางกัณหา  ศรีอักขรกุล                        รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงงาม 
232. นายวิจักร  เกิดค า                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปลายสระ 
233. นายสมศักดิ์ ศรีอุทัย                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่าน 
234. นายมนตรี  หงษา                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลอง   
235. นายประภาศ  พลูหนงั                         ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทราภิบาล 
236. นายนิคม ชูศรี                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 
237. นายบัญชา พูนพนัง                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแซง 
238. นายวีระสิทธ์ิ  แดงวิไล                         ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประนุเคราะห์  ๗ 
239. นายสัมพันธ์  อิสสระพันธ์ุ                        แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระอานนท์    
240. นายอาคม ลียวัฒนานุพงศ์                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนา 
241. นายสุพจน์ จงจิตร                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธงทอง 
242. นางรัตนา สุวรรณธนู                  รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเจริญ 
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243. นางนรีกานต์ บญุเชิด                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนรุย 
244. นายศิลปชัย ชูมั่น                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโครกคราม 
245. นายโชติ ค านวณ                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหาร 
246. นายทรงวุฒิ  ทองป้อง                           ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 
247. นายจีรวัฒน์  หล่อสพุรรณพร                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถลงุทอง 
248. นายสมพร   คงดี                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามัคยาราม 
249. น.ส.อมรรัตน์ รัตนะ                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายราง 
250. นายสุพงศ์  รังษีพงศ์                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธาราวง 
251. นางรจนา  ทองขาว                             แทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าไทร 
252. นายธาดา  อุณพันธ์                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุง่หล่อ 

 
ผู้ไม่มาประชุม    (ไม่ปรากฏการลงช่ือในบัญชีลงช่ือ)  

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินธัมมงั 
2. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางปรง 
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนโตนด 
4. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่บน 
5. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าระก าเหนือ 
6. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บ ารงุ 
7. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระนอก 
8. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไสขาม 
9. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมาก 
10. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกยเชน 
11. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าเขาแดง 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางอรัญญา  โมราศิลป ์   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
2. นางจินตนา  ตั้งเสง้    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
3. นางสุวิมล    ศรีเจริญ    พนักงานธุรการ ระดบั 4 
4. นางสุชาดา  หวานแก้ว    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
5. นางอภิสรา  มีนิ่ม    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
6. นางประยงค์  ชุมทอง    นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
7. นางสาวประณีต  ช่อสม   นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ 
8. นายจักริน  จักขุมณี    เจ้าพนักงานพสัด ุ
9. นางกัลยา  เกื้อกาญจน ์   นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ 
10. นางพิทยา  นกแก้ว    นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ 
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11. นายสมพร  รักประทุม   พนักงานขับรถ 
12. นายจ าลอง  สงเสียง    หัวหน้าหมวดยานยนต์ 
13. นายสถิตย์    เพิ่มพูล    พนักงานขับรถ 
 

พิธีเปิดการประชุม                                                                            
โดยนายยงศักดิ์   เชาวน์วุฒิกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

นครศรีธรรมราช เขต 3     จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย     พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเดจ็  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช  ต่อจากนั้นมอบเกียรติบตัรให้กบัโรงเรียน ดังนี ้

1. โรงเรียนน าร่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ  2559   
จ านวน  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. โรงเรียนบ้านไสหินต้ัง 11. โรงเรียนวัดหนองจกิ  12. โรงเรียนวัดพระอานนท ์
13. โรงเรียนบ้านหัวล าภู  14. โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 15. โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 
16. โรงเรียนบ้านท่าเตียน 17. โรงเรียนวัดจกิพนม  18. โรงเรียนวัดปากควน 
19. โรงเรียนบ้านล าหัก  20. โรงเรียนบ้านควนชิง   

2. โรงเรียนพฒันาผ่านเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา  จ านวน   62  โรง   
ประกอบด้วย 

   1. วัดสมควร     2. บ้านล าหกั     3. บ้านเหนอืคลอง   
   4. วัดทุ่งโพธ์ิ     5. บ้านไสหินต้ัง    6. วัดบางทองค า 

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. บ้านหัวล าภู   
  28. พิบูลยารามมิตรภาพที่  232  29. วัดปากแพรก    30. วัดหนองจกิ   
  31. บ้านพรบุัว     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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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 

เริ่มประชุม   เวลา  09.00 น. 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    1.1 เรื่องการมอบเกียรติบัตรโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ประธาน         ขอแสดงความยินดีและขอช่ืนชมกับโรงเรียนที่รบัเกียรตบิัตรโรงเรียนน าร่องมาตรฐาน 

สิ่งแวดล้อมศึกษา  จ านวน  20  โรง และโรงเรียนที่ไดพ้ฒันาผ่านเกณฑม์าตรฐานสิ่งแวดล้อม
ศึกษา  จ านวน  62  โรง  ขอให้โรงเรียนได้ด าเนินงานในเรือ่งดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและ
ประสบผลส าเรจ็ตลอดไป 

  1.2 เรื่องแนะน าผู้บริหารสถานศึกษาท่ีได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งใหม ่
ประธาน       ด้วย กศจ. ได้อนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.

นครศรีธรรมราช เขต 3  จ านวน  41 โรง และขอให้แนะน าตัวเพื่อให้คณะผู้บรหิารได้รูจ้ักพอสังเขป 
1.  นายมนต์ตรี  หนูขจร  ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์   อ.ปากพนัง 
2.  นายจรีะชาติ  บุญฤทธ์ิ   ผอ.ร.ร.บ้านบางเนียน อ าเภอปากพนงั 
3.  นางสุภาภรณ์  พรหมแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านเกาะนางโดย อ าเภอปากพนงั 
4.  นางสรุรีัตน์  กมลปทัมากลุ ผอ.ร.ร.บ้านชายทะเล อ าเภอปากพนงั 
5.  นางธัญญาศิริ  แก้วระก า ผอ.ร.ร.บ้านบางลกึ อ าเภอปากพนงั 
6.  นางเบญญาภา  ไชยมุด ผอ.ร.ร.บ้านบางตะลมุพอ อ าเภอปากพนงั 
7.  นางศุภาพิชญ์  ศรภักดี ผอ.ร.ร.บ้านโกง้โค้ง อ าเภอปากพนงั 
8.  นางสุภาพ  พฤษภ  ผอ.ร.ร.วัดแหลมตะลมุพุก อ าเภอปากพนงั 
9.  นายสมพร  ไชยมุด  ผอ.ร.ร.วัดโคกมะม่วง อ าเภอปากพนงั 
10.  ว่าที่ร้อยตรีวิชาญ เพ็ชรแก้ว ผอ.ร.ร.วัดขนาบนาก อ าเภอปากพนงั 
11.  นางสาวประทีป  มะลิแก้ว ผอ.ร.ร.วัดสองพี่น้อง อ าเภอปากพนงั 
12.  นายไชยันต์  คงเมือง ผอ.ร.ร.บ้านน าทรัพย ์ อ าเภอปากพนงั 
13.  นางส ารวย  วงศ์สวัสดิ ์ ผอ.ร.ร.วัดแหลม  อ าเภอหัวไทร 
14.  นางสาวนภัทร  นามสุข ผอ.ร.ร.บ้านโคกทราย อ าเภอหัวไทร 
15.  นางสาววันเพ็ญ สังข์ศิลปเ์ลิศ ผอ.ร.ร.วัดฉิมหลา อ าเภอหัวไทร 
16.  ว่าที่ร้อยตรีประกิต  อินทนะ ผอ.ร.ร.วัดอมิอญ  อ าเภอหัวไทร 
17.  นายชัยมิตร  วงศ์สวัสดิ์ ผอ.ร.ร.วัดบ้านราม อ าเภอหัวไทร 
18.  นายสมเกียรติ  เวชภูติ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยน้ าเย็นฯ อ าเภอหัวไทร 
19.  นางสาวประทิว  มีเสน ผอ.ร.ร.วัดสว่างอารมณ ์ อ าเภอหัวไทร 
20.  นายประภาส  สวนกูล ผอ.ร.ร.วัดรามแก้ว อ าเภอหัวไทร 
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21.  นายอณุชณ  สุรพงศ์มาศ ผอ.ร.ร.บ้านควนมิตร อ าเภอชะอวด 
22.  นางสาวสุภัตร  พุทธานุกูล ผอ.ร.ร.บ้านควนมุด อ าเภอชะอวด 
23.  นางสาวกรรณิกา  จอมทอง ผอ.ร.ร.บ้านลานนา อ าเภอชะอวด 
24.  นายสาครินทร์ จันทรมณ ี ผอ.ร.ร.บ้านพรุบัว อ าเภอชะอวด 
25.  นายเข็บ บุญวรรณ  ผอ.ร.ร.บ้านหนองนนทร ี อ าเภอชะอวด 
26.  นายโสภณ  ด าพิน  ผอ.ร.ร.วัดควนเครง็ อ าเภอชะอวด 
27.  นางไพจิตต์  มีปลอด ผอ.ร.ร.บ้านศาลาทวดทอง อ าเภอชะอวด 
28.  นางอาภรณ์  บุญอ่อน ผอ.ร.ร.ตชด.บ้านท่าข้าม อ าเภอชะอวด 
29.  นางบุณยวีร์  เศวตวงศ์สกุล ผอ.ร.ร.ตชด.บ้านควนมีชัย อ าเภอชะอวด 
30.  นางศุภมนต์  จรณะเลิศ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยโส อ าเภอชะอวด 
31.  นางสาวศศิธร  ช่วยสงค์ ผอ.ร.ร.วัดดอนมะปราง อ าเภอชะอวด 
32.  นายณฐกฤต  ช่ืนชนะ ผอ.ร.ร.วัดควนป้อม อ าเภอชะอวด 
33.  นางประทปี  มีเอียด  ผอ.ร.ร.บ้านดอนตาสังข์ อ าเภอชะอวด 
34.  นางสาวเครือวัลย์  ขาวแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านวังหอน อ าเภอชะอวด 
35.  นายวิชัย  ราชธานี  ผอ.ร.ร.วัดวังฆ้อง  อ าเภอจุฬาภรณ์ 
36.  นางสาวปราณี  ทองประพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านอายเลา อ าเภอจุฬาภรณ์ 
37.  นางอัญญารัตน์  ธานีรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านคอกวัว อ าเภอจุฬาภรณ์ 
38.  นางสาวสมใจ  บญุประดิษฐ ์ ผอ.ร.ร.บ้านคอพร ุ อ าเภอจุฬาภรณ์ 
39.  นายสิวกรณ์  กิจบรรทัด ผอ.ร.ร.บ้านควนโตน อ าเภอจุฬาภรณ์ 
40.  นางณัฐยากร  ฤทธ์ิธนกุล ผอ.ร.ร.บ้านเหนือคลอง อ าเภอจุฬาภรณ์ 
41.  นายเพชรพันธ์  ขันเพ็ชร์ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยไม้แก่น อ าเภอร่อนพบิลูย ์
- การเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัตงิานในหน้าที่ เพื่อพฒันาการศึกษา  

เป็นเวลา 1 ปี โดยจะมีการประเมิน  2 ครั้ง ทุก  6 เดือน  หากผลการประเมินครั้งแรกไมผ่่าน     
ต้องพัฒนาและปรับปรงุงานในหน้าที่ของตนเองเพื่อเข้ารับการประเมิน รอบ  2 หากผ่านเกณฑ์     
การประเมินจะได้ปฏิบัติงานในต าแหนง่ผอ.สถานศึกษาต่อไป แต่หากไม่ผ่านการประเมินทัง้  2 ครั้ง
จะต้องด าเนินการตามมาตรา  71 แห่ง พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
และ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตราก าลัง
ทดแทน พ.ศ.2551  

    - ตัวช้ีวัดความส าเร็จทีจ่ะใช้ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน มี 10 ตัวช้ีวัด 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   1.3 เรื่องการสรรหาและคัดเลือกขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประธาน         จะมีการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครู ใน  5 ประเภท ดังนี้ 
   1. การคัดเลอืกผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   2. การคัดเลอืกรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   3. การคัดเลอืกผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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   4. การคัดเลอืกศึกษานิเทศก ์
   5. การคัดเลอืกครู ตาม  ว 16  
ที่ประชุม  รับทราบ 

1.4 เรื่องนโยบายจากการประชมุผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ  
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อคราวประชุม วันท่ี  26 ธันวาคม  2559 
- มอบนโยบายเพื่อให้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม  โดยมีนโยบายหลักทีเ่ป็นประเด็น
ส าคัญ ดังนี ้
1. น้อมน าแนวพระราชด าริ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ใส่เกล้าฯ และ
มอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัดต่อไป 
 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร  มีใจความส าคัญว่า “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผูเ้รียนใน  2 ด้าน คือ   

   1) ส่งเสริมให้นกัเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง 
   2) การศึกษาต้องมุง่สร้างพื้นฐานชีวิตหรอือปุนิสยัที่มัน่คงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบคุลกิและอปุนสิัยที่ดงีาม 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชกระแสเกี่ยวกบัการศึกษา
ในช่วงปี 2555 จ านวน 8 พระราชกระแส โดยส่งมอบให้องคมนตรีมามอบให้กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยแบ่งเป็น 2 เรื่องหลักๆ ดังนี้        
 ส่วนท่ี 1 ในเรื่องของนักเรียน                                                                          
1.1. “ครูต้องสอนให้เด็กนกัเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเกง่ช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลงั มิใช่สอนใหเ้ด็ก
คิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพือ่น เพื่อให้คนเองไดล้ าดับดีๆ เช่น สอบได้ทีห่นึ่งของช้ัน แต่ต้องให้
เด็กแข่งขันกับตนเอง" (11 มิ.ย.55)                                             
1.2 "ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยมีาก แต่ต้องมุง่ปลกูฝงัความดีให้นักเรียนช้ันต้น ต้อง
อบรมบ่มนสิัยใหเ้ป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย.55)                                          
1.3 "เราต้องฝึกหัดให้นกัเรียนรูจ้ักท างานร่วมกันเป็นกลุม่ เป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มีความสามัคคี 
รู้จักดูแลช่วยเหลือซึง่กันและกัน เอื้อเฟื้อเผือ่แผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.55)         
1.4 “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรกัครู ครรูักนักเรียน” (9 ก.ค.55)               
 ส่วนท่ี 2 เรื่องของครู           
2.1 “เรื่องครมูีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจ านวนไม่พอและ 
ครูย้ายบ่อย ดังนั้นก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ไดผ้ลตามที่
ต้องการ จงึจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูใหเ้หมาะสม และปลูก
จิตส านึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้
ทางวิชาการในสาขาทีเ่หมาะสมทีจ่ะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่
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แท้จรงิ คือ มีความรัก ความเมตตาต่อเดก็ ควรเป็นครทู้องทีเ่พื่อจะได้มีความผูกพัน และคิดที่จะพัฒนา
ท้องถ่ินทีเ่กิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย.55) 

2.2 “ต้องปรับปรงุครู...ครจูะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจรงิจงั”                   
(6 มิ.ย.55)                                                                                                  
2.3 “ปัญหาปจัจบุันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บรหิารเพื่อให้ได้ต าแหนง่และ
เงินเดือนสงูข้ึน แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูทีมุ่่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่
ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดน้ี การสอนหนังสือตอ้งถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใด
สอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปรมิาณ ต้องมี reward” (4 ก.ค.55)     
2.4 “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรยีนจะสอนไมห่มด แต่เกบ็ไว้บางส่วน หากนักเรียนตอ้งการรูท้ั้งหมด
วิชาก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกบัครูท่านน้ัน จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรอืส่วนตัวก็ตาม”    
(5 ก.ค.55)                          

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  3/2559  

ให้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งท่ี  3/2559   เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  2559   
จากเว็บไซต์ สพป.นศ.3     

ที่ประชุม  รับรอง. 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

3.1  เรื่องจากกลุ่มนโยบายและแผน 
 3.2.1  เรื่องโครงการโรงเรยีนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) 

รองสมเกียรติฯ         ด้วย  สพฐ. ได้ด าเนินการบรหิารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก  ดว้ยการจัดท าโครงการโรงเรียนด ี
                                    ใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)  เพื่อต้องการลดความเหลื่อมล้ าและเพิ่มประสทิธิภาพการเรียนการสอน  โดยพัฒนา 
                                    โรงเรียนดีใกลบ้้านใหม้ีความพร้อมดา้นกายภาพสิง่แวดล้อม  ครูครบช้ันครบวิชาเอกและเพิ่มคุณภาพทาง 
                                    การศึกษา  สามารถดึงดูดโรงเรียนขนาดเลก็ที่อยู่ใกล้กนัมาเรียนรวมได้  โดยมีเป้าหมายด าเนินการ คือ 

     1. โรงเรียนขนาดเล็กทีม่ีนักเรียน  20 คน ลงมา  ให้ไปเรียนรว่มกับโรงเรยีนดีใกล้บ้าน  ภายใน  
ปีการศึกษา 2559 
                 2. โรงเรียนขนาดเล็กทีม่ีนักเรียน ๔๐ คน ลงมา  ให้ไปเรียนโรงเรียนดีใกล้บ้าน   ภายใน           
ปีการศึกษา 2560   
      จึงขอให้โรงเรียนเตรียมการและด าเนินการ  โดยการประชาสมัพันธ์  ท าความเข้าใจกบักรรมการ
สถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน  ในการด าเนินงานวางแผนโครงการดังกล่าว 
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    อนึง่ผลการด าเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แมเ่หล็ก)  รุ่นที่ 1 
 

โรงเรยีนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) โรงเรยีนเครือข่าย 
1. โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 
๒. โรงเรียนวัดสระโพธ์ิ ๑. โรงเรียนวัดพระหอม 

๒. โรงเรียนบ้านดอนโตนด 
๓. โรงเรียนบ้านบางปรง 

๓. โรงเรียนวัดเกาะจาก ๑. บ้านปากคลอง 
๒. วัดคลองน้อย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
      3.2.2  เรื่องการใช้งานระบบรับ-ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Area(Amss++) ) 

รองสมเกียรติฯ                        ตามที่  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้จัดอบรมขยายผลการใช้งานระบบ Smart  
Area(Amss++)  ให้บุคลากรใน สพป.และโรงเรียนในสังกัดเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒7 – ๒๙ 
กรกฏาคม 2559  ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
และประกาศใช้ระบบ Smart Area(Amss++) ในส่วนของระบบงานบริหารทั่วไป  ในงานรับ-ส่ง
หนังสือราชการรวมทัง้การออกค าสัง่ และ งานไปรษณีย์  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป และ
จะปิดระบบ E - office ตัวเก่าของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 คงเหลือ
ไว้เฉพาะส่วนสืบค้นหาหนังสือเท่านั้น  ในเบื้องต้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้อบรมเฉพาะ 
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทุกคน เพื่อน าไปขยายผลให้กับบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียน (ผู้บริหาร
โรงเรียนและ ครู ICT )  นั้น 

ในการนี้ การใช้งานระบบ Smart Area (Amss++) ระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียนในสังกัด  ในระยะแรกมีปัญหาในการใช้งานระบบ   ดังนี้ 

1. โรงเรียนแจ้งว่าไม่ได้รับหนังสือ   
2. เข้าระบบ Smart Area(Amss++) ไม่ได้   
3. Username และ Password ผิด   
4. ไม่มีช่ือในระบบ 

ซึ่งผู้ดูแลระบบเขตพื้นที่  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   ได้ด าเนินการตรวจสอบระบบและ 
แก้ปัญหาให้กับโรงเรียนที่มีปัญหาได้ใช้เป็นปกติ แล้ว  

หากโรงเรียนใดยังมีปัญหาในการใช้งานขอให้โรงเรียนด าเนินการ ดังนี ้
1. แจ้งปญัหา  รายละเอียดการใช้ระบบ โดยขอให้แจ้งข้อมูล เช่น ช่ือ-นามสกลุ ,  

Username  และ  Password ของผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที่ธุรการ ด้วย 
         ๒.  หากผู้ใช้งานทั่วไปเข้าระบบไม่ได้ ข้อมูลที่ต้องแจ้ง เช่น ช่ือ-นามสกุล , เลขบัตรประชาชน ,  
โรงเรียน และ รหัส Smis 
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๓. กรณีโรงเรียนต้องการเพิ่มบุคคลและการเปลี่ยนแปลงบุคคลในระบบ เนื่องจากการโอน 

ย้าย  และ เกษียณ ขอให้แจ้ง ผู้ดูแลระบบเขตพื้นที่ ทราบด้วย  เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยน แก้ไข ในระบบ 
Smart Area  (Amss++)  ให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนแจ้งเป็นหนังสือราชการให้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  ทราบ        
เพื่อด าเนินการต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
         3.2.3 เรื่องขอสนับสนุนงบอุทกภัย 
รองสมเกียรติฯ        ตามที่ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต  3 แจ้งให้โรงเรียน 

รายงานเบื้องต้นเรือ่งประสบอทุกภัย นั้น เมื่อโรงเรียนรายงานเบื้องต้นแล้ว ส านักงานเขตฯก็ได้แจ้งให้
โรงเรียนท ารายละเอียดขอสนับสนุนงบประมาณ สง่ ภายในวันที่   30  ธันวาคม   2559  โดยให้ส่ง
เป็นแผ่นซีดี  5 รายการ นั้น  ขอเรียนว่า ส านักงานเขตฯ ขอเลื่อนเวลา เป็นวันที่   4  มกราคม   
2560  ก่อนเวลา  12.00 น. 

ที่ประชุม  รับทราบ 
3.3 เรื่องจากกลุ่มอ านวยการ 
     3.3.1 เรื่องโครงการประชารัฐรู้รักสามัคคี ท าดีเพ่ือพ่อ 

 รองบญุเรืองฯ                ตามที่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จสูส่วรรคาลัย เมื่อวันที่  13   
ตุลาคม  2559  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระราชกรณียกิจนานปัการ และพระจริยวัตรอัน
งดงามของพระองค์ท่าน  พระองค์ทรงตรากตร าพระวรกายอย่างมิรูเ้หนจ็เหนื่อย  ทรงแสดงให้เห็นถึง
พระราชปณิธานและแนวคิดอันดีงามยิ่ง ทีป่ระชาชนชาวไทยทุกคน ต่างถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ด าเนินชีวิต  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระองค์ท่านและเพื่อเป็นการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความรักความสามัคคีในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 3     จึงได้จัดท าโครงการประชารัฐรู้รกัสามัคคี ท าดีเพือ่พ่อ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ     
   1. บุคลากรในสพป.นครศรีธรรมราช เขต  3 จ านวน  92  คน 
   2. ผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  จ านวน  278  คน 

 กิจกรรมด าเนินการ 
- กิจกรรมสัมโมทนียคาถา 
- ท าบุญเลี้ยงพระ 

สถานท่ี    ห้องประชุมใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 
ดังรายละเอียดปฏิทินการด าเนินงานที่แนบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
      3.3.2  เรื่องการท าลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 

รองบุญเรืองฯ                              ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  ให้ส่วนราชการ     
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ฯ นั้น 
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                 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3  ขอซ้อมความเข้าใจในเรื่องของ
การท าลายหนงัสือตามระเบียบดังกล่าวซึ่งในการท าลายหนงัสือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ได้มีค าสั่ง ที่ 2367 /2546 ลงวันที่  19  ธันวาคม   พ.ศ.2546  เรื่อง  มอบอ านาจ 
การท าลายหนงัสือราชการ       รายละเอียดดงัแนบ 

      สรุปขั้นตอนการท าลายเอกสารท่ีพ้นระยะการใช้งานของส่วนราชการ  ตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.2526  ข้อ  66-70  ดังน้ี 

      1. การส ารวจเอกสารท่ีจะท าลาย  ให้เจ้าหน้าทีผู่้รบัผดิชอบในการเก็บเอกสาร ส ารวจ
เอกสาร หากเห็นว่ามเีอกสารใดควรท าลายได้ ให้จัดท าบัญชีหนังสือขอท าลายตามแบบที่   25  เสนอ
ผู้บังคับบญัชาระดับต้น การส ารวจเอกสารเพื่อจะท าลายนี้ ควรท าอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง  ภายใน  
60  วัน หลังวันสิ้นปีปฏิทิน  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.2526  ข้อ  
66    

      2. การแจ้งผลการส ารวจให้หัวหน้าส่วนราชการระดบักรมพิจารณา  หาก
ผู้บังคับบญัชาระดับต้น เห็นว่าบัญชีหนังสือขอท าลายนี้สมควรท าลายได้ ให้ท าหนังสือแจง้หัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรม  (อธิบดหีรือผู้ว่าราชการจังหวัด)  เพื่อพจิารณาแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายเอกสาร
ต่อไป การท าลายหนังสือเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดบักรมนี้ ผู้บังคับบญัชาระดับต้นอาจเสนอ
รายช่ือผูส้มควรแต่งตั้งเป็นกรรมการท าลายหนงัสือไปพรอ้มกับบันทึกขอท าลายนั้น เลยก็ได้    
       3. การแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือ  เมื่ออธิบดี(หรอืผู้ว่าราชการจงัหวัด)  
ได้รับเรื่องขออนุมัติท าลายเอกสาร  จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายเอกสาร  ซึ่งเป็น
ข้าราชการระดบั  3  หรือเทียบเท่าข้ึนไป  จ านวนอย่างน้อย  3  คน  เพื่อท าหน้าที่พิจารณาเอกสารที่
ขอท าลาย  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.2526  ข้อ  67,68    
        4. การตรวจสอบเอกสารขอท าลาย  คณะกรรมการท าลายเอกสารที่ได้รบัการแต่งตั้ง 
จะด าเนินการพจิารณาเอกสารที่ขอท าลายตามบัญชีขอท าลายมานั้น  ว่าเอกสารใดควรท าลาย เอกสาร
ใดควรสงวนไว้ตลอดไป  แล้วท าบันทกึเสนออธิบดี (หรือผู้ว่าราชการจงัหวัด)  รายงานการพจิารณา
พร้อมทั้งบนัทึกความขัดแย้งของคณะกรรมการ (ถ้ามี)  เพื่อพิจารณาสั่งการ     
        5. การพิจารณาระดับกรม  เมื่ออธิบดี (หรือผู้ว่าราชการจงัหวัด)  ได้รับบันทึกของ
คณะระกรรมการท าลายเอกสารแล้ว  จะพจิารณาผลการพจิารณาของคณะกรรมการท าลายเอกสาร
อีกทีหนึง่  ถ้าเห็นชอบด้วยว่าควรท าลาย  จะส่งเรื่องพรอ้มทั้งบญัชีเอกสารขอท าลายไปที่ส านักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากรพิจารณา  เอกสารใดที่เห็นว่ายังไม่ควรท าลายจะสั่งการไปยงัส่วน
ราชการที่ขออนมุัติท าลายให้จัดเกบ็ไว้ก่อน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ.2526  ข้อ  69            
        6. การพิจารณาของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร  จะพิจารณา
รายการในบัญชีเอกสารขอท าลาย  แล้วแจ้งผลการพิจารณากลับไปใหส้่วนราชการนั้นทราบภายใน  
60  วัน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.2526  ข้อ  70   

        เมื่อส่วนราชการได้รบัแจง้ผลการพิจารณาของส านักหอจดหมายเหตุแหง่ชาติ        
กรมศลิปากร แล้วให้คณะกรรมการท าลายเอกสารคัดเลือกเอกสารที่ส านักหอจดหมายเหตุแหง่ชาติ  
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กรมศลิปากรขอสงวนไว้  และจัดส่งเอกสารเหล่าน้ันให้แกส่ านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ             
กรมศลิปากร ต่อไป ส่วนราชการที่เหลอืยังคงต้องเก็บไว้จนกว่าจะได้รับการแจง้ผลการตรวจรบั
เอกสารจากส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

       7. การท าลายและการรายงาน  การท าลายเอกสารท าได้โดยวิธีเผา  หรือขายเป็นเศษ
กระดาษ (กรณีนีจ้ะต้องตั้งคณะกรรมการควบคุมการขายเศษกระดาษ  และน าเงินที่ได้จากการขาย
เศษกระดาษนั้นน าสง่เข้างานคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป    ข้ันสุดท้ายรายงานผลการท าลายเอกสาร
ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมทราบ  เพื่อเก็บไว้เปน็หลักฐานต่อไป    

ที่ประชุม  รับทราบ 
3.4 เรื่องจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

         3.4.1 เรื่องระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
รองบุญเรือง ฯ               ด้วยกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง     ก าหนดแผนส าหรบัส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  โดยด าเนินการ 
คู่ขนานกับการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS  ๒ เดือน คือ เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙  
และเบิกจ่ายด้วยระบบจ่ายตรงเงินเดอืนและค่าจ้างประจ าของกรมบญัชีกลางเพียงระบบเดียว 
ในเดือน มกราคม ๒๕๖๐  

ค่าใช้จ่ายและเงินต่าง ๆ ท่ีน าเข้าระบบจ่ายตรง 
   ๑. งบบุคลากร  เงินเดือนและค่าจ้างประจ า / เงินประจ าต าแหน่ง/ เงินวิทยฐานะ/เงินค่าตอบแทน 
   ๒. งบด าเนินงาน  เงินตอบแทนพิเศษ(เตม็ขั้น) 
   ๓. งบกลาง  เงินสมทบชดเชย กบข /เงินสมทบชดเชย กสจ. 

ปฏิทินและขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  
 1. กลุ่มบรหิารงานบุคคลหยุดบันทกึค าสั่งและจัดสง่สรุปรายละเอียดบัญชีการจ่าย 

เงินเดือนให้กลุ่มบรหิารการเงินพร้อมค าสัง่ทีบ่ันทึก (เมื่อบันทึกในระบบแล้ว หากมีค าสัง่จ านวนมากจะ
ทยอยสง่ค าสั่งให้กลุ่มการเงิน)ภายในวันที่ ๔ ของเดือน      
2. กลุ่มบรหิารงานการเงินจัดเตรียมหนี้  ภายในวันที่ ๑-๔ ของเดือน 

          3. กลุ่มบรหิารงานการเงินพมิพ์รายงานสรุปบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  
ตรวจสอบกระทบกบัรายงานของกลุ่มบรหิารงานบุคคล ภายในวันที่ ๕-๗ ของเดือน 
4. กลุ่มบรหิารงานการเงินค านวณการจ่ายเงินและค่าจ้างประจ า  หน่วยประมวลผลย่อย 
(ส านักงานเขตพื้นที่แต่ละเขต) ภายในวันที่ ๕ – ๗ ของเดือน 
5. กลุ่มบรหิารงานการเงินน าข้อมลูหนี้เข้าสูร่ะบบ  ภายในวันที่  ๕ – ๗ ของเดือน                      
6. กลุ่มบรหิารงานการเงินตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน 
ภายในวันที่ ๕ – ๗ ของเดือน 
7. กลุ่มบรหิารงานการเงินประมวลผลสรปุการใช้จ่ายเงิน จ าแนกตามแผนงาน/รหสับญัชี  
หน่วยประมวลผลย่อย(ส านักงานเขตพื้นที่แต่ละเขต)   ภายในวันที่ ๕- ๗ ของเดือน 
8. กลุ่มบรหิารงานการเงิน ตรวจสอบข้อผิดพลาดของรายการจ่ายเงินเดือน 
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                    ในวันที่ของเดือน 
9. กลุ่มบรหิารงานการเงินพมิพ์รายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน จ าแนกตามแผนงาน/รหัสบัญชี 
หน่วยประมวลผลย่อย  ในวันที่ ๗ ของเดือน 
๑๐.กลุม่บริหารงานการเงินสง่มอบข้อมลูการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าให้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในวันที่ ๘ ของเดือน 

   ๑๑. กลุ่มบรหิารงานการเงินจัดสง่สรุปรายงานการใช้จ่าย  พร้อมหนังสือแจง้สง่ให ้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทาง อีเมล์ในวันที่ ๘ ของเดือน 
๑๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประมวลผลสรุปการเบิกจ่ายในภาพรวมส่ง
กรมบัญชีกลาง   ในวันที่  ๑๓  ของเดือน 

   ๑๓. กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสทิธิ/ หนี้เข้าบญัชีหน่วยเบิก  ในวันที่ ๒๖  ของเดือน 
   ๑๔. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน น าเอกสารการขอเบิกในระบบ GFMIS 

ลงเว็บไซต์ของส านักการคลังและสินทรัพย์  ในวันที่ ๓๑ ของเดือน 
ที่ประชุม  รับทราบ 

3.4.2  การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และงบกลาง(กระตุ้น
เศรษฐกิจ) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

รองบุญเรืองฯ                              ๒.๑. ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน      มีหนังสือด่วนที่สดุ  
ที่ ศธ  ๐๔๐๐๒/ ว ๑๐๑๗ลงวันที่  ๙  ธันวาคม ๒๕๕๙   แจ้งว่ากรณีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐  รายการงบลงทุนที่ไมส่ามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙  และยังมี
ความจ าเป็นต้องด าเนินการต่อ   ให้เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเร่ง
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี  ๒   โดยยื่นค าขอขยายระยะเวลากอ่หนีผู้กพัน
ผ่านระบบรายงาน Online ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๓ ได้
ด าเนินการขอขยายทุกรายการแล้วและส านักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช เรง่รัดให้สถานศึกษาที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนรายการ ค่าครุภัณฑ์และสิง่ก่อสร้าง ทีม่ีวงเงินต่อรายการไมเ่กิน ๒  
ลา้นบาท   ต้องก่อหนี้ผกูพันและเบกิจ่ายให้แล้วเสรจ็ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙  
กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์     ได้สรุปการก่อหนี้ผกูพันและเบิกจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.
๒๕๖๐ และงบกลาง (กระตุ้นเศรษฐกิจ)  ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อมูล ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม 
๒๕๕๙  

๒.๒ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างของลูกจ้างช่ัวคราว( จ้างพีเ่ลี้ยงเด็ก ,ค่าจ้างนักการภารโรง) 
    ให้โรงเรียนสง่หลักฐานการเบิกจ่าย ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 

3.5  เรื่องจากกลุ่มนิเทศฯ  
นายสมชาย ฯ         3.5.1 เรื่องก าหนดการสอบทางการศึกษาแห่งชาตขิั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา  2559    
   ๑. ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๖ สอบในวันที่ ๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐ ประกาศผลสอบวันที่ ๒๕ มนีาคม ๒๕๖๐  
                               ๒. ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบระหว่างวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประกาศวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐   
                               ๓. สพป.นศ.๓ เป็นศูนย์สอบส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา ในพื้นที่ทุก 
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สังกัด จ าแนกเป็นโรงเรียนสงักัด สพป.นศ.๓ จ านวน ๒๔๗ โรงเรียน สงักัด อบจ. ๒ โรงเรียน สังกัด
เทศบาลปากพนัง ๖ โรงเรียน เอกชน ๑๕ โรงเรียน ตชด. ๑ โรงเรียน รวม ๒๗๑ โรงเรียน 

การก าหนดสนามสอบ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
สพป.นศ.๓ ก าหนดสนามสอบ จ านวน ๓๘ สนามสอบ ตามความเหมาะสมของเส้นทางคมนาคมและ
จ านวนนักเรียน   

                     ๑. ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๖ จ านวนนักเรียน ๔,๕๖๙ คน ๓๐ สนามสอบ  
                     ๒. ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวนนักเรียน ๑,๐๕๕ คน ๘ สนามสอบ  

การก าหนดศูนย์สอบย่อย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ก าหนดศูนย์สอบย่อย ๕ ศูนย์ ใน ๕ อ าเภอ  ยกเว้นอ าเภอเชียรใหญ่ ใช้เขตพื้นที่
เป็นศูนย์สอบย่อย 

การแต่งตั้งกรรมการระดับสนามสอบ   
ในแต่ละสนามสอบ มีกรรมการ ๓ ส่วน  

                     ๑. ผู้แทนศูนย์สอบ เปน็ตัวแทนศูนย์สอบ สพป.นศ.๓ ทีม่าจากโรงเรียนในสนามสอบอืน่ สนามละ ๒ คน 
                     ๒. กรรมการในโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ ประกอบด้วย ฝ่ายประสานงาน และฝ่ายสถานที่  

๓. กรรมการด าเนินการสอบที่มาจากโรงเรียนในสนามสอบอื่น ประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ  
กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ และฝ่ายสถานที่  

การจัดสรรงบประมาณ 
ศูนย์สอบ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 3 ได้รับจัดสรร

งบประมาณด าเนินการสอบ ช้ัน ป.๖ จ านวน ๔๗๙,๗๔๕ บาท จัดสรรใหส้นามสอบ ๔๐๒,๕๘๐ บาท 
ศูนย์สอบย่อยประจ าอ าเภอ ๔,๓๐๐ บาท ศูนย์สอบ จ านวน ๖๘,๖๓๘ บาทคงเหลอื ๔,๒๒๗ บาท  

ได้รับจัดสรรงบประมาณด าเนินการสอบ ช้ัน ม.๓ จ านวน ๑๖๓,๕๒๕ บาท จัดสรรใหส้นาม
สอบ ๑๔๑,๔๖๐ บาท ศูนย์สอบย่อยประจ าอ าเภอ ๕,๒๐๐ บาท ศูนย์สอบ สพป.นศ.๓ จ านวน 
๖๘,๖๓๘ บาท เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๕๗ บาท  

๑. หัวหน้าสนามสอบ ได้รับค่าตอบแทน คนละ ๕๐๐ บาท/วัน สนามสอบ ป.๖ จ านวน ๑ วัน 
สนามสอบ ม.๓ จ านวน ๒ วัน วันประชุมเตรียมการสอบ ๒๐๐ บาท 

๒. ฝ่ายจัดสถานที่ ได้รับค่าตอบแทน คนละ ๒๕๐ บาท/วัน สนามสอบ ป.๖ จ านวน ๑ วัน 
สนามสอบ ม.๓ จ านวน ๒ วัน วันประชุมเตรียมการสอบ ๑๐๐ บาท 

๓. ฝ่ายอื่นๆ ได้รับค่าตอบแทน คนละ ๔๐๐ บาท/วัน สนามสอบ ป.๖ จ านวน ๑ วัน สนาม
สอบ ม.๓ จ านวน ๒ วัน วันประชุมเตรียมการสอบ ๑๐๐ บาท 

๔. ครูควบคุมนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ มาสอบ ได้รับค่าตอบแทน คนละ ๒๐๐ บาท ครู
ควบคุมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มาสอบ ไม่มีค่าตอบแทน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
        3.5.2 เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  2559  
นายสมชาย ฯ               1. การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1-4 ภาคเรียนที่  2               

ปีการศึกษา  2559  (ประเมินนักเรียนทุกสังกัด)  จัดสอบในวันที่  23 กุมภาพันธ์  2560 
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                2. การประเมินความสามารถพื้นฐานระดบัชาติ (NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3  
ประจ าปีการศึกษา  2559  (ประเมินนักเรียนทกุสงักัด)  จดัสอบในวันที่  8  มีนาคม  2560 

       3. การประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ช้ันประถมศึกษาปทีี่   
2,4,5 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  และ  2  สอบในวันที่  1-2  มีนาคม  2560 

ที่ประชุม  รับทราบ 
     3.5.3  เรื่องการด าเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียน เก่งดี นครศรี เขต 3  

นายสมชาย ฯ                ด้วยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จะด าเนินการสอบ
คัดเลือกนกัเรียน เก่งดีนครศรีเขต 3  ประจ าปีการศึกษา  2559  ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักเรียนเก่งดี  นครศรเีขต 3  สนองกลยทุธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคล้องกับจุดเนน้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ด้านผู้เรียนที่ก าหนดให้นกัเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ยผลการเรียน 
NT  และ O-NET    เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ  3  และก าหนดให้ผูเ้รียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามค่านิยมหลกัของคนไทย  12  ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย มีจิตส านึกรักในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ  และสิง่แวดล้อม  ป้องกันตนเองใหห้่างไกลยาเสพติด  และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคม  
เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ 

ที่ประชุม    รับทราบ  
         3.5.4 เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและงานนโยบาย 

ปีงบประมาณ  2560 
นายสมชาย ฯ                  การขับเคลื่อนการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และงานนโยบาย ปงีบประมาณ   

2560  ประกอบด้วย           
 1. การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน         
 2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมทกัษะ 

    2.1 ทักษะการคิด 
    2.2 ทักษะการแก้ปญัหา 
    2.3 ทักษะชีวิต 
    2.4 ทักษะในการใช้เทคโนโลย ี
    2.5 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 
 ฯลฯ 
3. การพัฒนางานนโยบาย 
   3.1 นโยบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2 นโยบายโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดลอ้มศึกษา 
   3.3 นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
   3.4 นโยบายการเรียนรู้อาเซียนด้วยการจัดการเรียน ASEAN  currieulum  Sourcebook          
         สู่ช้ันเรียน 

     รายงานการประชมุ  20 
 
 



  

   3.5 นโยบายแนะแนวอาชีพ ตามมติครม. ส่งเสรมิรายไดร้ะหว่างเรียน 
   3.6 การพัฒนาการอ่านออก สื่อสารได้ของนกัเรียน 
4. การพัฒนาคุณลักษณะผูเ้รียน 
    4.1 การพัฒนากจิกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน 
    4.2 การพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองรับผิดชอบต่อสังคม 
5. สิ่งแวดล้อมศึกษา 
    5.1 การมอบเกียรตบิัตร 

                                         การมอบเกียรติบัตรโรงเรยีนมาตรฐานสิง่แวดล้อมศึกษา ที่จัดกจิกรรมและได้รบัการ 
ประกวดการด าเนินงาน  62  โรงเรียน และโรงเรียนน าร่องของเขตพื้นที่การศึกษา  จ านวน 20  
โรงเรียน  

5.2 การจัดท าบันทกึข้อตกลง ระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต  3  กับโรงเรียนในสังกัด เรือ่ง ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3 
สะอาดตามหลกัการ   3 Rs – ประชารัฐ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
                3.5.5 เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษา 

แบบเรียนรวม) ปีงบประมาณ  2560  รายละเอียดดังแนบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

3.6 เรื่องจากกลุม่บริหารงานบุคคล 
         3.6.1 เรื่องการจัดกิจกรรมวันครู ในส่วนภูมิภาค ครั้งท่ี  61 พ.ศ.2560      
รองปรีชาฯ                                ด้วยส านักงานเลขาธิการคุรสุภา ได้ก าหนดแนวทางการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค      

ครั้งที่  61  พ.ศ. 2560  โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้น าหลักในการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาคฯ 
ประสานแนวทางการจัดกจิกรรมงานวันครูในส่วนภูมิภาคฯ ไปยังหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดของ
แต่ละจงัหวัด เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันครูในส่วนภูมิภาคฯ มีประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
หรือรองประธานกรรมการศึกษาธิการจงัหวัด เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาคฯ ซึ่ง 
- ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา จะจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาคฯ ไปยังส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 
ทุกแห่ง  ตามจ านวนอ าเภอในแต่ละจังหวัด อ าเภอละ  6,000  บาท   
- สกสค. เขตละ 5,000 ได้สง่ไปให้ยงัส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว  
และศึกษาธิการจงัหวัดได้มีนโยบายจัดงานวันครูในนามศึกษาธิการจังหวัด ณ โรงแรมทวินโลตสั 
- จากสหกรณ์ออมทรพัย์ครูนครศรีธรรมราช ให้เขตพื้นที่ละ 20,000 

ที่ประชุม  รับทราบ 
         3.6.2 เรื่องขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจ าปี  2560 
รองปรีชา                                   ด้วยส านักงานเลขาธิการคุรสุภาได้ด าเนินงาน “งานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา” ประจ าปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพือ่ส่งเสริม สนบัสนุนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายทางวิชาชีพในรูปแบบของ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
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วิชาชีพ”(Professional Learning Community : PLC) โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้แกเ่ครือข่ายฯ เพื่อ
น าไปใช้ในการจัดกจิกรรมพฒันาวิชาชีพที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา 
รายละเอียดได้จัดส่งไปยงัสถานศึกษาแล้ว และดรูายละเอียดได้ทางเว็บไซตส์ านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
www.ksp.or.th 

ที่ประชุม  รับทราบ                                        
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา      ไม่มี           
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 เรื่องกองทุนจตุคามฯ 
ผอ.มณี เอียดเสน        ตามที่ สพป.นศ.3 ได้จัดต้ังกองทุน ฯ  เมื่อหลายปี อยากให้ส านักงานเขตฯ ช้ีแจงกองทุนจตุคามฯ  
รองบุญเรืองฯ การด าเนินการเกี่ยวกับเงินรายไดจ้ากองค์พอ่จุคามรามเทพ 

- ขณะนี ้สพป.นศ. 3  มีสมุดบญัชีเงินฝากของกองทุนจตุคามฯ  มีเงินคงเหลือ  1 ล้านบาทเศษ         
- ผู้เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝาก  คือคุณเยาวเรศ  ศรีจันทร์   กลุ่มสง่เสรมิการจัดการศึกษา         
- ผู้เบิกถอน  4 คน คือ นายเสริมศักดิ์  ดิษฐปาน  นายอรุณ  ศรีวรรธนชาติ  นางอัชฌา  หมื่นสวัสดิ์    

    และนางเยาวเรศ ศรจีันทร์   มีเงื่อนไขการเบิกถอน  3 ใน  4 
 - เมี่อวันที่  14 ก.ย.2558  ผอ.ประจักษ์ ช่างเรือ   ได้มีค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบยอดเงิน

คงเหลือ และคณะกรรมการยกร่างระเบียบกองทุนฯ แต่ยังไม่เรียบรอ้ย  และเมื่อข้าพเจ้าไดร้ับค าสัง่ให้
รับผิดชอบกลุ่มอ านวยการ ก็ได้ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการได้น าเรือ่งนี้เข้าวาระด าเนินการต่อ 
เพื่อจะได้น าเงินไปใช้ประโยชน์  และล าดับต่อไปกจ็ะนัดประชุมกรรมการ จัดท าระเบียบให้แล้วเสรจ็ 
เมื่อเรียบร้อยแล้วจะแจ้งใหผู้้บริหารทราบต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน   ขอขอบคุณทุกท่าน  ขอปิดการประชุม 
เลิกประชุม  เวลา  16.15 น.     
    
             ผู้จดรายงานการประชุม 
                          (นางอรญัญา  โมราศิลป)์            
                                                          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ  

                                                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์) 
                               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

  ผู้รบัรองรายงานการประชุม                                                              
(นายยงศักด์ิ   เชาวน์วุฒิกุล) 

                               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
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