
รายงานการประชุมผูบ้รหิารสถานศึกษาในสังกัด  สพป.นศ.3 
ครั้งที่  1/2560 

เมื่อวันที่  8   พฤษภาคม   2560   
ณ  โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช  อ.เมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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. นายประเสริฐ   คงช่วย    รองผอ.สพป.นศ.3 
6. นายสมเกียรติ  ฉิมแก้ว    รองผอ.สพป.นศ.3 
7. นายปรีชา  รักษ์ทอง    รองผอ.สพป.นศ.3 
8. นางสาวสุมล  ชุมทอง    รองผอ.สพป.นศ.3 
9. นางวิมลมาศ   สังสุณี    รก.ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
10. นางจิตรา  แกล้วทนงค์   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
11. นางจิรา  พรหมอินทร ์   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
12. นายสมชาย  ศิริวรรณ์   ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผลฯ 
13. นางอาภรณ์  หัสดิสาร   ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
14. นายจรูญ   พันธ์โภชน์   ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
15. นางรัชฌยา  รัตนวงศา   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
16. นางสาวอนงค์  หนูด า   รก.ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานเงินและสินทรัพย์ 
17. นายบัณฑูรย์  จุติยนต์             แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ่อลอ้ 
18. นายโชติภัทร    รัตนประภา              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าบ่อ 
19. นายบุญณะ      ถนนทิพย์              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 
20. นางณัฐพร  ภู่พันธ์ตระกูล                 แทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคงคาล้อม 
21. นางฐานิตา      แสงกระจ่าง         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางด้วน 
22. นางกุหลาบ  ภักดีใหม ่   แทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 
23. นายถาวร       ศรีแก้ว                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางกาญจน ์
24. นายสมจิตร   ไทรทอง       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนรักษา 
25. นายชนะวิน      แสงทามาตย์               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระโพธ์ิ 
26. นายอาทิตย์      เส็นหัด                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าขนาน 
27. นางเนตรนภา     ศรีนิล                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทองพูน 
28. น.ส.อรอนงค์    ยกย่อง                     รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวปอ 
29. นายศุภชัย  กาญจนาประดิษฐ์   รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางปรง 
30. นายสมปราชญ์  เนินพรหม   รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนโตนด 
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31. นางกัลยาณี  ขุนเพชร ์                         รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางทองค า 
32. นางสาวเครอืวัลย์  ทวีเมือง   รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองขยัน 
33. นางจงดี   แสงทามาตย์                     รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 
34. นายเอนก  โรจนฐิติกุล                รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทวยเทพ 
35. นายมณี  หลวงทิพยร์ินทร์                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทายิการาม 
36. นายเสริม  นิ่มนวล                  รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางยิ่ว 
37. นายสมศักดิ์  พรหมสทุธ์ิ                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 
38. นายเจรญิ  อินทรโชติ                        ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 
39. นายอมร สดศรี                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท้ายทะเล 
40. นางกนกวรรณ หนูทับ                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนา 
41. นางสาวอรวรรณ  แก้วพรหม            แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระบาท 
42. นายจิตติพร  จิตตรี                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ ๑๙๖ 
43. นายเสรี   เกียรติก้องแก้ว                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแดง 
44. นางสุพรรณี  สนธิเมือง                       แทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางพระ 
45. นางสาวมยุรี  แก้วศรี                      รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทาบทอง 
46. นายสมชัย ประจง                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากเชียร 
47. นางสมนกึ  อินทร์พรหม                           รก ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว 
48. นาย ป.เศก ประจง                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคงคาวดี 
49. นายสมยศ  เกษโร                           ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 
50. นายสุธีระพงศ์  เทิดธรรมปราการ        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางวัง 
51. นางศุภาพิชญ์  ศรีภักดี                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโกง้โค้ง 
52. นายมนตรี  หนูขจร                            ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
53. นางสุภาพ   พฤษก    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 
54. นางสุรรีัตน์  กมลปัทมากุล                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชายทะเล 
55. นายสมนึก  พรหมแก้ว              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม 
56. นายเกษม  บุญถนอม                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางฉนาก 
57. นายสวาท  สุขถนอม                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพบิูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒ 
58. นายวิชัย  ขนานแก้ว                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระ 
59. นายยงยุทธ์  เลขจิตร                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางแรด 
60. นายธเนส  สกุลวิโรจน์                     รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแจง้ 
61. นายรัตตัญญู ศรีไชย                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะทัง 
62. นายสุรชาติ  เหล่าทอง                     รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
63. นางประไพ  สุขสวัสดิ ์   รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากบางท่าพญา 
64. นางกาญจนา  ดวงแก้ว                            แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากแพรก 
65. นายสมพร  ไชยมุด                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกมะม่วง 
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66. นางลออ  กฤตสัมพันธ์                     แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางตะลุมพอ 
67. นายไชยันต์   คงเมือง                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน าทรัพย ์
68. นางถาวร หนูสุข                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหอยกัน 
69. นางพวงทิพย์  ดวงทอง                     แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางพระ 
70. ว่าที่ร้อยตรีวิชาญ  เพ็ชรแก้ว             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขนาบนาก 
71. นายไพโรจน์  คงเกิด                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางด้วน 
72. นายวิโรจน์    วาสนา                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากตรง 
73. นายเจรญิ  ศิริพงศ์                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไทร 
74. นายสุทัศน์  บุญชัย                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวล าพ ู
75. นางสาวประทปี  มะลิแก้ว                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสองพี่นอ้ง 
76. นางสมร ภูมิภัทร                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางศาลา 
77. นายประจวบ  พูลเพิม่                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหงส์แก้ว 
78. นางจรินทร์   แก้ววิจิตร                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าระก า 
79. นายวิรัตน์   อโนทัย                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเหมก 
80. นายมนูญ  รักดี                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอฒัฑศาสนาราม 
81. นายประภาส  จันทร์วุ่น   แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าระก าเหนือ 
82. นายมณี     เอียดเสน                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางคุระ 
83. นางธรรมาภรณ์   ชุมศรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหอยราก 
84. นายกุศล  เทพศิริ                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางทวด 
85. นายสวาท  วงศ์ช่วย                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหิสสราราม 
86. นายประวิง  ไกรนรา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 
87. นายสุเทพ   ชุมศรี                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามแพรก 
88. นายสมชัย   ช่วยทอง                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุขุม 
89. นายสุจินต์  กิตติบงกช                     รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านงาม 
90. นายสุวิทย์   สุขศรีนวล   แทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง 
91. นายสุนทร    คงมณี    รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตรงบน 
92. นายวิน  ประมุข                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลัยานฤมิต 
93. นายยุทธิพร  เพชรจันทร์                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรสีุวรรณาราม 
94. นางณิชกมล  สัมฤทธ์ิผล                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปิยาราม 
95. นายจีระชาติ  บุญฤทธ์ิ                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเนียน 
96. นายนิทัศน์ คู่ธรรมจักร                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสงวิมาน 
97. นางพิมพ์ยุพา พรหมดวง                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย 
98. นางสุภาภรณ์  พรหมแก้ว                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 
99. นางธัญญาศิริ  แก้วระก า                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางลึก 
100. นายสมบรูณ์ ด าดีบุญ                     รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองน้อย 
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101. นางสุนี  ปุรินทราภิบาล                  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 
102. นายศักดิ์ชาย ตันเฉลิม                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเกาะจาก 
103. นายสมทรง  พรหมจันทร์                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชมพปูระดิษฐ ์
104. นายเจริญ  ชูทอง        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ 
105. น.ส.มะลิษา  พรหมทอง                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางมูลนาก 
106. สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา                     ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 
107. นายสมศักดิ์  ปรีดาศักดิ์                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน 
108. นางศรีประไพ  เมทิโก                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศาลาแก้ว 
109. ว่าที่ร้อยตรปีระกิต  อินทนะ   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอิมอญ 
110. นางชัญญาณ์ภัช  สุดทองคง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทะเลปัง 
111. น.ส.เหมวรรณ  เนียมนุ้ย                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าคลอง 
112. นายก้องเกียรติ์    หิ้นจิ้ว                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าศาล 
113. นางรัตนาภรณ์   อุดมรัตน์                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าสตน 
114. นายประภาส  สวนกลู                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรามแก้ว 
115. นางสาววันเพ็ญ  สงัข์ศิลปเ์ลิศ          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฉิมหลา 
116. นางพรทพิย์ จาริคุณ                       แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากระวะ 
117. นางสาวประทิว  มีเสน            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
118. นางส ารวย  วงศ์สวัสดิ์                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแหลม 
119. นายสุเทพ  ชุมแสง                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนชะลิก 
120. นายไชยยันต์  ดวงคงทอง                 ผู้อ 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 
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136. นายสุรศักดิ์   เมธิโก                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวค่ายฯ 
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 
151. นางณัฐยากร  ฤทธ์ิธนกุล                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหนือคลอง 
152. นายสิวกรณ์  กิจบรรทัด                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนโตน 
153. นางจารุวรรณ รักษ์ก าเนิด                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาหมอบญุ 
154. นายประเสริฐ จัตุพงศ์                        ผู้อ านวยการโรงเรียนทัศนาวลัย 
155. นางอัญญารัตน์  ธานีรัตน์                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอกวัว 
156. นายวิชาญ  เนียมจันทร์                      รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งบก  
157. นายสรายุ จิตติศักดิ์                          รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชายควน 
158. นายบุญนาค ก านอก                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชะอวด 
159. นายพินัย  ทองยอด                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าหัก 
160. นายอ านวย ชูเมือง                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนทราย 
161. นายผุด  ข าวิเศษ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไสขาม 
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. นายธีรกร  นวนหอม                          แทนผู้อ านวยการโรงเรียนหนองจกิ 
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171. นายสาครินทร์  จันทรมณี                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุบัว 
172. นางศุภลักษณ์ แก่นแก้ว                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกทราย 
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. นายอุษา   นาคกรด                          แทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่ไม้ไผ่     
185. นายสันติ ทะเดช                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกาโห่ใต ้
186. นางวิไลพร  นาบุญ                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุมแป 
187. นายศุภวัฒน์  มะลิเผือก                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังกลม 
188. นางสาวสุภัตร  พุทธานุกลู                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนมุด 
189. นายพิษณุ  มากคง                             ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาพระทอง 
190. นางสาววิมลพร  อยู่คงแก้ว   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขาล าปะ 
191. นายสุทิน ขุนสิทธ์ิ                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 
192. นางอาภรณ์  บุญอ่อน                           ผู้อ านวยการโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านท่าข้าม 
193. นายสิริพงศ์  รัตนะ                              รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโชน 
194. นางสริินภา  นาคกรด                             แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยแหยง 
195. นายอณุชณ  สุรพงศามาศ                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนมิตร 
196. นางสาวอรอนงค์  ยามาเจริญ                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนสมบรูณ์ 
197. นางสาวศศิธร  ช่วยสงค์                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนมะปราง 
198. นางสงวนรัตน์  คงนุ่ม                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าไทร 
199. นางอาภรณ์   ไพบูลย์                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว 
200. นางบุณยวรีย์  เศวตวงศ์สกุล                    ผู้อ านวยการโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 
201. นางศุภมนต์  จรณะเลิศ                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยใส 
202. นางสาวเครอืวัลย์  ขาวแก้ว                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังหอน 
203. นายเข็บ  บุญวรรณ                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทร ี
204. นางสมร  พิชัยยุทธ์ิ                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรกัขิตวัน 
205. นางอาภรณ์ เพ็ญตระการ                    ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ ๑๗๓ 
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206. นางสาวกรรณิกา  จอมทอง                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลานนา 
207. นายประพันธ์ ยังช่วย                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไม้เสียบ 
208. นางเอมอร  คงแก้ว                          แทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุง่ใหญ ่
209. นายสุนทรี  มสูิเกิด                    รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าสะทอ้น 
210. นางขวัญจิตต์  เนียมเกตุ                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากบางกลม  
211. นางไพจิตต์  มีปลอด                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 
212. นายอ าพล เพญ็ตระการ                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชะอวด 
213. นายลาส ชูเชิด                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจกิพนม 
214. นายสัญชัย   ช่วยเกลี้ยง                          แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเทพมงคล 
215. นายสุโชติ   ศิริสมบัติ                            ผู้อ านวยการโรงเรียนคันธมาล ี
216. นายนพดลย์ เพชระ                              ผู้อ านวยการโรงเรียนควนเกย 
217. นายจตุรงค์ ยอดระบ า                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวัวหลงุ 
218. นายบงกช  อุตตะระนาค   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมาก 
219. นายวิมล  คงทอง                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกก 
220. นางสาวสมวรรณ  หนูทอง     รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกยเชน                     
221. นางสุคนธ์   น้ าเพชร   รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน 
222. นายสุรทิน ทพิย์อักษร                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 
223. นายมนัส   ทองทิพย ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่อนพบิูลย ์
224. นางเยาวมาลย์  มะเดโช                           ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรงัษี 
225. นายค านึง  เกื้อสกลุ                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 
226. นายธีระพล  กิจเกิด                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย 
227. นายสายันต์   มีปาล                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมัชฌมิภูผา 
228. นางบุญยงั  เขียวภักดี                           รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรอ่นนา 
229. นางพัชรี   สังคหะ                           แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 
230. นายสุเทพ ฤทธิรัตน์                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเทพพนมเชือด 
231. นายเพชรพันธ์  ขันเพ็ชร                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 
232. นางกัณหา  ศรีอักขรกุล                        รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงงาม 
233. นางเทียบพรัตน์  ชาติโย                          รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปลายสระ 
234. นายสมศักดิ์ ศรีอุทัย                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่าน 
235. นายมนตรี  หงษา                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลอง   
236. นายประภาศ  พลูหนงั                         ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทราภิบาล 
237. นายนิคม ชูศรี                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 
238. นายบัญชา พูนพนัง                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแซง 
239. นายวีระสิทธ์ิ  แดงวิไล                         ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประนุเคราะห์  ๗ 
240. นายสัมพันธ์  อิสสระพันธ์ุ                        แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระอานนท์    
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241. นายอาคม ลียวัฒนานุพงศ์                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนา 
242. นายสุพจน์ จงจิตร                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธงทอง 
243. นางรัตนา สุวรรณธนู                  รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเจริญ 
244. นางนรีกานต์ บญุเชิด                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนรุย 
245. นายศิลปชัย ชูมั่น                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโครกคราม 
246. นายโชติ ค านวณ                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหาร 
247. นายจ าลอง  ประวีณไว                           ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 
248. นายจีรวัฒน์  หล่อสพุรรณพร                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถลงุทอง 
249. นายสมพร   คงดี                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามัคยาราม 
250. น.ส.อมรรัตน์ รัตนะ                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายราง 
251. นายสุพงศ์  รังษีพงศ์                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธาราวง 
252. นายสามารถ  รักทอง                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าไทร 
253. นางกฤษณา   เชยบัวแก้ว   แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าเขาแดง 
254. นายธาดา  อุณพันธ์                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุง่หล่อ 

ผู้ไม่มาประชุม    (ไม่ปรากฏการลงช่ือในบัญชีลงช่ือ)  
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านเนิน 
2. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะทวด 
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะน้อย 
4. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระนอก 
5. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตูล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางจินตนา  ตั้งเสง้    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
2. นางสุชาดา  หวานแก้ว    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
3. นางอรญัญา  โมราศิลป ์   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
4. นางสุวิมล    ศรีเจริญ    พนักงานธุรการ ระดบั 4 
5. นางอภิสรา  มีนิ่ม    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
6. นายจักริน  จักขุมณี    เจ้าพนักงานพสัด ุ
7. นางกัลยา  เกื้อกาญจน ์   นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ 
8. นางพิทยา  นกแก้ว    นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ 
9. นางวาสนา  ถาวรนุรักษ์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
10. นางกมลวรรณ์ กังวานเกียรติกลุ  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
11. นางทิพย์พวัน  ชูหน ู    นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
12. นางพัชราภรณ์  สงข า   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
13. นางอาธัญญา  วรพฤกษ์   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
14. นางพวงเพญ็  จิตรจ านอง   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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15. นางสายชล  ธรรมสุนทร   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
16. นายฉลอง  จันทร์ขาว   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
17. นางวันทนา   แก้วผอม   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
18. นายมานิตย์  ศิลาบุตร   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
19. นางสาวเกษรา  บริสทุธ์ิ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
20. นางสาวชฏาณิศ   รัตน์เพชร   เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 
21. นายสมพร  รักประทุม   พนักงานขับรถ 
22. นายประเสริฐ  นวลสะอาด   พนักงานขับรถ 
23. นายสถิตย์    เพิ่มพูล    พนักงานขับรถ 
24. นายสุชาติ   รัตนามาศ   ช่างปูน 
25. นางชะอ้อน  หิ้นจิ้ว    ครูโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 
26. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน   พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 
27. นางพัชรี  คงอุป    ครูโรงเรียนบ้านหัวปอ 
28. นายวัชรินทร์  เนาว์สุวรรณ   พนักงานราชการ 
29. น.ส.ผกามาศ  ปลอดเขียว   ครูโรงเรียนวัดสมควร 
30. นางรัตน์ติยา  ชูสุข    ครูโรงเรียนวัดขนาบนาก 
31. นางจรรยา  พงศาปาน   ครูโรงเรียนบ้านขอนหาด 
32. นางสะภู  แจ้งจลุ    ครูโรงเรียนบ้านชะอวด 
33. นางรุจี  เดชเชียร    ครูโรงเรียนบ้านกมุแป 
 

พิธีเปิดการประชุม                                                                            
โดยนายยงศักดิ์   เชาวน์วุฒิกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 3 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อจากนั้นมอบเกียรติบัตร 
ดังนี ้

1. เรื่องการแต่งตั้งต าแหน่งผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ (L.T.) 
    1.1 แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลกูเสือ  (L.T.) 
      ส านักงานลกูเสอืแหง่ชาติ ได้แตง่ตัง้ผู้ด ารงต าแหนง่หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากบัลกูเสอื ( L.T.) 
และมสีิทธ์ิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อนได้  จ านวน   3  ราย  ดังนี้ 

1. นายจรลั  บ ารุงชู  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน 
2. นายอาคม  จันทร์นวล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ ่
3. นางพัชรี  คงอุป  ครูโรงเรียนบ้านหัวปอ 

1.2 แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหนง่ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ใหก้ารฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ  (L.T.) 
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ได้แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าผู้ให้การฝกึอบรมผู้ก ากบัลกูเสือ  
(A.L.T.)  และมสีิทธ์ิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อนได้  จ านวน   5  ราย  ดังนี้ 
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1. นายพัฒนพากย์  ชูช่วย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเงิน 
2. นางวนิดา  ศรีเจริญ  ครูโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 
3. นางสาวเบญญาทพิย์ บุญสุข ครูโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 
4. นางจริยา  บุญละเอียด  ครูโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 
5. นายอนันต์  หนูด้วง  ครูโรงเรียนบ้านควนมิตร                                       

2. เรื่องการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น    
กระทรวงศึกษาธิการจึงขอมอบเกียรตบิัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2559 ให้แกบุ่คคลตอ่ไปนี้                                                   

ประเภทผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
1. นายศักดิ์ชาย  ตันเฉลิม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเกาะจาก 
2. นายมณี  เอียดเสน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางคุระ 
3. นายสมชัย  ช่วยทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุขุม 
4. นายพัฒนพากย์  ชูช่วย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเงิน 
5. นายลาศ  ชูเชิด  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจกิพนม 
6. นายสุพจน์  จงจิตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธงทอง 
7. นายเจนวิทย์  บุญชูวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยโส 
ประเภท ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1. นางจิรา  พรหมอินทร ์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2. นางพวงเพญ็  จิตรจ านอง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
3. นายสุชาติ  รัตนามาศ  ช่างปูนระดบั 4 

3. เรื่องการรับเกียรติบัตรและเงินรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนใน               
ระดับชาติ/    ระดับภาค   ครั้งท่ี ๖๖ 
   การจากแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนครั้งที่ ๖๖ ระดับภาค  และระดับชาติ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ จึงมอบเกียรตบิัตร ใหผู้้บริหาร
โรงเรียน และครูผู้ควบคุม ฝึกซอ้ม ดังนี้ 

                        บัญชีการจัดสรรเงินรางวัลนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ระดับภาค 
ท่ี โรงเรียน เงินรางวัลนักเรียน หมายเหต ุ

๑ บ้านควนเงิน ๓,๐๐๐.-  
๒ บ้านน้ าบ่อ ๑๐,๐๐๐.-  
๓ บ้านน าทรัพย ์ ๑,๐๐๐.-  
๔ วัดทะเลปัง ๑,๐๐๐.-  
๕ บ้านทุ่งใหญ ่ ๖,๘๐๐.-  
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๖ วัดหอยกัน ๒,๔๐๐.-  
๗ บ้านบางน้อย ๘๐๐.-  
๘ หัวไทร(เรือนประชาบาล) ๑,๖๐๐.-  
๙ บ้านขอนหาด ๕๐๐.-  
๑๐ บ้านชะอวด ๒,๐๐๐.-  
๑๑ วัดควนใส ๒,๕๐๐.-  
๑๒ บ้านปากเชียร ๕,๐๐๐.-  
๑๓ บ้านกุมแป ๕๐๐.-  
๑๔ ตชด.บ้านท่าข้าม ๒,๕๐๐.-  
๑๕ วัดสามัคยาราม ๔,๐๐๐.-  
๑๖ ชุมชนวัดเกาะเพชร ๑,๕๐๐.-  
๑๗ ชุมชนวัดสุวรรณรังส ี ๕๐๐.-  
๑๘ วัดป่าระก า ๑,๐๐๐.-  
๑๙ วัดหนา ๑,๐๐๐.-  

หมายเหตุ  ๑) นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ คนละ ๑,๐๐๐.บาท 
                     ๒) นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ คนละ ๘๐๐.บาท 
                      ๓) นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลศิ อันดับ ๒ คนละ ๕๐๐.บาท 

                    บัญชีการจัดสรรเงินรางวัลนักเรียนที่ได้รบัรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนครั้งที่ ๖๖ ระดบัชาติ 
ท่ี โรงเรียน เงินรางวัลนักเรียน หมายเหต ุ

๑ บ้านทุ่งใหญ ่ ๕,๐๐๐.-  
๒ บ้านชะอวด ๘๐๐.-  
๓ บ้านควนเงิน ๒,๔๐๐.-  
๔ วัดทะเลปัง ๘๐๐.-  

หมายเหตุ  ๑) นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ คนละ ๑,๒๐๐.บาท 
                    ๒) นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ คนละ ๑,๐๐๐.บาท 
                     ๓) นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลศิ อันดับ ๒ คนละ ๘๐๐.บาท 
 

                             รายช่ือครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนกัเรียน ระดบัภาค / ระดับชาติ 
ท่ี ชื่อ -สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ
1 นางจรรยา  พงศาปาน บ้านขอนหาด  
2. นางสะภู  แจ้งจลุ บ้านชะอวด  
3 นางรัชนก  บุญทองแก้ว บ้านชะอวด  
4 นายบดินทร์  เกตุกัณหา บ้านชะอวด  
5 นางอารี  ศรีอ่อน วัดหอยกัน  
6 นางสาวจริาพร  แสงจันทร ์ วัดหอยกัน  
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7 นางสาวสริิพร  พรหมประสาท บ้านควนเงิน  
8 นางสาวนิยวรรณ  จันทร์แก้ว บ้านควนเงิน  
9 นายชะนะ  กลิ่นทอง วัดควนใส  

10 นางสาวสุนิษา  ชูถนอม วัดควนใส  
11 นายสุทิน  นวลพลบั บ้านปากเชียร  
12 นางเบญจวรรณพลูสวัสดิ ์ บ้านปากเชียร  
13 นางสาวจริภา  บุญชูวงศ์ บ้านปากเชียร  
14 นางสาวทัศนีย์  จิตติ วัดหนา  
15 นายโกวิทย์  ศรีสุวรรณ วัดหนา  
16 นางสาวจุไรพร  แสงทอง บ้านบางน้อย  
17 นางสาวเรณู  แคล้วคลาด บ้านน าทรัพย ์  
18 นางรุจี  เดชเชียร บ้านกุมแป  
19 นางขนิษฐา  อัฒจักร ์ หัวไทร(เรือนประชาบาล)  
20 นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน หัวไทร(เรือนประชาบาล)  
21 นางสรอ้ยนภา  ชูโฉม บ้านน้ าบ่อ  
22 นางเพ็ญศรี  นิ่มนวล บ้านน้ าบ่อ  
23 นางไสว  ไตรบุญ บ้านน้ าบ่อ  
24 นายสุธรรม  ขวัญทอง ตชด.บ้านท่าข้าม  
25 นายวัชรินทร์  เนาว์สุวรรณ ตชด.บ้านท่าข้าม  
26 นายพิมล  ชายทอง วัดสามัคยาราม  
27 นางนฤมล  ชายทอง วัดสามัคยาราม  
28 นางสาวนภาพร  แกล้วณรงค์ วัดสามัคยาราม  
29 นางจารุนันท์  เอียดคง บ้านทุ่งใหญ ่  
30 นางสาวสุธารัตน์  ทองรอด บ้านทุ่งใหญ ่  

 
                               รายช่ือครูผู้ควบคุมและฝกึซ้อมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค / ระดับชาติ 

ท่ี ชื่อ -สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ
31 นางสาวปฐมพร สงัสุข  บ้านทุ่งใหญ ่  
32 นางจงจิตร  คงเทพ บ้านทุ่งใหญ ่  
33 นางสาวสุภาพิชญ์  เพชรสงคราม บ้านทุ่งใหญ ่  
34 นางสาวสุพัตรา  ชุมเกต ุ บ้านทุ่งใหญ ่  
35 นางอรทัย ยมสวัสดิ ์ ชุมชนวัดเกาะเพชร  
36 นางสาวศิริวรรณ  วีระนันท์ ชุมชนวัดเกาะเพชร  
37 นางสาวกตินันท์  เอียดเสน วัดทะเลปัง  
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38 นางสาวฤทัย  คงศรี ชุมชนวัดสุวรรณรังษี  
39 นางสาววรารัตน์  หนูจ ู วัดป่าระก า  
40 นายชุมพล  รักบางบรูณ์ วัดป่าระก า  

 
4. เรื่องโรงเรียนต้นแบบการศึกษาทางไกล  

มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบการศึกษาทางไกล ในการจัดการเรียน
การสอน DLTV  และ DLIT   ประจ าปีงบประมาณ  2560  ดังนี้  
1. เกียรตบิัตรโรงเรียนต้นแบบในการการจัดการเรียนการสอน DLTV  ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  ได้แก่ โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 
2. เกียรตบิัตรโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน DLIT   ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา  
ได้แก่  โรงเรียนวัดเกาะจาก 
3. โล่เกียรติคุณ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  โรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน 
DLIT   ระดบัภาค  (ภาค  6)  จากศูนย์ประสานงานและสนบัสนุนทางไกลระดบัภูมิภาค 
(ภาค  6) 

5. เรื่องการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับ    
ผลการสอบ O-NET   ปีการศึกษา   2559   จ านวน  7 ประเภท   ได้แก่  
๑. รางวัลนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม ได้รับเกียรตบิัตร และเงินรางวัลวิชาละ ๓,๐๐๐.-บาท 

จ านวน ๔ รางวัล  
                       ๒. รางวัลครผููส้อนนักเรียนในวิชาที่สอบได้คะแนนเต็ม ได้รบัเกียรติบัตร จ านวน ๓ คน 
                       ๓. รางวัลโรงเรียนมีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม ได้รบัเกียรตบิัตร จ านวน ๓ โรงเรียน 

          ๔. รางวัลโรงเรียนมีคะแนนรายวิชา การสอบ O-NET  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
๕๐ ข้ึนไป และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดบัประเทศ ได้รับเกียรตบิตัร จ านวน ๑๐ โรงเรียน 

๕. รางวัลโรงเรียนมีคะแนนรายวิชา การสอบ O-NET  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ เพิ่มข้ึนกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๘  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ได้รับเกียรติบัตร จ านวน ๒๓ โรงเรียน 

6. รางวัลโรงเรียนมีคะแนนรายวิชา การสอบ O-NET  ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๖ มีค่าเฉลี่ย   
ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ได้รับเกียรติบัตร จ านวน ๑๔๐ โรงเรียน 

๗. รางวัลโรงเรียนมีคะแนนรายวิชา การสอบ O-NET  ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๖ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ เพิ่มข้ึนกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๘  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ได้รับเกียรติบัตร จ านวน ๑๕๔ โรงเรียน 

    6. เรื่องมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนงบประมาณพัฒนาโรงเรียน 
     มอบเกียรติบัตรผูส้นับสนุนงบประมาณพฒันาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์                      
จ านวน  200,000  บาท  นายสมบูรณ์  จันทรเ์มือง 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น. 
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 เรื่องการมอบเกียรติบัตรและรางวัลเชิดชูเกียรต ิ

      - การฝึกอบรมผู้ก ากบัลูกเสอื (L.T.)   
ประธาน       ขอแสดงความยินดีและขอช่ืนชมในความตั้งใจของทุกท่านทีไ่ด้เข้ารับการอบรม และขอให้

ท่านทั้งหลายได้ช่วยเหลือโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายของท่านด้วย 
- เจ้าหน้าทีส่่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเดน่  ประจ าปี 2559             
 ขอแสดงความยินดีกับการคัดเลอืกพนักงานเจ้าหน้าทีส่ง่เสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษาดีเด่น ท่านเป็นผู้หนึง่ที่ได้ช่วยเหลือโรงเรียนและเปน็ส่วนส าคัญที่ช่วยให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ เป็นคนดีของสงัคม                                                                               

- การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับชาติ/ระดับภาค   ครั้งที่ ๖๖ 
ขอแสดงความยินดีและขอช่ืนชมกบัผูท้ี่มผีลงานดีเด่น และขอขอบคุณ โรงเรียน ผูบ้รหิาร

สถานศึกษา คุณครู  และผู้เกี่ยวข้องทกุฝ่ายที่สร้างผลงานในกลุ่มสาระต่าง ๆ ในทุกโรงเรียนที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมในทกุพื้นที่ทัง้ระดับภาค ระดับชาติ ที่ท่านได้ท าการฝกึซ้อม ฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะไป
แข่งขันและบางส่วนก็ต้องใช้งบประมาณของโรงเรียน 

- โรงเรียนต้นแบบการศึกษาทางไกล ในการจัดการเรียนการสอน DLTV  และ DLIT   
ประจ าปงีบประมาณ  2560    

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนต้นแบบในการจัดการการเรียนการสอน ขอให้ทุกโรงเรียนได้ใช้
สื่อนี้ใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด 

- รางวัลเชิดชูเกียรตบิุคลากรเพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับ  ผลการสอบ O-NET   
ปีการศึกษา   2559            
 ขอแสดงความยินดีและขอช่ืนชมทีท่่านได้ท าหน้าที่ของท่านในการจัดการเรียนการสอนในปีที่
ผ่านมา ท่านได้ท าหน้าทีส่มบูรณ์แบบ จนได้รบัรางวัล O-NET  หวังเปน็อย่างยิ่งว่าปีการศึกษา  2560  
นี้  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจะยกระดบัมผีลการสอบ O-NET สูงข้ึน ขอฝากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะทีมงานศึกษานิเทศก์ที่จะออกเยี่ยมโรงเรียน ขอให้ช่วยแนะน าในเรื่องการจัดการเรียนการสอน   

ที่ประชุม  รับทราบ   
1.2 เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

ประธาน   - ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน        
   - ด้านความปลอดภัยของนักเรียน   เช่น สัตว์มีพิษ   อาหารกลางวัน  สุขภาพอนามัยนักเรียนถือเป็นสิ่งที ่

โรงเรียนต้องให้ความส าคัญ 
- ด้านการป้องกันเหตรุ้าย  เช่นการลักพาเด็ก  ขอให้สอดส่องดูแลให้ทั่วถึง   

ที่ประชุม  รับทราบ 
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1.3 เรื่องการจัดการเรียนการสอน  ปีการศึกษา  2560 
ประธาน         รัฐบาลมีนโยบายให้นักเรียนตั้งแต่อนุบาล 3 ขวบ ได้รับการดูแลเรื่องการจัดการศึกษา ให้โรงเรียนที่ 

มีความพร้อมเปิดรบัอนุบาล  3 ขวบ  ขอให้ท่านพิจารณาโรงเรียนของท่าน ถือเป็นนโยบายที่รัฐบาล
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่โรงเรียนต้องมีความพร้อม  เช่น   ต้องมีครู มีห้องเรียน และโรงเรียนต้องไม่
ไปแย่งนักเรียนจากองค์การบริหารส่วนต าบล 

ที่ประชุม  รับทราบ                                                                                                               
     1.4 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา                                                                                           
ประธาน      การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเกี่ยวกบัผูบ้รหิารสถานศึกษา ตามค าสั่งที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อ  13  อ านาจในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ประชุม  รับทราบ 
   1.5 เรื่องผลการทดสอบ O-NET                                                                        
ประธาน   ขอฝากให้ศึกษานิเทศก์ และโรงเรียน ไปศึกษาวิเคราะห์ว่าจะท าอย่างไรที่จะช่วยให้โรงเรียนมี          

ผลการสอบ O-NET  สูงข้ึน 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   1.6 เรื่องผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ                                                      
ประธาน         ตามที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้รายงานตามตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัต ิ

ราชการ หรือระบบ KPI Report System : KRS และระบบรายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ หรอื
ระบบ  Action plan Report System : ARS ไปแล้วนั้น  

 ผลการด าเนินงานของสพป.นศ.3 
- ผลการด าเนินงานค ารบัรองการปฏิบัตริาชการ (KRS : KPI Report System)  ตามล าดับรายเขต  
อยู่ล าดับที่  164 
- ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS : Action plan Report System)  
ตามล าดับรายเขต อยู่ล าดับที่  115 
- ผลการด าเนินงานค ารบัค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) และผลการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS : Action plan Report System)  ตามล าดับราย
เขต  อยู่ล าดับที่  154 

ผลการประเมินตัวช้ีวัดบางตัวอยู่ในเกณฑ์ต่ า ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ดังนี้ 
1. ร้อยละของสถานศึกษาในสงักัดทีม่ีผลการประเมินคุณภาพภายใน    
2. ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลกัของคนไทย  12 ประการที่ดีและสามารถ
เป็นแบบอย่างได ้  
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3. ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธทีผ่่านการประเมินผลการด าเนินการ  29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียน
วิถีพุทธ   
4. ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพระดบัต าบลที่มผีลการปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 
5. ร้อยละการยกระดบัวิชาการโรงเรียนในฝัน 
 ขอความร่วมมือให้โรงเรียนรายงานให้ครบถ้วน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  4/2559  

ให้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครัง้ที่  4/2559 
เมื่อวันที่  29   ธันวาคม   2559  จากเว็บไซต์ สพป.นศ.3    ก่อนที่จะมมีติรบัรอง 

ที่ประชุม  รับรอง 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

3.2 เรื่องจากกลุม่อ านวยการ 
      3.2.1 เรื่องการด าเนินงานตามนโยบาย “สถานศึกษาปลอดขยะ” 

รองฯ บญุเรือง                            ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและจงัหวัด 
นครศรีธรรมราช ได้ก าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ การด าเนินงานด้านการพัฒนาสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ให้พัฒนาความสะอาด เพื่อให้หลุดพ้นประเทศก าลังพฒันา ตามนโยบาย เมอืงไทย 4.0 
ของรัฐบาล โดยก าหนดใหส้ถานศึกษาทุกโรงเรียน ต้องด าเนนิการเรื่องขยะภายในโรงเรียน ก าหนดให้
นักเรียนมีวินัย  รู้จักแยกขยะตามประเภทต่าง ๆ  เพื่อให้เกดิความสะอาดทั่วทั้งโรงเรียน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาได้แจง้แนวการด าเนินการดังกล่าวใหส้ถานศึกษาทราบแล้ว ส าหรับในปกีารศึกษา  
2560  นี้ ขอให้สถานศึกษาทุกโรงเรียนได้ด าเนินการตามโยบาย ดังกล่าว ดังนี ้
1. จัดให้มีถังขยะบรกิารนักเรียนในโรงเรียนให้ทั่วถึง และเพยีงพอ โดยแยกขยะเป็นประเภทต่าง ๆ  
เช่นพลาสตกิ แก้ว และขยะอื่น ๆ ทั่วไป 
2. จัดท าเตาเผาขยะ เพื่อก าจัดขยะประเภทที่ไมส่ามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
3. ก าหนดมาตรการควบคุม ก ากบัในรปูของคณะกรรมการ สภานักเรียน และหอ้งเรียน เพื่อไม่ให้
นักเรียนทิ้งขยะภายในบริเวณโรงเรียน 
4. ก าหนดให้ครูและผู้รบัผิดชอบรายงานกิจกรรมดังกล่าวให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบทุก ๆ เดือน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
      3.2.2 เรื่องผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี  2559 

รองฯ บญุเรือง                             ผลการปฏิบัตงิานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีการศึกษา 2559 และการ 
ด าเนินงานตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(มาตรา 44) 

ตามที่ กพร.สพฐ. ได้ด าเนินการให้ สพป.ทุกแหง่ จัดท าค ารบัรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ 2559 โดยก าหนดตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 2 มิติ 
7 ตัวช้ีวัดหลัก และตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 50 ตัวช้ีวัด 
พร้อมทั้งใหร้ายงานผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลา 6, 9 และ 12 เดือน ผ่านระบบรายงานผล
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ตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ หรือระบบ KRS (KPI Report System) และระบบรายงานผล
ตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ หรือระบบ ARS (Action plan RePort System) นั้น และ
สพฐ.ได้ตรวจสอบและรับรองผลการด าเนินงานของ สพป.เสร็จสิ้นเป็นที่ยุติแล้ว ในส่วน ผลการ
ด าเนินงาน ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ดังนี้คือ 

    1. ผลการด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ KRS (KPI Report System) ดังนี ้
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.08627 

       - มิติภายนอก ได้คะแนนเฉลี่ย  3.90166 
       - มิติภายใน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.69812    

 2. ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ARS (Action plan RePort System) ดังนี้ 
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.15676 
- กลยุทธ์ที่ 1 ได้คะแนน 4.06452 
- กลยุทธ์ที่ 2 ได้คะแนน 3.87249 
- กลยุทธ์ที่ 3 ได้คะแนน 4.14286 
- กลยุทธ์ที่ 4 ได้คะแนน 4.55205 
 การด าเนินงานตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพ
ในการปฏิบัตริาชการ (มาตรา 44) เดิมคือ ตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ใน
ปีงบประมาณ 2560  ขอยกเลิก เป็นการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  2560 ตามค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ 5/2559  ลงวันที่  1 กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง มาตรการ
ปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  สรุปได้ดังนี ้

1. สาระส าคัญ คือ ให้มีการประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความ
รับผิดชอบของฝ่ายบริหาร  

2. กรอบการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สพฐ.  มีองค์ประกอบการประเมิน  5 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจหลักพื้นฐานงานประจ างานตาม
หน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functionat base)  

        ประเด็นการประเมิน มี 5 หัวข้อ คือ  
    1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/6-11 ปี/ 12-14 ป/ี15-17 ปี)  

1.2 ขีดความสามรถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2017) 
      1.2.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา (Education) (สพป.ไม่ต้องด าเนินการ ตัวช้ีวัดนี้) 
      1.2.2 อันดับตามรายงานด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ            
        (สพป.ไม่ต้องด าเนินการตัวช้ีวัดน้ี) 
      1.2.3 ระดับความส าเร็จของโครงการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการเรียนการสอน   
        ให้สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA)  
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1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  O-Net  
1.4 ระดับความส าเร็จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  
1.5 ระดับความส าเร็จของพัฒนาครู 
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) 

        ประเด็นการประเมิน มี 3 หัวข้อ คือ 
    2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  
               2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  
                      2.1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (สพป.ไม่ต้องด าเนินการ ตัวช้ีวัดนี้) 

2.2 ระดับความส าเร็จในการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษา  
2.3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหาโรงเรียนในโครงการ ICU (สพป.ไม่ต้อง          

               ด าเนินการตัวช้ีวัดน้ี) 
องค์ประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการการด าเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area base) 
ประเด็นการประเมิน   (ไม่มีตัวช้ีวัดในองค์ประกอบนี้ สพป.ไม่ต้องท า) 
องค์ประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ 
(Innovation base) 

     ประเด็นการประเมิน มี 2 หัวข้อ คือ 
    4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    4.2 โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการ                 
                                       การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

องค์ประกอบท่ี 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potentlal base) 

           ประเด็นการประเมิน มี 1 หัวข้อ คือ 
    5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (สพป.ไม่ต้องด าเนินการตัวช้ีวัดนี้) 

3. ระดับการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560  มี 3 ระดับ และมีเกณฑ์การประเมิน คือ   
- ระดับคุณภาพ เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบที่ประเมิน 
- ระดับมาตรฐาน เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบ     
ที่ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใด องค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย 
- ระดับต้องปรับปรุง เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมายใน

องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย) 
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โดยก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละองค์ประกอบ จากร้อยละตัวช้ีวัดที่ด าเนินการบรรลุเป้าหมายต่อ
ตัวช้ีวัดทั้งหมด ดังนี้ 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย        ต่ ากว่า 50 % 
 เป็นไปตามเป้าหมาย   ระหว่าง 50-67 % 
 สูงกว่าเป้าหมาย        สูงกว่า 67 % 
และให้ทุกตัวน้ าหนักเท่ากัน เพราะถือว่าต่างเป็น core functions ที่ต้องมีความส าคัญเท่า ๆ กัน 

               4. รอบระยะเวลาการประเมิน  
          - รอบแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559-28 กุมภาพันธ์ 2560 
         - รอบสอง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560-31 กรกฎาคม 2560 

เมื่อสถานศึกษาได้รับหนังสือให้ด าเนินการเกี่ยวกับตัวช้ีวัดใด ขอความร่วมมือด าเนินการพร้อมรายงาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
      3.2.3 เรื่องการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

รองฯ บญุเรือง                          ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสดจ็ทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียน 
ต ารวจตระเวนชายแดน ในอ าเภอร่อนพิบลูย์และอ าเภอชะอวด  ในวันศุกร์ที่  26  พฤษภาคม   
2560  โดยทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง และโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี  ซึ่งขณะนีห้น่วยงานต่าง ๆ ในจงัหวัดนครศรีธรรมราช ก าลงัเตรียมการ
ดังกล่าว ซึ่งก าหนดการรบัเสด็จ จงัหวัดนครศรีธรรมราช จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครัง้ 
      ขอความร่วมมือว่าโรงเรียนที่เป็นเส้นทางพระองค์เสดจ็ผ่าน ขอให้จัดโต๊ะหมู่  ดอกไม้
เทียนแพ แตง่ผ้าสีม่วง  และขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาในวันดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอ
ร่อนพิบลูย์ รบัเสด็จที่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง  ผู้บริหารอ าเภอสถานศึกษาอ าเภอ
ชะอวด รับเสดจ็ที่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี ส าหรบัการแตง่กาย  เครื่องแบบ
ปกติกากีแขนยาว 

ที่ประชุม  รับทราบ 
      3.2.4 เรื่องการจัดกิจกรรมงานส่งเสรมิพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวันวิสาขบูชา  

รองฯ บญุเรือง                             ด้วยส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ ได้ก าหนดใหส้ถานศึกษาหน่วยงานทัง้ภาครัฐและ 
เอกชน จัดกจิกรรมส่งเสริมพระพทุธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา  ระหว่างวันที่  7-15  
พฤษภาคม   2560  โดยเชิญชวนข้าราชการ นักเรียน และประชาชนร่วมท าบุญ เข้าวัด ปฏิบัติธรรม 
เพื่อพฒันาจิตใจ และเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างบ้านเมืองให้เกิดสันติสุข จึงขอใหส้ถานศึกษา
ทุกแห่งได้ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง เนื่องในโอกาส
เทศกาลดงักล่าว 
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      3.2.5 เรื่องการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่สมาชกิ ชพค.และ ชพส. 
รองฯ บญุเรือง                              ด้วยส านักงาน สก.สค.จงัหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งผลการด าเนินงานจัดสวัสดิการและ 

สวัสดิภาพแก่สมาชิก โดยสรปุดังนี ้
1. สมาชิกที่ถึงแกก่รรม ชพค.จะไดร้ับเงินสงเคราะห์ครอบครัว  เป็นเงิน  921,744  บาท              
ชพส. จะได้รบัเงินสงเคราะห์ครอบครัว  เป็นเงิน  377,109  บาท                                      
ทั้งนี้จะตอ้งหักลบภาระหนี้ผกูพันต่าง ๆ ก่อน 
2. การรบัเงินช่วยเหลอืค่าจัดการศพ ชพค.จะได้รบัเงิน  200,000  บาท ชพส. จะได้รบัเงิน  
100,000  บาท 
3. การค้างช าระค่าสมาชิก ชพค.และ ชพส. ถ้าหากสมาชิกขาดช าระเกิน 3 เดือน จะเสนอช่ือคัดออก
จากการเป็นสมาชิก ซึง่ขณะนี้ ส านักงาน สก.สค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ก าลังเร่งรัดติดตามผลอยู่ 
4. การรณรงค์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรที่บรรจุและแต่งตั้งใหมส่มัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม 

ที่ประชุม  รับทราบ 
        3.2.6 เรื่องการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษามหาโชคลาภ พ.ศ.2560 

รองฯ บญุเรือง                               ตามที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช   เขต 3  ได้จัดสร้าง 
วัตถุมงคลองค์พ่อจตุคามรามเทพ  รุ่นมหาโชคลาภ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเดก็
และเยาวชนในท้องที่ลุม่น้ าปากพนงั   เมื่อปี   พ.ศ. 2550 นั้น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกบัเงินรายได้จากวัตถุมงคลองค์พ่อจตุคามรามเทพ     
ตามค าสั่ง ฯ  ที่  78/2560 ลงวันที่  3  มีนาคม  2560  คณะกรรมการ ฯ ได้ด าเนินการแล้ว  ดังนี้ 
                  - คณะกรรมการชุดตรวจสอบรายได้  จากวัตถุมงคลพ่อจตุคามรามเทพ  ปรากฏว่ามี
ยอดเงินคงเหลือจาก สมุดบัญชี ณ วันที่ 3  มกราคม 2560 เป็นเงิน จ านวน  1,380,308.89 บาท  
                  - คณะกรรมการชุดยกร่าง ระเบียบว่าด้วยกองทุนรายได้ ฯ  ได้มีการประชุมครัง้ที่ 
1/2560  เมื่อวันที่  6  มีนาคม  2560  ณ  ห้องประชุมปะการงั   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   ที่ประชุมได้พิจารณาร่างระเบยีบส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ว่าด้วยกองทุนส่งเสรมิการศึกษามหาโชคลาภ พ.ศ.2560    
อภิปรายรายละเอียดเป็นรายข้อ   ก่อนให้ความเห็นชอบ    กลุ่มอ านวยการได้น าเสนอระเบียบ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ว่าด้วยกองทุนสง่เสริมการศึกษา
มหาโชคลาภ พ.ศ.2560  ที่ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ลง
นามระเบียบ ฯ  เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2560   และได้แจ้งสถานศึกษาทราบตามหนังสือสพป.นศ.3 
ที่ ศธ  04071/ว 1656 ลงวันที่  2 พฤษภาคม  2560       

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ได้เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับ
สหกรณ์ออมทรพัย์ครูนครศรีธรรมราช  ช่ือ “บัญชีกองทุกสง่เสริมการศึกษามหาโชคลาภ”  เลขทีบ่ัญชี
05009768 และช่ือ “บญัชีดอกผลกองทุนส่งเสริมการศึกษามหาโชคลาภ” เลขที่บัญชี 
00012306  

ที่ประชุม  รับทราบ 
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3.3 เรื่องจากกลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์ 
      3.3.1 เรื่องแนวทางการบริหารเงินอุดหนุนของสถานศึกษา 

รองฯ บญุเรือง                             ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้อนุมัติและโอนเงินอุดหนนุนักเรียน 
ระดับกอ่นประถมศึกษา ระดบัประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้สถานศึกษา และเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ ทุกรายการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพฒันาคุณภาพนักเรียน และด าเนินงานต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา จากการติดตามผลการใช้เงินดังกล่าว ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่าโรงเรียน
ด าเนินการใช้งบประมาณดังกล่าวไม่มปีระสิทธิภาพเท่าที่ควร  ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ให้ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ติดตาม ควบคุม ก ากับการด าเนินการใช้เงินงบประมาณดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ดังนั้น ขอให้สถานศึกษาได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. สถานศึกษาทุกโรงจะต้องจัดท าแผนบรหิารงบประมาณของสถานศึกษา โดยก าหนดงบประมาณไว้
ในแผนโดยสรุปดังนี ้
 1.1 ค่าใช้จ่ายประจ า 
 1.2 งบเพือ่การบรหิารจัดการ 
 1.3 งบด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
2. การใช้เงินนอกงบประมาณทุกประเภทเพื่อเป็นค่าจ้างครแูละบุคลากรอื่น ๆ จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1 แผนงาน/โครงการ 
 2.2 ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2.3 ต้องจัดท าสัญญาจ้าง และรายงานใหส้พป.นศ.3 ทราบ เพื่อจัดท าข้อมูลในระบบต่อไป 
3. การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน  ให้ด าเนินการเบิกจา่ย ดังนี้ 
 3.1 จ่ายแผนงาน/โครงการ 
 3.2 จ่ายตามความต้องการและความจ าเป็น โดยให้มีการส ารวจความต้องการใช้วัสดุจาก
ข้าราชการอย่างน้อย ภาคเรียนละครั้ง 
 3.3 จ่ายเพื่อการบรหิารจัดการอื่น ๆ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
      3.3.2 เรื่องการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 

รองฯ บญุเรือง                             ด้วยกระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แจ้งให้ส่วน 
ราชการต่าง ๆ ที่ได้รบัจัดสรรงบประมาณ ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
เพื่อใหร้ะบบการเงินไหลสะพัดในระบบธุรกจิ ถึงภาคประชาชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม
ทั้งประเทศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ด าเนินการเรง่รัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว พร้อมกับรับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ปรากฏว่า
ขณะนี้ได้ด าเนินการเบิกจ่ายได้จริงจนถึงขณะนี้ ดังนี้ (30 เมษายน  2560) 

- งบด าเนินงาน  เบิกจ่ายได้ร้อยละ  61.98 
- งบลงทุน    เบิกจ่ายได้ร้อยละ   42.94 
รวม   เบิกจ่ายได้ร้อยละ  53.66 
เป้าหมายการเบกิจ่าย ตามมติ ครม.เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2559  ไตรมาส  2 
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รายจ่ายประจ า ร้อยละ  55 
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ  41 
ภาพรวม  ร้อยละ  52 
ส าหรับสถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณต่าง ๆ แล้วยังด าเนินการเบิกจ่ายไม่แล้วเสรจ็ตาม 

งวดงานที่ก าหนด ขอใหเ้รง่รัดติดตามผลและรีบเบิกจ่ายโดยเร็ว (เอกสารประกอบ) 
ที่ประชุม  รับทราบ 
               3.3.3 เรื่องการบริหารจัดการค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 
รองฯ บญุเรือง                          ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ ค่าวัสดุ  

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ให้สถานศึกษา ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างใหเ้ป็นไปตามรปูแบบรายการ 
และถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม       
ซึ่งขณะนี้ปรากฏว่าสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช    
เขต 3  ยังด าเนินการล่าช้าและผิดพลาดบกพร่องในการปฏิบัติหลายประการ  กลุ่มงานพสัดจุึงได้  
สรปุแนวทางการบริหารจัดการรายการค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งกอ่สร้าง ใหท้ราบและถือปฏิบัติ            
ดังเอกสารที่แนบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
3.4  เรื่องจากกลุ่มนโยบายและแผน 

 3.4.1  เรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
รองฯ สมเกียรติ                         ตามที่ สพฐ.มีการให้บริการด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับสถานศึกษา ภายใต้ 

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตของ Uninet และ MOENet  ส าหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการด้านการศึกษา  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  ได้ด าเนินการส ารวจการใช้
งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียนในสังกัด และได้รับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจากโรงเรียนในสังกัด  และสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ด าเนินการรายงาน สพฐ.ไป
แล้วนั้น ทั้งนี้ สพฐ.ได้แจ้งให้ผู้ให้บริการที่ท าสัญญากับ สพฐ ลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขณะนี้ โรงเรียนในสังกัดหลายโรงเรียนยังไม่ได้รับแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็น
การแก้ปัญหาเบื้องต้น จึงขอให้โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบว่า โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกี่ระบบ (MoeNet/Uninet) และระบบไหนใช้ไม่ได้
หรือใช้ได้แต่สัญญาณไม่เสถียร 

2. แจ้งบริษัทที่ให้บริการ (MoeNet)  เช่น บริษัท TOT , CAT , SAMART  พื้นที่แต่ละอ าเภอเบอร์
โทรศัพท์ติดไว้ที่อปุกรณ์แล้ว หรือแจ้งไป สพฐ. ที่นายโกศิล  ดวงใจ 081-3721801  เพื่อประสาน
บริษัทให้เข้าไปตรวจสอบอปุกรณ์ให้กับโรงเรียนที่ยังมีปญัหา 

3. ส าหรับโรงเรียนที่มีระบบเครอืข่าย ของ Uninet  ซึ่งมีความเร็ว 30 Mbps สามารถเช่ือมต่อไปยัง
อาคารเรียนอื่นได้  เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  แทนเครือข่ายของ TOT , CAT , SAMART  
ที่ใช้งานไม่ได้หรือได้แต่ไม่สญัญาณเสถียร เนือ่งจากความเรว็ที่ สพฐ.จัดสรรใหโ้รงเรียนนอ้ยมาก หากมี
ปัญหาจากเครือข่ายของ Uninet  อุปกรณ์มีปัญหาให้ติดต่อคุณโกศิล  ดวงใจ  081-3721801   
mail: kosin@obecmail.obec.go.th หรือแจ้งที่ 02-282-2744 , 02-288-5537 , 095-475-
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5378 mail: tanet.yaimanee@gmail.com  หากเคเบลิมีปัญหาสญัญาณไม่ดี ให้ติดต่อที่        
02-354-5678  ต่อ 4002-4005  mail: noc@uni.net.th 

4. กรณีโรงเรียนทีเ่รียนรวมทุกช้ัน และ การเลิกโรงเรียน  ให้ด าเนินการเก็บอุปกรณ์ระบบ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้ที่โรงเรียนหลัก เพื่อรอการตรวจสอบจาก สพฐ.  

5. หากโรงเรียนประสานแล้ว สพฐ.หรือบริษัทผู้ให้บริการ ยังไมไ่ด้แก้ไขเรื่องอินเทอร์เน็ต หรือ 
โรงเรียนใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ ขอให้แจ้งเป็นหนังสือให้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ทราบ เพื่อจะ
รายงาน สพฐ.และ สป.ต่อไป 

ส าหรับสรปุรายงานระบบ  internet  ของทุกโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผนจะแจ้งให้
โรงเรียนทราบ ทางระบบ AMSS 

ที่ประชุม  รับทราบ 
         3.4.2 เรื่องการรวม เลิก สถานศึกษา 
รองฯ สมเกียรติ                            ตามที่สพป.นครศรีธรรมราช เขต  3  ได้ด าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และ 

การด าเนินงานตามนโยบายโรงเรียนดีใกลบ้้าน นั้น 
จากการด าเนินการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนที่มีนักเรยีน  1-20 คน และ          

21-40 คน  มีโรงเรียนเรียนรวม และเลิกโรงเรียนในปีการศึกษา  2559  และ  2560  ดังนี้ 
   1. โรงเรียนเรียนรวม    จ านวน  12 โรงเรียน ประกอบด้วย 
    1) โรงเรียนบ้านม่วงงาม    อ.ร่อนพบิูลย ์
    2) โรงเรียนวัดพระหอม    อ.เชียรใหญ ่
    3) โรงเรียนบ้านดอนโตนด   อ.เชียรใหญ ่
    4) โรงเรียนบ้านบางปรง    อ.เชียรใหญ ่
    5) โรงเรียนบ้านปากคลอง   อ.ปากพนงั 
    6) โรงเรียนวัดคลองน้อย    อ.ปากพนงั 

7) โรงเรียนบ้านชายควน  อ.จุฬาภรณ์ 
8) โรงเรียนวัดทาบทอง     อ.เชียรใหญ ่
9) โรงเรียนวัดรอ่นนา     อ.ร่อนพบิูลย ์
10) โรงเรียนบ้านเกยเชน    อ.ร่อนพบิูลย ์
11) โรงเรียนวัดดอนผาสุก   อ.หัวไทร 
12) โรงเรียนวัดบางพระ   อ.ปากพนงั 

   2. เลิกสถานศึกษา  จ านวน  8  โรงเรียน  ประกอบด้วย 
    1) โรงเรียนชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม   อ.ปากพนัง 
    2) โรงเรียนวัดบางมะขาม  อ.ปากพนงั 
    3) โรงเรียนบ้านเกาะนอ้ย  อ.ปากพนงั 
    4) โรงเรียนวัดเทพนิมิต  อ.เชียรใหญ ่
    5) โรงเรียนบ้านสระนอก  อ.หัวไทร 
    6) โรงเรียนบ้านเกาะทวด  อ.เชียรใหญ ่
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    7) โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน อ.ปากพนงั 
    8) โรงเรียนวัดบ้านเนิน  อ.เชียรใหญ ่
ที่ประชุม  รับทราบ 
         3.4.3  เรื่องแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ต้ังแต่ 

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560               
รองฯ สมเกียรต ิ                 โดยรัฐจัดสรรงบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน 
เป็นค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน   รายละเอียดดังเอกสารที่กลุม่นโยบายและแผนได้แจกให้กบัทุกโรง 
ปีน้ีค่าหนังสือเรียน 
- ส่วนที่เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2559  มูลค่าหนงัสือตอ่ชุด ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 ของเดิม 561  
ของใหม่ 651       
- ส่วนที่ต่างจากปี พ.ศ. 2559  จัดซือ้ให้เดก็โดยไม่เรียกคืน ปี 2560 ให้สถานศึกษาแจกหนงัสอืเรียน
ที่จัดซื้อให้แก่นักเรียนทุกคนยืมเรียน และส่งหนังสือเรียนคืนให้สถานศึกษาเมือ่สิ้นปีการศึกษา 

ที่ประชุม  รับทราบ 
3.5 เรื่องจากกลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา 

                                   3.5.1 เรื่องการมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. และเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2558 
นางจิรา พรหมอินทร์                    ตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติที่   

ทุกภาคส่วน  ต้องร่วมมือกันไม่ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมอบหมาย
ให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาส   
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภายใต้แผนยุทธศาสตรก์ารป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแห่งชาติ 
พ.ศ.2558 – 2562  โดยได้ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และ
ได้ก าหนดมอบโลเ่ชิดชูเกียรตเิสมา ป.ป.ส. ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ หอประชุมพุทธมณฑล 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา 
ดิศกุล) เปน็ประธานในการมอบโล่ โดยมีโรงเรียนและบุคลากรในสงักัด สพป.นศ.3 ได้รับการคัดเลือก
จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 8 โรงเรียน ผู้บรหิารโรงเรียน 8 คน และครู
ผู้รบัผิดชอบ 8 คน ได้แก่ 
 

ที่ ช่ือสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รบัผิดชอบ หมายเหต ุ
1 โรงเรียนบ้านชะอวด นายอ าพล  เพ็ญตระการ นายบวรนันท์  ชมเชย รักษาสภาพปทีี่  2 
2 โรงเรียนบ้านปากเชียร นายสมชัย  ประจง นางอ านวย   ประจง รักษาสภาพปทีี่  2 
3 โรงเรียนบ้านอายเลา นายค านึง  เช้ือสกุล นายสวัสดิ์  สุภาเพ็ชร รักษาสภาพปทีี่  2 
4 โรงเรียนบ้านปากควน นายนิกร  ด้วงนุ่ม น.ส.กัณณิกา ฉิมทองแก้ว รักษาสภาพปทีี่  3 
5 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สิบเอกสง่า   ด่านวัฒนา นายอุดร  นาควานิช  
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6 โรงเรียนวัดปลายสระ นายวิจักร   เกิดค า นายสุชาติ   ชีช้าง  
7 โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ ์ นายสมทรง พรหมจันทร ์ นายเฉลิมพล  เทียนทอง  
8 โรงเรียนบ้านล าคลอง น.ส.เหมวรรณ  เนียมนุ้ย นางณษรา   ยินเจริญ  

ที่ประชุม  รับทราบ 
3.6 เรื่องจากกลุม่นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
       3.6.1 เรื่องผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT) 

รองฯ สมุล                              1. ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)                    
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  การเปรียบเทียบระดับประเทศ-ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ปีการศึกษา 2559 
ตารางท่ี 1  การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดับชาติ ( National Test : NT) 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
เปรียบเทียบระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับประเทศ สพป.นศ.3 เปรียบเทียบ สพป.นศ.3 
ระดับประเทศ 

ด้านภาษา ( Literacy) 51.00 53.30 2.30 
ด้านค านวณ (Numeracy) 36.99 38.79 1.80 
ด้านเหตุผล ( Reasoning Abilities) 53.38 55.60 2.22 

รวม ท้ัง 3 ด้าน 47.13 49.23 2.10 
  

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละของการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียน
ระดับชาติ  ( National Test : NT)  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบ
ระดับประเทศ  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่าระดับประเทศทัง้ 3 ด้าน  ( 2.10)  เมื่อพิจารณารายด้าน  
ด้านภาษา( Literacy)  มีค่าเฉลี่ยร้อยละสงูสุด ( 2.30 )   รองลงมาความสามารถด้านด้านเหตุผล  ( 
Reasoning Abilities)    มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  (2.22)  และความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด  ( 1.80 )    
2. ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  การเปรียบเทียบระดับสังกัด (สพฐ.)  กับ ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ปีการศึกษา 2559 
ตารางท่ี 1  การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดับชาติ ( National Test : NT) 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.) ปีการศึกษา 2559 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ระดับสังกัด 

(สพฐ.) 
สพป.นศ.3 เปรียบเทียบ สพป.นศ.3 

ระดับประเทศ 
ด้านภาษา ( Literacy) 50.29 53.30 3.01 
ด้านค านวณ (Numeracy) 37.35 38.79 1.44 
ด้านเหตุผล ( Reasoning Abilities) 52.62 55.60 2.98 

รวม ท้ัง 3 ด้าน 46.75 49.23 2.48 
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละของการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียน

ระดับชาติ ( National Test : NT)  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบกบัระดบัสงักัด 
(สพฐ.)  คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ สูงกว่าระดับประเทศทัง้ 3 ด้าน  ( 2.48)  เมื่อพจิารณารายด้าน  ด้านภาษา( 
Literacy)  มีค่าเฉลี่ยรอ้ยละสูงสุด ( 3.01 )   รองลงมาความสามารถด้านด้านเหตผุล      ( Reasoning 
Abilities)    มีค่าเฉลี่ยร้อยละ (2.98)  และความสามารถดา้นค านวณ (Numeracy)   มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด  
( 1.44 )    

3. ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 - 2559 
ตารางท่ี 3   การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดับชาติ ( National Test : NT) 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 เปรียบเทียบ ปกีารศึกษา 2558 - 2559 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

 
ปีการศึกษา

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
ผลต่างค่าเฉลี่ย  

ปี 2558 กับ 2559 
ด้านภาษา ( Literacy) 47.46 53.30 5.84 
ด้านค านวณ (Numeracy) 41.39 38.79 -2.60 
ด้านเหตุผล ( Reasoning 
Abilities) 

50.15 55.60 5.45 

รวม ท้ัง 3 ด้าน 46.34 49.23 2.89 
จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละของการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียน

ระดับชาติ ( National Test : NT)   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ปีการศึกษา 2559 สูงกว่า ปีการศึกษา 2558  เท่ากบั 
2.89  เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านภาษา( Literacy) มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงข้ึนมากที่สุด ( 5.84)   
รองลงมา ความสามารถด้านเหตุผล ( Reasoning Abilities) เท่ากับ 5.45  และความสามารถด้าน
ค านวณ (Numeracy) มีค่าเฉลี่ยรอ้ยละนอ้ยทีสุ่ด (- 2.60 )   

รายละเอียดรายงานผลการทดสอบดงัแนบ 
ที่ประชุม  รับทราบ     
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                3.6.2 เรื่องการเก็บข้อมูลโครงการโรงเรยีนประชารัฐ 
รองฯ สมุล                                  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขอให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียน 

ประชารัฐด าเนินการกรอกข้อมลูออนไลน์ ที่เว็บโครงการประชารัฐ 
http://www.pracharathschool.go.th/ ดังนี ้

๑. แบบเกบ็ข้อมลูรายละเอียดบญัชีกองทุนโรงเรียนประชารฐั  เพื่อเป็นช่องทางทีส่ามารถรบั
ความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากบริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลทั่วไป และสามารถตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณจากช่องทางนี้ได้ เพื่อความโปร่งใสและเปิดเผยได้ 

๒. แบบเกบ็ข้อมลูตัวช้ีวัดโครงการ เพื่อรวบรวมบรบิทต่าง ๆ ของโรงเรียนในโครงการเพือ่ใช้
เป็นข้อมลูพื้นฐานในการประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนพัฒนาโรงเรียนและส่งเสริม
นักเรียนให้เป็นทั้งคนดีและเก่งตามเป้าหมายของโรงเรียน   

    ทั้งนี้ ให้โรงเรียนด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในวันที่ ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐       
ที่ประชุม    รับทราบ  

      3.6.3 เรื่องนโยบายการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
รองฯ สมุล                                  นโยบายการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี งบประมาณ ๒๕๖๐  
   พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมพีระราชกระแสรบัสัง่ “ช่วยสร้างคนดีให ้
   บ้านเมือง” และพระราชทานหลัก 3 ประการ ในเรื่องครู และนักเรียนว่า “ให้ครรูักเด็ก และเด็กรกัครู 
   ให้ครูสอนให้เดก็มีน้ าใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง และใหเ้ด็กทีเ่รียนเก่ง 
   ช่วยเหลือเพื่อนทีเ่รียนช้ากว่า ให้ครจูัดกจิกรรมให้นักเรียนท างานร่วมกัน เพือ่ให้เห็นคุณค่าของความ
   สามัคคี” และเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเดจ็พระ
   ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็น
   การน้อมน าพระราชกระแสรบัสัง่ ดังกล่าว มาปฏิบัติใหเ้ป็นรปูธรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
   มอบหมายใหส้ านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจดัท าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ข้ึน
   เพื่อพฒันาและขับเคลือ่นการด าเนินงานพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโรงเรียน 
   ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านนักเรียน ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับการจัดการศึกษาตามหลกัสูตร 
            แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีจุดหมายส าคัญมุง่พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มปีัญญา
   มีความสุข โดยเฉพาะการพัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นคนดี ต้องจัดการเรียนรู้เพื่อใหผู้้เรียนมีคุณธรรม  
            จริยธรรม มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
   หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต สอดคลอ้งกบั 
   ยุทธศาสตร์การปฏิรปูการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน มีนโยบายเน้นผลิตคนดีออกสูส่ังคม โดย
   ก าหนดคุณธรรมเป้าหมายส าคัญ 5 ด้าน ประกอบด้วย ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์
   สุจริต ความรับผิดชอบและอุดมการณ์คุณธรรมผ่านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ
   โครงงานคุณธรรม รปูแบบของมลูนิธิยุวสถิรคุณ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่พฒันา
   ผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม ที่เกิดข้ึนจากความสนใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียนเอง เน้นการ
   เรียนรู้ผ่านการปฏิบัตจิรงิ ด้วยความพากเพียรและต่อเนื่อง บ่มเพาะความดีงามอย่างเป็นรูปธรรมและ
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   เป็นระบบ สอดคลอ้งกบัการพัฒนาตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของบลูม (Bloom)  ด้านจิตพิสัย 
    (Affective Domain) ให้ผู้เรียนได้รับรู้ในสิง่ที่ดี ตอบสนองอย่างเหมาะสม เห็นคุณค่าเกิดค่านิยมที่ดี 
   จัดระบบคุณค่า น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันจนเป็นนิสัย โดยก าหนดเป้าหมายโรงเรียนเข้าร่วม 
   โครงการ ปีงบประมาณ 2560 จ านวน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๕ พัฒนาผู้บริหาร และครู โรงเรียน
   เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คนพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๕๕๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็น 
   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกจิกรรมหลกั ๗ กิจกรรม ประกอบดว้ย    
   ๑. กิจกรรมพัฒนาจริยคุณ(โครงงานคุณธรรมตามแนวทางมลูนิธิยุวสถิรคุณ) จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
   ๒. กิจกรรมผลิตนวัตกรรมสรรค์สร้างคนดี จ านวน ๕,๐๐๐ บาท                     
                      ๓. กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรมจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท                        
                      ๔. กิจกรรมคืนคุณธรรมสูห่้องเรียนจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท     
                      ๕. กิจกรรมครอบครัวทีส่าม(ครอบครัวคุณธรรม)จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท   
                      ๖. กิจกรรมนเิทศ ก ากับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรมจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท   
   ๗. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครอืข่าย และการมีสว่นร่วมกับมลูนิธิยุวสถิรคุณ  
   จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  รายละเอียดตามหนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ 
                  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ รับทราบนโยบาย และได้
   ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินงาน ได้จัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) ส านักงานเขต
   พื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียน จ านวน ๙๐  
   โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ และวางแผนด าเนินงานตามที่ สพฐ. ก าหนดแล้ว 

ที่ประชุม  รับทราบ 

3.6.4 เรื่องการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
        (โรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนคุณธรรม)ปีงบประมาณ ๒๕๖๐                                

รองฯ สมุล                                 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดยุทธศาสตร์ส าคัญ ยุทธศาสตร์ที่ 1
   ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน มีนโยบายเน้นผลิตคนดีออกสูส่ังคม ผ่านการด าเนินงาน
   โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม และค่านิยม 12 ประการ ซึ่งมกีิจกรรมหลักได้แก่การ
   จัดการเรียนรู้เพือ่พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา)  ด้วยกระบวนการทาง
   ปัญญา ด าเนินงาน 29 กิจกรรมหลักสูอ่ัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมค่าย “เยาวชนคนดีของ
   แผ่นดิน ท าดีถวายในหลวง” การน าเสนอผลงานผ่านบทความวารสาร  วิถีพุทธ “รู้ตื่นและเบกิบาน”
   การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การสมัมนาศึกษาดูงานโรงเรียน วิถีพุทธกับกลัยาณมิตรการ 
   ประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี   ถวายในหลวง” ซึ่งเป็นการจัดการ
   เรียนรู้เพื่อปลูกฝงัคุณธรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้โครงงานคุณธรรมตามหลักอริยสัจสี่ เป็นกิจกรรม
   การเรียนรูเ้ชิงบรูณาการที่พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมที่เกิดข้ึนจากความสนใจ ความคิดริเริม่ 
   สร้างสรรค์ของผู้เรียนเอง เน้นการเรียนรูผ้่านการปฏิบัตจิรงิ ด้วยความพากเพียรและต่อเนื่อง บ่มเพาะ
   ความดีงามอย่างเป็นรปูธรรมและเป็นระบบ สอดคล้องกับการพัฒนาตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ของบลมู (Bloom)  ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ใหผู้้เรียนได้รับรู้ในสิง่ที่ดี ตอบสนองอย่าง
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   เหมาะสม เห็นคุณค่าเกิดค่านิยมที่ดี จัดระบบคุณค่า น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันจนเป็นนิสัยหรือ
   บุคลิกที่ดี  รวมทั้งการขยายความมีส่วนร่วมไปสูบุ่คคลต่าง ๆ ในสถานศึกษาชุมชนของตนเองและ 
   ชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยการด าเนินงานร่วมกันในรปูของศูนย์เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติการดีทั้งในระดับ
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับอ าเภอ โดยก าหนดกิจกรรมส าคัญ ประกอบด้วย  
   ๑. อบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา และ 29 กิจกรรมสู่อัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ
   ๒. พัฒนาเครอืข่ายชุมชนนักปฏิบัติการดี ระดับเขตพื้นที่ และระดับอ าเภอ   
   ๓. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานเพื่อรับรองผลการประเมินตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธ
   ๔. การน าเสนอผลงานผ่านบทความวารสารวิถีพุทธ “รู้ตื่นและ   เบิกบาน”   
   ๕. นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวดนวัตกรรมค่านิยม 12 ประการ และโครงงานคุณธรรมเฉลิม
   พระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง”       
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ตระหนักและเห็น 
   ความส าคัญในยุทธศาสตร์ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังกล่าว จึงจัดท าโครงการพฒันา
   คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ (กจิกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนคุณธรรม)  
   เพื่อด าเนินงานตามกจิกรรมส าคัญ ดังกล่าวต่อไปโดยมีโรงเรยีนวิถีพุทธ (โรงเรียนคุณธรรม) เป็น 
   เป้าหมายส าคัญ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

                3.6.5 เรื่องการอบรมพัฒนาครู หลักสูตร e-CLIP  STEM Education 
นายวิชัย ราชธานี                                         การอบรมพัฒนาคร ู

              หลกัสูตร e-CLIP STEM Education 

 ความเป็นมา  
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีข้ึน และพัฒนาครูให้

มีศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมอบวงเงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาตนเองให้กับครู
แต่ละคน คนละไม่เกิน 10,000 บาท/ปี โรงเรียนวัดวังฆ้อง โดยนายวิชัย ราชธานี ผู้อ านวยการโรงเรียนได้เสนอหลักสูตร
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
หลักสูตร “การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบสะเต็มศึกษาโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสาร”(e-CLIP STEM Education)และหลักสูตรน้ีได้ผ่านการพิจารณาและรับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา เมื่อวันท่ี 
3 เมษายน 2560สาระส าคัญของหลักสูตรเป็นการพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยการใช้กระบวนการ PLC และการปฏิบัติจริงในห้องเรียน
เป็นฐาน และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Content and Language Integrated Pedagogy via electronic 
communication: e-CLIP) เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการพัฒนาครูบรรลุตาม
จุดประสงค์ของหลกัสตูรหลกัสูตรนี้เปน็การพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของครูใหส้ามารถจัดการเรียนรูพ้ัฒนาผูเ้รยีนให้เป็นบุคคลที่มี
ความรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) โดยมีทีมวิทยากรที่มีความช านาญ มีประสบการณ์ เกี่ยวกับ พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ามแบบสะเต็มศึกษา การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนาข้าราชการครูรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยก าหนดการในหลักสูตรจะจัดอบรมที่โรงแรมทวินโลตัส จ านวน 3 วัน ดูแลช่วยเหลือ
ให้สามารถ “จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบสะเต็มศึกษาโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร”(e-

                   หนา้ 21  
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CLIP STEM Education)” ตลอดภาคเรียนที่ 1/2560 สิ้นสุดโครงการ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีกิจกรรมสัมมนาทาง
วิชาการ 1 วัน โดยรับสมัครอบรมจ านวนไม่เกิน 40 คน/รุ่น รับจ านวน 2 รุ่น 

แนวด าเนินการ 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการ

ตามหลักสูตร ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

1. วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สพฐ.จะเปิดระบบ Shopping List หลักสูตรการอบรมครูอย่างเป็นทางการพร้อมกับการ
ประกาศจัดต้ังสถาบันคุรุพัฒนาและการเริ่มใช้เกณฑ์ในการให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่อย่างเป็น
ทางการ 

2. การให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่และการต่อใบประกอบวิชาชีพครู ครูต้องมีช่ัวโมงอบรมและพัฒนา
ตนเองตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยการนับช่ัวโมงของหลักสตูรทีอ่บรมต้องเป็นหลกัสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุ
พัฒนาเท่านั้น 

3. งบประมาณที่จัดสรรพัฒนาครูคนละไม่เกิน 10,000 บาท/ปี จัดสรรเป็นปีงบประมาณ งบประมาณปี 2560 
สิ้นสุด 30 กันยายน 2560 (สมมติ ครู ก. อบรมในปีงบประมาณ 2560 ใช้งบ 7,000 บาท คงเหลือ 3000 
บาท พอสิ้นปีงบประมาณ 2560 งบ 3000 บาทนี้ก็พับไป แต่ครู ก. มีสิทธ์ิใช้งบอบรมในปีงบประมาณใหม่ปี 
2561 ไม่เกิน 10,000 บาท) 

4. การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบของราชการ 
5. ตอนนี้ สพฐ.ก าลังด าเนินการจัดท าระบบ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ครูเลือกหลักสูตรการอบรม + ผอ.โรงเรียนอนุมัติให้เข้ารับการอบรม+เขตพื้นที่ดูแลจัดการด้านงบประมาณ 
7. เนื่องจากเป็นแนวทางใหม ่สพฐ.จงึต้องด าเนินการจัดท าระบบรองรับให้สมบูรณ์และจะจัดประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าที่เขต
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พื้นที่การศึกษาต่อไป จึงต้องเลื่อนก าหนดการเปิดอบรมครูตามระบบนี้มาเป็นเริ่มต้นตั้งตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 60 เป็นต้นไปท าให้
หลักสูตรต้องมีการปรับเปลี่ยนวันเวลา และสถานที่จากก าหนดการเดิมออกไป แต่สาระส าคัญของการอบรมต้องเป็นไปตาม
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา 

8. ติดตามข้อมูลข่าวสารหลักสูตร “การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบสะเต็มศึกษาโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร”(e-CLIP STEM Education)ได้ทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ คือ  
  8.1 เว็บไซต์ : https://sites.google.com/site/eclipstemeducation/ 
  8.2 เฟสบุค : https://www.facebook.com/eclipstem/ 
  8.3 ไลน์แอด : e-CLIP STEM 
 
 
 
 
 
 
 
  8.4 โทรศัพท์ : 0873814511 (นายวิชัย ราชธานี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังฆ้อง) 
ที่ประชุม  รับทราบ 

3.7 เรื่องจากกลุ่มบริหารงานบุคคล 
         3.7.1 เรื่องการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
   รายละเอียดดังแนบ 
นายจรูญ พันธ์โภชน ์                     การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) กพร.ได้
   น าไปสู่การก าหนดเป็นตัวช้ีวัดหนึ่งในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพ  

การปฏิบัตริาชการ (ม.44)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เป็นตัวช้ีวัด ที่  1.5  ระดับความส าเรจ็ 
ของการพฒันาครทูั้งในระดับ สพฐ., ระดบัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งก าหนดเป้าหมายในระดบั 
ความส าเรจ็ของการพฒันาครูทั่วประเทศทัง้หมด  13,500  คน  และในระดับส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพจิารณาหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนของ กพร.  

ในการนี้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จะด าเนินการ
ตามขั้นตอนที่ สพฐ.ก าหนดทัง้ในระดบัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดบัสถานศึกษา จึงขอให้
สถานศึกษาได้ไปศึกษากระบวนการ PLC (Professional Learning Community) เพื่อใหก้าร
ขับเคลื่อนบรรลุตามเป้าหมายที่ สพฐ.ก าหนดและสพป.นศ.3 จะแจ้งข้ันตอนของการด าเนินการให้
สถานศึกษาทราบและด าเนินการต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

     รายงานการประชมุ  31 
 
 

https://sites.google.com/site/eclipstemeducation/
https://www.facebook.com/eclipstem/


  

      3.7.2 เรื่องการบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ. 
รองฯ ปรีชา                          โดยขณะนีส้ านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้จัดสรรพนักงานราชการและ 

ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนเท่ากบัจ านวนทีเ่คยได้รับจัดสรรเดมิ ดังนี้ 
1. ธุรการโรงเรียน จัดสรร  105 อัตรา 
2. พนักงานธุรการ จัดสรร 16 อัตรา 
3. นักการภารโรง 

- ทดแทนผู้เกษียณ   จัดสรร  37 อัตรา 
- คืนครูให้นักเรียน   จัดสรร  67  อัตรา 

   4. บุคลากรวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 
        - วิทยาศาสตร์   จัดสรร  11  อัตรา 
                 - คณิตศาสตร์    จัดสรร  10  อัตรา 
   5. ครูข้ันวิกฤต   จัดสรร   18   อัตรา 
   6. ลูกจ้างช่ัวคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สพท  จัดสรร   4  อัตรา 
   7. พี่เลี้ยงเด็กพกิาร   จัดสรร  47    อัตรา 

8. ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เพื่อทดแทนผูเ้กษียณอายุราชการ  รับจัดสรร  24  อัตรา   
ที่ประชุม  รับทราบ 

      3.7.3 เรื่องการบรรจแุละแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รองฯ ปรีชา      ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ

และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหนง่ครผูู้ช่วย ปี  
พ.ศ.2560  นั้น   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3 ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งในโรงเรียนที่มีอัตราว่าง  จ านวน  21 อัตรา  
1. วิชาเอกภาษาไทย   โรงเรียนวัดบูรณาวาส 
2. วิชาเอกภาษาไทย   โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 
3. วิชาเอกภาษาไทย   โรงเรียนวัดฉิมหลา 
4. วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 
5. วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 
6. วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
7. วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 
8. วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดปากเหมอืง 
9. วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 
10. วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านกุมแป 
11. วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดควนเถียะ 
12. วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดควนสมบรูณ์ 
13. วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอทุิศ) 
14. วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 
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15. วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหิน 
16. วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกก 
17. วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านท่าไทร 
18. วิชาเอกปฐมวัย    โรงเรียนวัดทะเลปัง 
19. วิชาเอกปฐมวัย โรงเรียนวัดจกิพนม 
20. วิชาเอกปฐมวัย โรงเรียนวัดหนองจกิ 
21. วิชาเอกปฐมวัย โรงเรียนวัดวังฆ้อง 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา      ไม่มี           
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1  เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการ Reading  club   ขอเชิญพบกับคุณกสุุมา  มุ่งสวัสดิ์  
ผู้อ านวยการด้านนวัตกรรมการเรียนรู้บริษัทนานมบีุ๊คส ์

คุณกุสุมา มุ่งสวัสดิ ์        ประชาสัมพันธ์โครงการ Reading  club  และมอบหนังสือบรจิาคให้กับโรงเรียนแกนน า 
การอ่าน จ านวน  10 โรงเรียน   ตามรายช่ือ ดังนี้        

 1. ร.ร.วัดโคกพกิุล          
 2. ร.ร.วัดกลัยานฤมิต          
 3. ร.ร.วัดคงคาวดี           
 4. ร.ร.วัดสมควร            
 5. ร.ร.บ้านห้วยหาร           
 6. ร.ร.ชุมชนควนดินแดง          
 7. ร.ร.วัดบอ่ล้อ            
 8. ร.ร.วัดหัวค่ายฯ (พิศาลอุปถัมป์)         
 9. ร.ร.บ้านควนเงิน           
 10. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 7 

ที่ประชุม  รับทราบ 
5.2 เรื่องการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุของสถานศึกษา    

ขอเชิญนางวิไลรัตน์  อักษรพันธ์  ธนารักษ์พ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์  การปกครองดูแล บ ารงุรกัษา ใช้ และการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของสถานศึกษา 
   1. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีราชพัสด ุ   

พระราชบัญญัตทิี่ราชพสัดุ พ.ศ.2518 
กฎกระทรวงว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล พ.ศ.2545  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
กฎกระทรวงว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธ์ิทีร่าชพัสดุ พ.ศ.2550 
2. หน้าท่ีของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ 
2.1 การด าเนินการด้านทะเบียนที่ราชพัสด ุ

     รายงานการประชมุ  33 
 
 



  

- เมื่อได้มาซึ่งทีร่าชพัสดุ  เมื่อปลูกสร้างอาคารหือสิ่งปลูกสรา้งที่เป็นทีร่าชพัสดุ  ส ารวจรายการที่ดิน
และอาคารสิ่งปลูกสร้าง  แจ้งส านักงานธนารกัษ์พื้นที่ข้ึนทะเบียนที่ราชพสัดุ ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้มาหรือ ปลูกสร้างแล้วเสรจ็  
เอกสารท่ีใช้ประกอบการน าส่งขึ้นทะเบียน 
1.  แบบฟอรม์น าสง่ข้ึนทะเบียนในแต่ละกรณี  แบบส ารวจรายการที่ดิน (แบบ ทร. 03) แบบส ารวจ
รายการอาคาร/สิง่ปลูกสร้าง   (แบบ ทร. 04)  แบบส ารวจรายการอาคาร/สิง่ปลูกสร้างของรฐัที่ปลูก
อยู่บนที่ดินทีม่ิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร. 05)  
2.  เอกสารหลักฐานการได้มา /หนังสือส าคัญแสดงกรรมสทิธ์ิ/เอกสารหลักฐานแสดงการได้รบั
งบประมาณหรือบรจิาค  
3.  แผนที่สังเขปแสดงที่ตัง้ที่ดินและหรืออาคารสิ่งปลกูสร้าง  
4.  หลักฐานการอนุญาตให้ใช้/ให้เช่าที่ดิน (กรณีเป็นอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐทีป่ลกูอยู่บนที่ดินที่
มิใช่ที่ราชพัสดุ) (ถ้าม)ี 
- กรณีดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารมีมลูค่าของการดัดแปลงหรือต่อเตมิไม่ต ากว่า  1 ล้านบาท ส ารวจ
รายการอาคารสิง่ปลูกสร้างที่ปรับปรงุ  แจ้งส านักงานธนารกัษ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันต่อเติมหรือ
ดัดแปลงแล้วเสรจ็เพื่อปรบัปรุงแก้ไขทะเบียนที่ราชพสัดุใหเ้ป็นปัจจุบัน 
เอกสารท่ีใช้ประกอบการด าเนินการ 
แบบส ารวจรายการอาคาร/สิง่ปลูกสร้าง (แบบ ทร. 04)  หรือ  
แบบส ารวจรายการอาคาร/สิง่ปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพสัดุ (แบบ ทร. 05) 

(แล้วแต่กรณี)  
   2.2 การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลกูสร้าง 
   ผู้ใช้รื้อถอนได้เอง 

4 กรณี      
1. สร้างเกิน 25 ปี 
2. ช ารุดใชไ้ม่ได ้
3. ความลับทางทหาร 
4. สร้างอาคารใหม่ทดแทน  

เมื่อรื้อถอนแล้วต้องรายงานให้ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ทราบ 
   ผู้ใช้ต้องขออนุญาต 
    การรื้อถอนนอกเหนือ  4 กรณี ต้องได้รบัอนุญาตจากอธิบดกีรมธนารกัษ์/ผู้ว่าราชการจังหวัด 
   2.3 การตัดฟันต้นไม้ ขุดดิน ถมดิน หรือด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ราชพสัดุ 
   ผู้ใช้ด าเนินการได้เองอย่างวิญญูชน 

- ดูแลบ ารงุรกัษาให้มสีภาพที่เหมาะสม 
- เพื่อปลูกสร้างอาคารใหม ่
- ปรับปรงุสภาพที่ดินเพื่อใช้ประโยชน ์
- กีดขวางสายไฟฟ้า 
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- อาจโค่นลม้เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพยส์ิน 
ผู้ใช้ต้องขออนุญาต 
- ต้องแสดงเหตผุลความจ าเป็นที่ชัดเจน 
- กรณีไม้หวงห้ามตามกฎหมายป่าไม ้
- ต้องได้รับอนญุาตจากกรมธนารักษ์ /ผู้ว่าราชการจังหวัด 
2.4 การด าเนินเกี่ยวกับวัสดทุี่ได้มาจากที่ราชพสัดุ (รื้อถอน/ขุดดิน/ตัวฟันต้นไม้) 
การจ าหน่าย 
 ตั้งกรรมการก าหนดราคากลาง 
 ประมูลขายตามระเบียบพสัด ุ
 น าเงินค่าขายส่งคลังเป็นรายได้ ของกรมธนารักษ์ 
การน าวัสดุไปใช้ประโยชน์ 
 ขออนุญาตกรมธนารักษ์/ธนารักษ์พื้นที ่
 ตั้งกรรมการตรวจนบัวัสด ุ
 เหลือจากใช้ให้ประมลูขายน ารายได้สง่คลังเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์ 
2.5 การน าวัสดุที่ได้มาจากทีร่าชพัสดุไปใช้ประโยชน ์
ใช้ประโยชน์ในราชการ  2 กรณี 
    ขออนุญาตกรมธนารักษ์ / ธนารักษ์พื้นที่       
1.   สร้างอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างที่ต้องน าส่งข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุ 
2.   การจัดท าวัสดุอปุกรณ์ใช้ประโยชน์ทางราชการ 
ใช้ประโยชน์ในราชการอยา่งอ่ืน 
    ขออนุญาตธนารักษ์พื้นที่ 
    ช้ีแจงเหตผุลความจ าเป็น 
ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์/สาธารณกุศล 
    ขออนุญาตกรมธนารักษ์ / ธนารักษ์พื้นที ่
    ช้ีแจงเหตผุลความจ าเป็น  ประโยชน์ต่อสาธารณะ /สาธารณกุศล 
เมื่อได้รับบริจาคท่ีดิน 
- ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 
- เข้าใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
- เข้าใช้ประโยชน์ภายใน  5 ปี นับแต่วันที่ยกให้ 
เมื่อได้รับบริจาคท่ีดิน 
- ไม่ใช้ตามระยะเวลาที่ก าหนดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้ 
- ท าความตกลงกับผู้ยกใหห้รอืทายาทกอ่นครบก าหนดเวลา หรือก่อนครบก าหนด 5 ปี 
- กรณีผู้ยกให้หรือทายาทไม่ยินยอมและล่วงเลยเวลาที่ก าหนด 

ผู้ใช้ที่ราชพัสดมุีหน้าที่แจ้งกรมธนารักษ์ภายใน  30 วันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลา 
ดังกล่าว เพื่อกรมธนารักษ์จะได้แจ้งใหผู้้ยกให้หรือทายาทมายื่นเรื่องขอคืนที่ราชพสัดุ 
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2.6 มติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่  3 มกราคม  2550 
คณะรัฐมนตรีได้พจิารณาเกี่ยวกับการทีเ่อกชนขอคืนที่ดินบรจิาคให้แก่ทางราชการแล้ว                 
ลงมติว่า ให้ทกุส่วนราชการถือปฏิบัติว่า ในการรับบรจิาคทีด่ินจากเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์ในทาง
ราชการนั้น หากส่วนราชการใดไมม่ีแผนงานหรือโครงการทีชั่ดเจนรองรบัการใช้ประโยชน์ในที่ดินตาม
วัตถุประสงค์ของผูท้ี่แสดงความประสงค์จะยกที่ดินให้แกท่างราชการ ส่วนราชการนั้นๆ ไม่ควรรับ
บรจิาคที่ดินดังกล่าวตั้งแต่ต้น เนื่องจากจะเป็นปัญหาในภายหลงั หากทางราชการมิได้เข้าใช้ประโยชน์
ในที่ดินนั้นจรงิ และผู้ยกใหห้รือทายาทได้แจง้ความประสงค์ขอที่ดินคืน  

   2.7 การสง่คืนที่ราชพสัด ุ
   - เลิกใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ                                                                                                     
                               ส่งคืนภายใน  30 วันนับแต่วันที่เลิกใช้ประโยชน ์

- ไม่ใช้ประโยชน์ตามที่ได้รับอนญุาต , ใช้ประโยชน์ไม่ครบถ้วน , ใช้แตกต่างจากที่ได้รบัอนุญาต ,    
เข้าครอบครองโดยไม่ได้รับอนญุาต , ไม่ได้ปฏิบัติตามเงือ่นไขที่ก าหนด    
ส่งคืนภายใน  30 วัน นับแต่   

 วันที่ครบก าหนด  2 ปี ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ 
 วันที่ได้รับแจง้จากกรมธนารักษ์ใหส้่งคืนทีร่าชพัสด ุ

- กรมธนารักษ์แจ้งให้สง่คืนเนื่องจากมิได้บ ารงุรกัษา ไม่ด าเนินการแก้ไขจนเกิดความเสียหาย โดยไม่มี
เหตผุลอันควร 
- กรมธนารักษ์ตรวจสอบการใช้แล้วเห็นว่ามีที่ว่างหรอืใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม/ไม่คุ้มค่ากับสภาพ    
ท าเลหรอืภารกจิ  และที่ดินสามารถ น ามาใช้ประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจอื่นทีเ่หมาะสมกว่า 

   ส่งคืนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์ให้ส่งคืนที่ราชพสัดุ 
2.8 การสง่คืนที่ราชพสัดุกรณีบุกรุก 
กฎกระทรวงว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรกัษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกบัที่
ราชพัสดุ พ.ศ.2545 ก าหนดหน้าที่ ดังนี ้
1. ผู้ใช้ต้องแก้ปญัหากอ่น   

แจ้งสง่คืน 
2. กรณีกรมธนารักษ์แก้ไขปญัหาเอง/ร่วมกับผู้ใช้ 

ผู้ใช้รวบรวมเอกสารหลักฐาน ข้อเทจ็จริงก่อนเข้าครอบครอง/การใช้ประโยชน์ให้กรมธนารกัษ์ 
   3. การใช้ท่ีราชพัสดขุองสถานศึกษา 

1. การอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองเพื่อประโยชน์ในการศึกษา 
2. การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพสัดุที่ครอบครองตามขอบวัตถุประสงค์การจัดการศึกษา 
3. การท านิติกรรมรบัโอนกรรมสทิธ์ิและถือกรรมสทิธ์ิที่ดินทีไ่ด้มาโดยการซื้อด้วยเงินบ ารุง 

การศึกษา/  การยกใหส้ถานศึกษา 
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หากโรงเรียนใดจะติดต่อ  รายละเอียดตามเบอรโ์ทรศัพท์  
 นางวิไลรัตน์  อักษรพันธ์ 

        ธนารักษ์พ้ืนท่ีนครศรีธรรมราช   
        โทร. 061 8236146 

  ส่วนจัดการฐานข้อมูล   
        ส านักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีนครศรีธรรมราช 
        โทร. 0 7531 0491   

  ส่วนจัดการท่ีราชพัสด ุ
        ส านักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีนครศรีธรรมราช 
        โทร. 0 7531 0491   

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน   ขอขอบคุณทุกท่าน  ขอปิดการประชุม 
เลิกประชุม  เวลา  16.00 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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