
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  สพป.นศ.3 
ครั้งที่  1/2561 

เมื่อวันที่  26   มีนาคม   2561   
ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 

ผู้มาประชุม 
1. นายยงศักดิ์   เชาวน์วุฒิกุล   ผอ.สพป.นศ.3 
2. นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์    รองผอ.สพป.นศ.3 
3. นายปรีชา  รักษ์ทอง    รองผอ.สพป.นศ.3 
4. นางสาวสุมล  ชุมทอง    รองผอ.สพป.นศ.3 
5. นางวิมลมาศ   สังสุณี    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
6. นางจิตรา  แกล้วทนงค์    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
7. นางจิรา  พรหมอินทร์    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
8. นายสมชาย  ศิริวรรณ ์    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
9. นางอาภรณ์  หัสดิสาร    ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
10. นายจรูญ   พันธ์โภชน์   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
11. นางกัลยา  เกื้อกาญจน์   รก.ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์ 
12. นายรณฤทธิ์  อริยพงศ์             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ่อล้อ 
13. นายโชตภิัทร    รัตนประภา              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าบ่อ 
14. นายบุญณะ      ถนนทิพย์              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 
15. นายมนูญ  ชัยเสนะ                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคงคาล้อม 
16. นางฐานิตา      แสงกระจ่าง         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางด้วน 
17. นายวุฒิศักดิ์  เกิดเขียว   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 
18. นายถาวร       ศรีแก้ว                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 
19. นายสมจิตร   ไทรทอง       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนรักษา 
20. นายชนะวิน      แสงทามาตย์               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระโพธิ์/รก.วัดพระหอม 
21. นางฐิตานันท์  เส็ดหัด                      รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าขนาน 
22. นางสาวจิราทิพย์  สารักษ์                       รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทองพูน 
23. น.ส.อรอนงค์    ยกย่อง                     รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวปอ 
24. นายศุภชัย  กาญจนาประดิษฐ์   รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางปรง 
25. นายสมปราชญ์  เนินพรหม   รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนโตนด 
26. นายสัมพันธ์  อิสสระพันธ์                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางทองค า 
27. นางสาวเครือวัลย์  ทวีเมือง   รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองขยัน 
28. นางพรรัตน์  ทิพย์กองลาศ                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 
29. นายอาทิตย์  เส็นหัด                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทวยเทพ 
30. นายมณี  หลวงทิพย์รินทร์                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทายิการาม 
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31. นายเสริม  นิ่มนวล                  รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางยิ่ว 
32. นายพีระศักดิ์  สิริรัตนาภรณ์                   แทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 
33. นางกัลยาภรณ์  ใจสมุทร                        รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 
34. นายอมร สดศร ี                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท้ายทะเล 
35. นางกนกวรรณ หนูทับ                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนา 
36. นางสาวอรวรรณ  พรหมแก้ว            รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระบาท 
37. นายจิตติพร  จิตตรี                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ ๑๙๖ 
38. นายเสรี   เกียรติก้องแก้ว                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแดง 
39. นายธิราช  เทพบุญศรี                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางพระ 
40. นางสาวนพพร  กลับพงศ์                          แทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากเชียร 
41. นางสมนึก  อินทร์พรหม                           รก ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว 
42. นาย ป.เศก ประจง                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคงคาวดี 
43. นายสุชาติ  ดว้งใหญ่                           แทนผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 
44. นายสุธีระพงศ์  เทิดธรรมปราการ        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางวัง 
45. นางศุภาพิชญ์  ศรีภักด ี                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 
46. นายมนตรี  หนูขจร                            ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
47. นางสุภาพ   พฤษก    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 
48. นางสุรีรัตน์  กมลปัทมากุล                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชายทะเล 
49. นางสมพิศ  ฆังมณ ี              รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม 
50. นายเกษม  บุญถนอม                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางฉนาก 
51. นายสวาท  สุขถนอม                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒ 
52. นางบุษบา  ทองมั่นคง            รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระ 
53. นายยงยุทธ์  เลขจิตร                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางแรด 
54. นายธเนส  สกุลวิโรจน ์                    รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแจ้ง 
55. นายโกเมศ  นุ่นบุญคง                      แทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะทัง 
56. นายสุรชาติ  เหล่าทอง                     รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
57. นางประไพ  สุขสวัสดิ์   รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากบางท่าพญา 
58. นางเสาวณี  ทิพย์วารี                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากแพรก 
59. นายสมพร  ไชยมุด                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกมะม่วง 
60. นางเบญญาภา  ไชยมุด                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางตะลุมพอ 
61. นายไชยันต์   คงเมือง                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน าทรัพย์ 
62. นางถาวร หนูสุข                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหอยกัน 
63. นางศรีสุดา  อินทานนท ์                    รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางพระ 
64. ว่าที่ร้อยตรีวิชาญ  เพ็ชรแก้ว             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขนาบนาก 
65. นายไพโรจน์  คงเกิด                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางด้วน 
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66. นางรัตนา   เหล่าทอง                        รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากตรง 
67. นายเจริญ  ศิริพงศ์                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไทร 
68. นายสุทัศน์  บุญชัย                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวล าพู 
69. นางสาวประทีป  มะลิแก้ว                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง 
70. นางสมร ภูมิภัทร                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางศาลา 
71. นายประจวบ  พูลเพิ่ม                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหงส์แก้ว 
72. นางจรินทร์   แก้ววิจิตร                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าระก า 
73. นายวิรัตน์   อโนทัย                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเหมก 
74. นายมนูญ  รักดี                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 
75. นายประภาส  จันทร์วุ่น   แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าระก าเหนือ 
76. นายมณี     เอียดเสน                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางคุระ 
77. นางธรรมาภรณ์   ชุมศร ี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหอยราก 
78. นายธีระ  หมวดจันทร ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บ ารุง 
79. นายกุศล  เทพศิร ิ                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางทวด 
80. นายสวาท  วงศ์ชว่ย                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหิสสราราม 
81. นายประวิง  ไกรนรา                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 
82. นายสุเทพ   ชุมศรี                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามแพรก 
83. นายสมชัย   ช่วยทอง                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุขุม 
84. นายสุจินต์  กิตติบงกช                     รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านงาม 
85. นายสุนทร    คงมณี    รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตรงบน 
86. นายวิน  ประมุข                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 
87. นายยุทธิพร  เพชรจันทร์                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 
88. นางณชิกมล  สัมฤทธิ์ผล                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปิยาราม 
89. นายจีระชาติ  บุญฤทธิ์                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเนียน 
90. นายนิทัศน์ คู่ธรรมจักร                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสงวิมาน 
91. นางพิมพ์ยุพา พรหมดวง                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย 
92. นางสุภาภรณ์  พรหมแก้ว                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 
93. นางธัญญาศิริ  แก้วระก า                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางลึก 
94. นางสุนี  ปุรินทราภิบาล                   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 
95. นายศักดิ์ชาย ตันเฉลิม                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเกาะจาก 
96. นายเฉลิมพล  เทียนทอง                  รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 
97. นายเจริญ  ชูทอง        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ 
98. น.ส.มะลิษา  พรหมทอง                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางมูลนาก 
99. สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา                     ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 
100. นายสมเกียรติ  ไกรแก้ว                  รกผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน 
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101. นางศรีประไพ  เมทิโก                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศาลาแก้ว 
102. นายวชิาญ  ดิษฐ์นวล   แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอิมอญ 
103. นางสาวรัตนา  เจริญขนุ   แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทะเลปัง 
104. น.ส.เหมวรรณ  เนียมนุย้                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าคลอง 
105. นายก้องเกียรติ์    หิ้นจิ้ว                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าศาล 
106. นางร าไพ    มณีรักษ์   รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหน้าสตน 
107. นายประภาส  สวนกูล                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรามแก้ว 
108. นางสาววันเพ็ญ  สังข์ศิลป์เลิศ          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฉิมหลา 
109. นางรัตนาภรณ์   อุดมรัตน์                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากระวะ 
110. นางสาวประทิว  มีเสน            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
111. นางส ารวย  วงศ์สวัสดิ์                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแหลม 
112. นายสุเทพ  ชุมแสง                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนชะลิก 
113. นายไชยยันต์  ดวงคงทอง                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากเหมือง 
114. นางนัดดา   ตาดทอง                          แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบูรณาวาส 
115. น.ส.บุณยนุช  บุญญพันธ์                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางตะพาน 
116. นายจรุง   โปช่วย    รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนผาสุก 
117. น.ส.อ าไพ กลับทับลังค์                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลากชาย 
118. นายเจตนา เจียรบุตร                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะสุด 
119. นายประสูติ บุญที่สุด                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเตียน 
120. นายพิเชษฐ์  แสงกระจ่าง                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวไทร 
121. นายปรีชา  ขุนบุญจันทร์                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท้ายโนต 
122. นายจรรยา   สันประภา                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางโหนด 
123. นายวีระเทพ  จันทร์สุวรรณ์             ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 
124. น.ส.เพ็ญศรี คงคาวงศ์                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าเสริม 
125. นายณัฐวุฒิ เกตุชาติ                        ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 
126. นายโกวิทย์ อุดมรัตน์                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากพรุ 
127. นายมาณพ  แสงจันทร์                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านด่าน 
128. นายสุรศักดิ์   เมธิโก                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวค่ายฯ 
129. นายสมเกียรติ  เวชภูต ิ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ าเย็นมิตรภาพที่ ๑๑๒ 
130. นางสาวนภัทร  นามสขุ                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกทราย 
131. นางสาวฐิติมา  ชูม ี    รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอู่แก้ว 
132. นางนิติยา  ทองเสมอ                       รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกพิกุล 
133. นายมงคล  ยินเจริญ                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกยาง 
134. นายอรุณ  มีนุ่น                            รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อโพง 
135. นายชัยมิตร วงศ์สวัสดิ ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านราม 
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136. น.ส.จิรา ไพรัช                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 
137. นายภัคพงศ ์ แก้วมณี                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 
138  นายวิชัย     ราชธานี                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังฆ้อง 
139. นางสาวสมใจ  บุญประดิษฐ์                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอพรุ 
140. นางสาวปราณี ทองประพันธ์                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอายเลา 
141. นางนันทนา พิณสุวรรณ์                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังใส 
142. นางจิราภรณ์  เรืองรักษ์                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 
143. นางณัฐยากร  ฤทธิ์ธนกุล                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหนือคลอง 
144. นายสิวกรณ์  กิจบรรทัด                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนโตน 
145. นางเสาวณี  ไกรแก้ว                   แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาหมอบุญ 
146. นายประเสริฐ จัตุพงศ์                        ผู้อ านวยการโรงเรียนทัศนาวลัย 
147. นางอัญญารัตน์  ธานีรัตน์                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอกวัว 
148. นายวชิาญ  เนียมจันทร์                      รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งบก  
149. นายสรายุ จิตติศักดิ์                          รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชายควน 
150. นายบุญนาค ก านอก                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชะอวด 
151. นายพินัย  ทองยอด                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านล าหัก 
152. นายอ านวย ชูเมือง                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนทราย 
153. นายนฤมล  ขุนรัง    รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไสขาม 
154. นายโสภณ ไชยรักษา                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมควร 
155. นายประถม บุญวงศ์                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตรอกแค 
156. นายสนอง ทองมา                             ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเหรง 
157. นายธรรศ  พงศาปาน                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขอนหาด 
158. นางประทีป  มีเอียด                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 
159. นายจ าเริญ  พุฒขาว                         แทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใสถิน 
160. นายประหยัด  บุญรินทร์                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนใส 
161. นายวชิาญ  ศรีเพชร                          รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนเถียะ 
162. นายทวีศิลป์  ชูเรือง                          ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองจิก 
163. นายสาครินทร์  จันทรมณี                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุบัว 
164. นางศุภลักษณ์ แก่นแก้ว                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกทราย 
165. นายจรัล บ ารุงช ู                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน 
166. นายสมคิด  โรจนปริทศัน์                        รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางน้อย 
167. นายณฐกฤต ชื่นชนะ                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนป้อม 
168. นายสมมาส ใจซื่อดี                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใคร 
169. นายสุนทร   วังขุนพรหม   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนยาว 
170. นายบ ารุง  บุญฤทธิ์                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าเสม็ด 
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171. ว่าที่ ร.ต. ชาคริต คีรีเพ็ชร์                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนชิง 
172. นายนิกร ด้วงนุ่ม                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากควน 
173. นายโสภณ   ด าพิน                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนเคร็ง 
174. นายวิสุทธิ ์ คงเล่ง                          รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 
175. นายพัฒนพากย์  ชูช่วย                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเงิน 
176. นางปรีดา  นะนุ่น                          รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่     
177. นายสันติ ทะเดช                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 
178. นางวิไลพร  นาบุญ                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุมแป 
179. นายธงชัย  นิลวงค ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตูล 
180. นายศุภวัฒน์  มะลิเผือก                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังกลม 
181. นางสาวสภุัตร  พุทธานุกูล                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนมุด 
182. นายณัฐพล  ชูเรือง                             รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาพระทอง 
183. นางสาววิมลพร  อยู่คงแก้ว   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขาล าปะ 
184. นางจุฬาวดี ปทุมมณ ี                             รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 
185. นางอาภรณ์  บุญอ่อน                           ผู้อ านวยการโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านท่าข้าม 
186. นายศิริพงศ์  รัตนะ                              รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโชน 
187. นางสิรินภา  นาคกรด                             แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยแหยง 
188. นายอณุชณ  สุรพงศามาศ                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนมิตร 
189. นางสาวอรอนงค์  ยามาเจริญ                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 
190. นางสาวศศิธร  ชว่ยสงค์                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนมะปราง 
191. นางสงวนรัตน์  คงนุ่ม                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าไทร 
192. นางอาภรณ์   ไพบูลย์                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว 
193. นางบุณยวรีย์  เศวตวงศ์สกุล                    ผู้อ านวยการโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 
194. นายเจนวิทย์  บุญชวูงศ์   แทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยใส 
195. นางสาวเครือวัลย์  ขาวแก้ว                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังหอน 
196. นายเข็บ  บุญวรรณ                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทรี 
197 นางสมร  พิชัยยุทธิ์                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรักขิตวัน 
198. นางอาภรณ์ เพ็ญตระการ                    ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ ๑๗๓ 
199. นางสาวกรรณิกา  จอมทอง                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลานนา 
200. นายประพันธ์ ยังช่วย                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไม้เสียบ 
201. นายอาคม  จันทร์นวล                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 
202. นายนิธิมา   ทองหมุน                    รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าสะท้อน 
203. นางขวัญจิตต์  เนียมเกตุ                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากบางกลม  
204. นางไพจิตต์  มีปลอด                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 
205. นายอ าพล เพ็ญตระการ                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชะอวด 
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206. นายลาส ชูเชิด                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจิกพนม 
207. นายชื่น   กาฬกาญจน์                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเทพมงคล 
208. นายสุโชติ   ศิริสมบัติ                            ผู้อ านวยการโรงเรียนคันธมาลี 
209. นายนพดลย์ เพชระ                              ผู้อ านวยการโรงเรียนควนเกย 
210. นายจตุรงค์ ยอดระบ า                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวัวหลงุ 
211. นายบงกช  อุตตะระนาค   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมาก 
212. นายวิมล  คงทอง                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกก            
213. นางนทมน  คีรีวงศ์    แทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน 
214. นายสุรทิน ทิพย์อักษร                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 
215. นายมนัส   ทองทิพย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์ 
216. นางเยาวมาลย์  มะเดโช                           ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 
217. นายค านึง  เกื้อสกุล                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 
218. นางมาลี  โกฎิกุล    รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย 
219. นายมานิตย์  คงจ้อย                           แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 
220. นางอารีย์  รัตนพันธ์                           รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดร่อนนา 
221. นางสาวไอลดา  คงพระบาท                      แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 
222. นายอนนท์  เพชรพลพันธ์                        รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเทพพนมเชือด 
223. นางกัณหา  ศรีอักขรกุล                        รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงงาม 
224. นายธีรพล  กิจเกิด                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปลายสระ 
225. นายสมศักดิ์ ศรีอุทัย                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่าน 
226. นายมนตรี  หงษา                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลอง   
227. นายประภาศ  พลูหนัง                         ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทราภิบาล 
228. นายนิคม ชูศรี                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 
229. นายบัญชา พูนพนัง                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแซง 
230. นายวีระสิทธิ์  แดงวิไล                         ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประนุเคราะห์  ๗ 
231. นางจารี  กาญนจนไชย                           รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระอานนท์    
232. นายอาคม ลียวัฒนานุพงศ์                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนา 
233. นายสุพจน์ จงจิตร                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธงทอง 
234. นางรัตนา สุวรรณธนู                  รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเจรญิ 
235. นายอัษฎาวุธ  เขตนคร                           รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนรุย 
236. นายศิลปชัย ชูมั่น                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโครกคราม 
237. นายโชติ ค านวณ                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหาร 
238. นายจ าลอง  ประวีณไว                           ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 
239. นางจารึก  รังสีพงศ์                     รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถลุงทอง 
240. นายสมพร   คงดี                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามัคยาราม 
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241. น.ส.อมรรัตน์ รัตนะ                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายราง 
242. นายสุวรรณ  เกิดสมจิตต์                          รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธาราวง 
243. นายสามารถ  รักทอง                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าไทร 
244. นายสุวัฒน ์ ศรีวิไล    แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าเขาแดง 
245. นายธาดา  อุณพันธ์                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 

ผู้ไม่มาประชุม    (ไม่ปรากฏการลงชื่อในบัญชีลงชื่อ)  
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองน้อย 
2. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกสูง 
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกยเชน          
4. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเพ็ญลักษณ์  พลเกษตร   ครูโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 
2. นางพัชรี  คงอุป    ครูโรงเรียนบ้านหัวปอ 
3. จ.ส.ต.อมฤต จันทรานนท์   ครูโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 
4. นางจินตนา  ตั้งเส้ง    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
5. นางสุชาดา  หวานแก้ว    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
6. นางอรัญญา  โมราศิลป์   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
7. นางสุวิมล    ศรีเจริญ    พนักงานธุรการ ระดับ 4 
8. นางวาสนา  ถาวรนุรักษ์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
9. นางสาวเกษร     เพ็ชรหนนู   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นายสหรัตน์  ทองขาว   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
11. นายฉลอง  จันทร์ขาว   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
12. นางปราณี  ประจง    นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
13. นายจักริน  จักขุมณี    เจ้าพนักงานพัสดุ 
14. นางสาวเนตรหทัย  สังสณุี   ศึกษานิเทศก์ 
15. นางกัณณณิธฐา  ธนโอฬารบุตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
16. นางพิทยา  นกแก้ว    นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
17. นางสาวประกอบ  เทพคง   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
18. ดร.ประยงค์  ชูรักษ์    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
19. นางสุวนิตย์  ชูรักษ์    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
20. นางสาวเยาวรัตน์  ฉายประชีพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
21. นายจ าลอง  สงเสียง    หัวหน้าหมวดยานยนต์ 
22. นายอภิชัย  ศรีสุขใส    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
23. นางจิราณี  แทรกสุข    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
24. นางสุกัญญา  โมสาลียานนท์   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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25. นายเยาวรัตน์  เพิงมาก   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
26. นางนภัสสรณ์  หมื่นภักด ี   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
27. นางวันทนา  รังสิมันตุชาติ   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
28. นางพณวรรณ  เต็มราม   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
29. นางสาวมานิสา  บุญแสง   พนักงานพิมพ์ดีด 
30. นายจรินทร์  จันทร์ปล้อง   ช่างปูน 
31. นางสาวยุพา  จินาเจือ   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

พิธีเปิดการประชุม                                                                            
โดยนายยงศักดิ์   เชาวน์วุฒิกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

นครศรีธรรมราช เขต 3 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อจากนั้นมอบเกียรติบัตร    
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้ 

1. เรื่องประกาศ “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจ าปี  2559 
         ตามท่ีส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

ประจ าปี 2559  นั้น  ขณะนี้  ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ได้ประกาศ  “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น”  ประจ าปี  2559  ดังนี้   

          ประเภทผู้บริหาร 
1.  นายจรัล  บ ารุงช ู  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน 
2.  นายลาศ  ชูเชิด  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจิกพนม 
3.  นายอาคม  จันทร์นวล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 

ประเภทผู้สอน 
1.  นางสาวจริญญา  อร่ามเรือง ครูโรงเรียนวัดจิกพนม 
2.  นายวานิช  ใหม่อ่อน  ครูโรงเรียนวัดจิกพนม 
3.  จ่าสิบตรีอมฤต  จันทรานนท์ ครูโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 
4.  นายวิโชติ  เพชรสี่หมื่น ครูโรงเรียนบ้านห้วยหาร 
5.  นางพัชรี  คงอุป  ครูโรงเรียนบ้านหัวปอ 

ประเภทผู้สนับสนุน 
1. นางสาวสุมล  ชุมทอง  รอง ผอ.สพป.นศ. 3  
2. นางจิราณี   แทรกสุข  นักวิชาการการศึกษาช านาญการ  สพป.นศ. 3 
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2. เรื่องมอบโล่โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่ 5 
    ตามท่ี สพฐ.ได้ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 5  

ประจ าปี 2560 โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน 89 โรงเรียน และเป็นโรงเรียนในสังกัด 
สพป.นศ. 3 จ านวน 2 โรงเรียนได้แก่ ร.ร.บ้านศาลาทวดทอง และร.ร.วัดปากควน เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจให้กับโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริม สนับสนุนด าเนินงานด้านสุขภาพให้กับนักเรียน
เป็นผู้มีสุขภาพดีพร้อมที่จะเรียนต่อไป   สพฐ.ได้จัดท าโล่รางวัลให้กับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 
 

     3. เรื่องมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ตั้งและครูผู้ประสานงานศูนย์ PEER  6 อ าเภอ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3                      

มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ตั้ง ศูนย์ PEER     และครูผู้ประสานงาน ศูนย์ PEER    ดังนี้ 
1. นายอ าพล  เพ็ญตระการ  ประธานศูนย์ PEER   อ าเภอชะอวด  และครูผู้ประสานงานศูนย์ PEER  
โรงเรียนบ้านชะอวด จ านวน   4  ใบ 
2. นายสมพร  คงดี   ประธานศูนย์  PEER   อ าเภอร่อนพิบูลย์  และครูผู้ประสานงานศูนย์ PEER  
โรงเรียนวัดสามัคยาราม  จ านวน   2  ใบ 
3. นายเสรี  เกียรติก้องแก้ว ประธานศูนย์  PEER   อ าเภอเชียรใหญ่  และครูผู้ประสานงานศูนย์ 
PEER  โรงเรียนวัดแดง  จ านวน   4  ใบ 
4. นายประเสริฐ  จัตุพงศ์   ประธานศูนย์  PEER   อ าเภอจุฬาภรณ์  และครูผู้ประสานงานศูนย์ PEER  
โรงเรียนทัศนาวลัย  จ านวน   3  ใบ 
5. สิบเอกสง่า   ด่านวัฒนา   ประธานศูนย์  PEER   อ าเภอหัวไทร  และครูผู้ประสานงานศูนย์ PEER  
โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)  จ านวน   3  ใบ 
6. นางบุษบา  ทองมั่นคง    ประธานศูนย์  PEER   อ าเภอปากพนัง  และครูผู้ประสานงานศูนย์ PEER  
โรงเรียนวัดสระ  จ านวน  2  ใบ 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1 เรื่องการย้ายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ 
ประธาน       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3 ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแห่งใหม่ เมื่อวันที่  25 มกราคม   2561  ได้จัดพิธีทางศาสนา นิมนต์
พระสงฆ์ 9 รูป ฉันท์ภัตตาหาร ต่อจากนั้นบุคลากรส านักงาน  ประธานกลุ่มเครือข่าย และผู้บริหาร
สถานศึกษาบางส่วน ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต  3  จึงขอขอบพระคุณ  บุคลากรส านักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู นักการ
ภารโรง ที่ให้การช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ และช่วยเหลือเงินบริจาคในการ
ถมดิน  ส่วนการฉลองส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแห่งใหม่ ขณะนี้ก าลังวางแผนการจัดงาน แต่ต้อง
ขอความร่วมมือจากโรงเรียน  ขอฝากนายบุญเรือง  วุฒิวงศ์ รองผอ.สพป.นศ.3  ประชุมวางแผนกับ
ประธานกลุ่มเครือข่ายเพื่อก าหนดรูปแบบการจัดงาน 

ที่ประชุม รับทราบ           
1.2 เรื่องการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน      ตามท่ี นายอรรถพล  ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6  ได้ประชุมเตรียม
ความพร้อมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   3 เรื่อง   
 1. การรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ           
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไม่พึงพอใจ ที่
บางโรงเรียนรับเด็กอนุบาล  3 ขวบ  1 คน  ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมากที่สุด                              
ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3  ในปี  2561           
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้แจ้งเป็นหนังสือว่าโรงเรียนที่เปิดรับเด็กอนุบาล จะต้องขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงไปตรวจเยี่ยมให้ความ
เห็นชอบก่อนจะเปิดได้ โรงเรียนที่จะเปิดได้ต้องมีห้องเรียนพร้อม  ครูประจ าการดูแลพร้อม  

2. งบบุคลากร    
งบเงินเดือนข้าราชการครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3 

มากกว่าทุกเขต ใน Cluster ที่ 6  จ านวนข้าราชการครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต  1  มีมากกว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
 3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 นโยบายหลักส าคัญคือ อ่านออกเขียนได้ ฝากผู้บริหารช่วยติดตามประเมินโรงเรียนของท่านว่า
นักเรียนอ่านออกทุกคนหรือไม่ แก้ปัญหาอย่างไร วางแผนกับครู ป.1 ของท่าน ส่วนชั้นอื่นให้ไปศึกษา
รายคน 
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   1.3 เรื่องผล O-NET สพป.นศ.3 สพฐ.และประเทศ ปีการศึกษา  2560   
ประธาน         ผลการสอบ O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีข้อมูลที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้รับทราบ 
                                   ค่าเฉลี่ย O-NET สพป. นศ 3 สพฐ. และประเทศ ปีการศึกษา 2560  

วิชา สพป.นศ.3 สพฐ. มาก/น้อย ประเทศ มาก/น้อย 
ภาษาไทย 46.93 45.29 1.64 46.58 0.35 
คณิตศาสตร ์ 36.95 35.55 1.4 37.12 -0.17 
วิทยาศาสตร์ 38.29 38.13 0.16 39.12 -0.83 
ภาษาอังกฤษ 31.42 32.73 -1.31 36.34 -4.92 
รวม 4 วิชา 38.3975 37.925 0.4725 39.79 -1.3925 

 
นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  วิชาคณิตศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
1 เด็กหญิงนริศรา  เรืองภักดี บ้านกุมแป 
2 เด็กหญิงกอขวัญ  วัฒพรหม วัดควนชะลิก 
3 เด็กหญิงฉัตรกนก  เพชรชูทอง หัวไทร (เรือนประชาบาล) 
4 เด็กชายศิริชัย  ทองพูน หัวไทร (เรือนประชาบาล) 

ค่าเฉลี่ย  O-NET  สพป.นครศรีธรรมราช เขต  3  ปีการศึกษา  2558  -  2560 
                วิชา คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2558 ปี 2559 ปี  2550 
ภาษาไทย 49.42 53.38 46.93 
คณิตศาสตร ์ 42.76 39.7 36.95 
วิทยาศาสตร์ 40.94 40.86 38.29 
ภาษาอังกฤษ 34.15 29.17 31.42 
รวม 4 วิชา 41.8175 40.7775 38.3975 

ที่ประชุม  รับทราบ 
1.4 เรื่องการด าเนินงานก่อนปิดภาคเรียน ระหว่างปิดภาคเรียนและก่อนเปิดภาคเรียน 

ประธาน         - การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  การประเมินมาตรฐานปฐมวัย  ขอให้โรงเรียนสรุปจัดท า SAR สรุปส่ง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 
โรงใดที่ยังไม่ท าขอให้ด าเนินการ และต้องส่งครบทุกโรงเรียน  

        - การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
        - การเตรียมการสอนครู การนิเทศ ติดตามของผู้อ านวยการโรงเรียน 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   1.5 เรื่องการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
ประธาน         การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ขอให้มาประชุมด้วยตนเอง หากมีภารกิจจ าเป็นขอให้มีผู้แทน 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  2/2560  
ประธาน   ให้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่  2/2560  เมื่อวันที่  18-20   ตุลาคม   2560    

ณ ห้องประชุมโรงแรมทินิดี อ.เมือง จ.ระนอง จากเว็บไซต์ สพป.นศ.3     
ที่ประชุม  รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องจากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3.1.1 เรื่องโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร      
        พัฒนาครูแกนน า (Boot  Camp) 

นายสมชาย ศิริวรรณ์            โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร พัฒนาครูแกนน า 
(Boot  Camp) เดิมศูนย์พัฒนาครูแกนน า  ระดับภูมิภาค ภาคใต้  ตั้งอยู่ที่โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  อบรมครูได้รุ่นที่ 1-12  ต่อมามีแนวคิดจะเปิดศูนย์ระดับภูมิภาค
เพ่ิมและได้เปลี่ยนที่ตั้งศูนย์อบรมใหม่  ที่มีความพร้อมทั้งสถานที่อบรมและที่พัก คือระดับภูมิภาค
ภาคใต้ มี 2 ศูนย์ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  รับผิดชอบพัฒนาครูในภาคใต้ตอนบน มี
ชุมพร  สุราษฏร์ธานี    นครศรีธรรมราช  ภูเก็ต  ระนอง  พังงา  กระบี่ ตรัง   และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลารับผิดชอบพัฒนาครูในจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล  ปัตตานี  ยะลา นราธิวาส  อบรมพัฒนา
ครูตั้งแต่รุ่นที่ 13-20   ปัจจุบันก าลังอบรมครูในรุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม- 30 มีนาคม  
2561  ครูที่ผ่านการอบรมแล้วของ สพป.นศ. 3  จ านวน  29 คน และก าลังอบรมในรุ่นที่ 15 
ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 30 มีนาคม 2561 จ านวน 3 คน คือ นางสาวนันทิยา  การะศรี   ครู
จากโรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร  นายไผ่ทอง  ธรรมชาติ ครูจากโรงเรียนวัดสมควร และนายสว่าง
พงศ์  ยุเหล็ก  ครูจากโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 

ที่ประชุม  รับทราบ 
         3.1.2  เรื่องการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ นักเรียน  ครู และโรงเรียน   
นายสมชาย ศิริวรรณ์            การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ นักเรียน  ครู และโรงเรียน  ที่มีคุณภาพดีเด่นปีการศึกษา  2560   

ภารกิจหลักของ สพฐ. คือการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ สามารถ
ตั้งเป้าหมายและพัฒนาตนเองได้  นอกจากนักเรียนทั่วไปจะได้รับการประเมินผลการสอบ O-NET,NT
เมื่อสิ้นสุดระดับการศึกษา  ยังมีกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการประกวด 
แข่งขัน เพ่ือคัดเลือกและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน  จึง
ควรจัดกิจกรรมยกย่อง  เชิดชูเกียรตินักเรียน  ครูผู้สอน  ผู้บริหารและโรงเรียน  ที่เอาใจใส่ทุ่มเท 
พัฒนาจนมีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ให้สาธารณชนได้รับทราบ ก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่  2  
เมษายน2561  ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบฝ่ายวัดและประเมินผลจะแจ้งให้
โรงเรียนทราบในล าดับต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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               3.1.3 เรื่องกระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด  
นายสมชาย ศิริวรรณ์       กระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีค าสั่งให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งการประกาศเรื่องการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความ
เข้าใจการน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังกล่าว สู่การปฏิบัติ  
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งระดับชาติ ท้องถิ่นและสถานศึกษามีความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน สามารถ
น าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจึงก าหนดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพ่ือสร้างความเข้าใจ เรื่องการน า
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่
การปฏิบัติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เข้าร่วมการประชุม ใน 
ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 13 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จ.ชลบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม คือ 

   -  ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบด้านหลักสูตร  นางวันทนา  แก้วผอม 
   -  ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  นายจ ารูญ  หนูสังข์ 
   -  ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นายมานิตย์  ศิลาบุตร 
   -  ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายฉลอง  จันทร์ขาว 

ซึ่งผลจากการประชุม ได้มอบหมายให้นายฉลอง  จันทร์ขาว ตัวแทนศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วม
ประชุมสรุปสาระส าคัญของการประชุม และนางวันทนา  แก้วผอม ฝากแจ้งว่าจะนัดประชุมทุกกลุ่ม
สาระ  ในวันที่  9-11  เมษายน  2561 ณ  สพป.นครศรีธรรมราช เขต  3 

ที่ประชุม  รับทราบ 
3.2 เรื่องจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

         3.2.1 เรื่องแนวปฏิบัติการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 
ประธาน        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้สรุปแนวปฏิบัติการพา 

นักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  พ.ศ. 2548  รายละเอียดดังแนบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
        3.2.2 เรื่องโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว               
                                           รัชกาลที่  10 
ประธาน              ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดท าโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระ

เกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  10  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาปฏิบัติธรรม 
เรียนรู้หลักธรรมค าสอนที่ดีงามของพระพุทธศาสนา  กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนจะขึ้นชั้นประถมศึกษา
ปีที่  5 ในปีการศึกษา  2561  โดยได้ก าหนดเป้าหมายนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกอ าเภอ ส าหรับ
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การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนอ าเภอเชียรใหญ่ กลุ่มเป้าหมาย  100  คน ระหว่างวันที่  9-15  
พฤษภาคม  2561  ในวัด  จ านวน  4  แห่ง คือ  
1. วัดท่าลิพง 
2. วัดบ่อล้อ 
3. วัดเขาแก้ววิเชียร 
4. วัดแม่เจ้าอยู่หัว 
จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในอ าเภอเชียรใหญ่ ส าหรับรายละเอียด ได้แจ้งให้โรงเรียนตอบรับ ส่งถึง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในวันที่  2  เมษายน   2561 

ที่ประชุม  รับทราบ 
   3.3 เรื่องจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

      3.3.1 เรื่องรายงานการเบิกจ่ายงบกลาง  ค่าสิ่งก่อสร้าง   
นางกัลยา เกื้อกาญจน์           รายงานการเบิกจ่ายงบกลาง  ค่าสิ่งก่อสร้าง  รายการเงินส ารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 2560)   โรงเรียนที่ยังไม่เบิกจ่าย จ านวน 67 
โรงเรียน  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

รองฯบุญเรือง วุฒิวงศ์ งบกลางให้เบิกจ่ายภายในไตรมาส  2 (31 มีนาคม  2561)  
   งบส่วนราชการถ้าเบิกจ่ายไม่ทันให้ขออนุมัติกรมบัญชีกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 

      3.3.2 เรื่องเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
นางกัลยา เกื้อกาญจน์           โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2560 เงินโอน 

เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561  ให้โรงเรียนที่ยังไมไ่ด้จัดส่ง
ใบเสร็จรับเงินให้กับ สพป.นศ.3  ให้ด าเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ สพป.นศ.3   ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เป็นอย่างช้า 

ที่ประชุม  รับทราบ 
      3.3.3 เรื่องเงิน O-NET 

นางกัลยา เกื้อกาญจน์           เงิน O-NET  โรงเรียนใดที่ยังไม่เบิกจ่าย ให้รีบด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30   
มีนาคม 2561 และถ้าโรงเรียนใดส่งมาแล้วยังไม่ได้รับเงิน  ให้ติดต่อที่คุณประยงค์  ชุมทอง                                
ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

               3.3.4 เรื่องเงินรายได้แผ่นดิน 
 นางกัลยา เกื้อกาญจน์          การน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน ถ้าโรงเรียนใดไม่สะดวกในการน าส่งเงินสด ให้โอนเข้าบัญชี                              

สพป.นศ.3  เงินนอกงบประมาณ  เลขที่บัญชี 826-6-00886-8  ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด สาขา 
เชียรใหญ่  แล้วเอาส าเนาใบน าฝากของธนาคารส่งมาให้ สพป.นศ.3 จะออกใบเสร็จรับเงินให้โรงเรียน 

รองฯ บุญเรือง วุฒิวงศ์ เกิดรายได้ในเดือนใด ต้องส่งรายได้แผ่นดินในเดือนนั้นๆ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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                         3.3.5  เรื่องติดตามงบประมาณรายการค่าซ่อมแซมอาคารฯ 
 นางกัลยา เกื้อกาญจน์          ได้รับประสานจากกลุ่มนโยบายและแผน และรอง ผอ.สพป.นศ.3  ให้ติดตามงบประมาณรายการ 

ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดประจ าปีงบประมาณ 2561  
(รายละเอียดตามบัญชีจัดสรร) ว่ามีวัสดุที่ได้จากการปรับปรุงซ่อมแซมจ านวนเท่าใด  (วัสดุที่ได้กับ
รายการซ่อมแซม)  มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจนับตามระเบียบหรือไม่ และมีการรายงานให้ สพป.นศ.3  
เพ่ือด าเนินการจ าหน่ายแล้วหรือไม่  โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้แจ้งเป็นหนังสือให้  
ทุกโรงเรียนรายงานภายในวันที่   15  เมษายน 2561           

ที่ประชุม  รบัทราบ 
         3.3.6 เรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร 
นางกัลยา  เกื้อกาญจน์        ขอให้โรงเรียนที่มีการส่งเบิกเงินสวัสดิการผิดพลาด ให้ติดต่องานการเงินด่วน ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านขอนหาด 
2. โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 
3. โรงเรียนวัดสมควร 
4. โรงเรียนบ้านปลายราง 
5. โรงเรียนวัดท้ายโนต  
6. โรงเรียนบ้านท่าไทร (ชะอวด) 
7. โรงเรียนวัดมหิสสราราม 
8. โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง 

ที่ประชุม  รับทราบ 
3.4 เรื่องจากกลุ่มบริหารงานบุคคล 

         3.4.1 เรื่องโครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ต าแหน่งครูผู้ช่วย”             
ในสังกัด สพป.นศ.3 

นายจรูญ  พันธ์โภชน์            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3  จะจัดอบรมข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา “ต าแหน่งครูผู้ช่วย” ในสังกัด ที่บรรจุตั้งแต่เดือนธันวาคม  2558  จนถึง
ปัจจุบัน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ข้าราชการครูดังกล่าวใช้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มใน
การรองรับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน พร้อมทั้งอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยโครงการอบรมฯ จะจัดอบรมในช่วงวันที่  
25-27  เมษายน  2561  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3  
รายละเอียดการอบรมจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
              3.4.2 เรื่องแจ้งผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู ครั้งที่ 1  

รอบท่ี  1 พ.ศ.2561 (กศจ.นศ.) ดังนี้ 
นายจรูญ  พันธ์โภชน์      1. ย้ายภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3 จ านวน 27 ราย  

1.1 ย้ายโดยการเกลี่ยอัตราก าลัง    4 ราย 
1.2 ย้ายสับเปลี่ยน     1 คู ่
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1.3 ย้ายกรณีพิเศษ     1 ราย 
1.4 ย้ายกรณีปกติ     20 ราย 
2. ย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพป.นศ.1 , สพป.นศ.2)   6  ราย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
         3.4.3  เรื่องการสอบครูผู้ช่วย 
นายจรูญ  พันธ์โภชน์        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดสอบครูผู้ช่วย ประมาณเดือนพฤษภาคม 
ที่ประชุม  รับทราบ 
         3.4.4  เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนครูผู้ช่วย 
นายจรูญ  พันธ์โภชน์        ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3 ได้แจ้งโรงเรียนให้

เลื่อนขั้นเงินเดือนต าแหน่งครูผู้ช่วยที่บรรจุไม่ถึง  4 เดือน ให้เพิ่มเงินเดือนได้นั้นขอเปลี่ยนแปลงว่า
ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 

ที่ประชุม รับทราบ  
   3.5 เรื่องจากกลุ่มนโยบายและแผน 
         3.5.1 เรื่องนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
นางจิตรา แกล้วทนงค์           ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือให้ทุกส่วน 

ราชการในสังกัดร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
4. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
5. การเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 
6. การพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ 
7. การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน 

(ICU) 
8. การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
9. การอ่านออกเขียนได้ 
10. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
11. การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 
12. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
13. การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 
14. การพัฒนาครูทั้งระบบ 
15. การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
ทั้งนี้  จะมีการตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามกรอบนโบบายดังกล่าว 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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3.5.2 เรื่องจุดเน้นเชิงนโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต  3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ก าหนดจุดเน้นเชิงนโยบาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ดังนี้ 

1. การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
2. การอ่านออก เขียนได้ 
3. การปลอดขยะ 
4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์  (O-NET, NT) 
5. การพัฒนาสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน/ระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา (มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา) 
ที่ประชุม  รับทราบ 

3.5.3 เรื่องการส ารวจการจัดสรรงบประมาณซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของโรงเรียนในโครงการ    
การจัดการศึกษาทางไกล 

นางจิตรา แกล้วทนงค์          ตามท่ีสพฐ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี  2561 จากส านักงบประมาณ ส าหรับการซ่อมบ ารุง 
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ในการนี้ สพฐ.ได้จัดท าแบบส ารวจความต้องการในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญา
ดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ก่อนจะโอน
เงินงบประมาณไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

เพ่ือให้การด าเนินงานครั้งนี้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต  3 ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดด าเนินการกรอกข้อมูลแบบส ารวจความ
ต้องการในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ ให้ทุกโรงเรียนเข้าไป  กรอกข้อมูลระบบออนไลน์ที่ URL    

                      เว็บไซต์  www.dlit.ac.th/dltv57   หรือ  QR Code        

 
โดยใช้  Username  และ  Password   ที่เป็นรหัส  SMIS   8 หลัก  ของแต่ละโรงเรียนก าหนดการ
กรอกข้อมูลเสร็จสิ้น  ภายในวันที่   28  มีนาคม   2561  หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว  สพฐ.จะถือ
ว่าโรงเรียนนั้น ๆ  ไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาดาวเทียมและ
โทรทัศน์ในครั้งนี้  และการรายงานข้อมูลขอให้เสนอผ่านผู้อ านวยการโรงเรียนทุกครั้ง เพ่ือป้องกัน
ความผิดพลาด 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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   3.6 เรื่องจากกลุ่มอ านวยการ 
         3.6.1 เรื่องการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา  
นางวิมลมาศ สังสุณี              ด้วยใกล้ถึงช่วงเวลาปิดภาคเรียน ปีการศึกษา  2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครศรีธรรมราช เขต  3  ขอให้สถานศึกษาได้ก าชับกวดขันเรื่องการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา โดยให้ผู้อยู่เวรถือปฏิบัติตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่
ปกติ ขอให้รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบในเบื้องต้นโดยด่วนด้วย 

รองฯ บุญเรือง วุฒิวงศ ์ กระทรวงศึกษาธิการสั่งก าชับเรื่องการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาดังนี้ 
1. ให้มีค าสั่งการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
2. บันทึกหลักฐานการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
3. หากเกิดความเสียหายให้บันทึกรายงาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต  3 ทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา      ไม่มี           
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  
   5.1  เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
รองฯ บุญเรือง  วุฒิวงศ์        การเลื่อนข้ันเงินเดือนทุกกลุ่มเครือข่าย ต้องพิจารณาเศษทั้ง  17 กลุ่ม แล้วน าส่งส านักงานเขตฯ  

และการประเมินแต่ละครั้ง ให้โรงเรียนท าความตกลงกับครู แล้วแจ้งครูทราบเรื่องวิธีการประเมิน และ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายโชติภัทร รัตนประภา       ขอเสนอเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู  ว่าถ้าหากมีเศษผู้อ านวยการโรงเรียน  

เหลือขอให้พิจารณาครูที่มีผลงานจากการไปแข่งขันต่าง ๆ  
รองฯ ปรีชา รักษ์ทอง ขอให้โรงเรียนพิจารณาเศษเท่าไร ให้ส่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา  

5.2 เรื่องการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3 
รองฯ บุญเรือง  วุฒิวงศ์       ขอขอบคุณทุกท่าน  โดยเฉพาะลูกจ้างประจ า ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3 แห่งใหม่  และขอขอบคุณโรงเรียนที่ได้มีส่วนร่วม
บริจาคถมดินปรับพ้ืนที่บริเวณ จ านวน   46  โรง  ค่าใช้จา่ยในการถมดินทั้งหมด  140,000 บาท    

ที่ประชุม  รับทราบ 
5.3 เรื่องการด าเนินงานตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ (มาตรา  44 ) ประจ าปีงบประมาณ  2551 

นางวิมลมาศ สังสุณี        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ
ทางไกล  เมื่อวันที่  23 มีนาคม  2561  มีองค์ประกอบการประเมิน  5 องค์ประกอบ  มีตัวชี้วัดบาง
ตัว กพร.สพฐ. ก าหนดให้รายงานข้อมูลในระบบและบางตัวชี้วัดต้องรายงานครบ  100 %  จึงจะผ่าน
เกณฑ์ ขอความร่วมมือโรงเรียนในการรายงานข้อมูลซึ่งผู้รับผิดชอบมีหนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนอีกครั้ง 
ขณะนี้ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียบร้อยแล้ว 
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   5.4 เรื่องการจัดตั้งช่ือกลุ่มเครือข่าย 
นายสมพร คงดี        - สอบถามเรื่องการจัดตั้งชื่อกลุ่มเครือข่าย 
รองฯ บุญเรือง วุฒิวงศ์ ตามระเบียบกลุ่มเครือข่าย การตั้งชื่อกลุ่มเครือข่ายไม่ได้ จะต้องแก้ไขระเบียบก่อนถึงจะตั้งได้ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   5.5 เรื่องการจัดห้องอ านวยความสะดวก 
นายสมชัย ช่วยทอง เสนอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3 จัดให้มีที่บริการ 

คอมพิวเตอร์ส าหรับโรงเรียนเพ่ือให้ครู และผู้บริหารโรงเรียนปฏิบัติงาน หรือห้องอ านวยความสะดวก 
รองฯ บุญเรือง วุฒิวงศ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3 ได้ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ขณะนี้ยังขาด  

งบระมาณในการด าเนินการจัดท า 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน   ขอขอบคุณทุกท่าน  ขอปิดการประชุม 
เลิกประชุม  เวลา  12.30 น.      
     
    
             ผู้จดรายงานการประชุม 
                          (นางอรัญญา  โมราศิลป์)            
                                                          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ  

                                                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์) 
                               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

  ผู้รับรองรายงานการประชุม                                                              
(นายยงศักดิ์   เชาวน์วุฒิกุล) 

                               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
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