รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓
ครั้งที่ 5/๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน ๒๕๕๖
ณ โรงแรมอัญชลีการ์เดน อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
********************************************
บัญชีรายชื่อ : ผู้มาประชุม/ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม (ภาคผนวก)
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายวรรณะ บุญสุข ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต ๓ ประธานในที่ประชุมได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม มีการมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัล ดังนี้
1. ประธานมอบเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารับรางวัลพระราชทานระดับ
ประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจําปี 2555 (รางวัลชมเชย) ได้แก่ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม
2. ประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็น
ตัวแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ไปรับการประเมินผลงานระดับประเทศ ได้แก่
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ และโรงเรียนบ้านไร่เหนือ
3. ประธานมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีผลการแข่งขันในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2556 ดังนี้
1) โรงเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ สิบอันดับแรก ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านบางรูป
จํานวน 17 กิจกรรม
2. โรงเรียนวัดบ้านส้อง
จํานวน 15 กิจกรรม
3. โรงเรียนบ้านวังใหญ่
จํานวน 14 กิจกรรม
4. โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
จํานวน 11 กิจกรรม
5. โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
จํานวน 8 กิจกรรม
6. โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม
จํานวน 8 กิจกรรม
7. โรงเรียนบ้านส้อง
จํานวน 8 กิจกรรม
8. โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
จํานวน 7 กิจกรรม
9. โรงเรียนบ้านเขาปูน
จํานวน 6 กิจกรรม
10. โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง
จํานวน 6 กิจกรรม
2) โรงเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทองรวม สิบอันดับแรก ได้แก่
1. โรงเรียนวัดบ้านส้อง
จํานวน 39 เหรียญ
2. โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
จํานวน 34 เหรียญ
3. โรงเรียนบ้านบางรูป
จํานวน 33 เหรียญ
4. โรงเรียนพุทธยาศรม
จํานวน 29 เหรียญ

5. โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
6. โรงเรียนบ้านวังใหญ่
7. โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
8. โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม
9. โรงเรียนอนุบาลนวพร
10. โรงเรียนบ้านย่านดินแดง

จํานวน 28 เหรียญ
จํานวน 24 เหรียญ
จํานวน 23 เหรียญ
จํานวน 22 เหรียญ
จํานวน 21 เหรียญ
จํานวน 20 เหรียญ

หลังเสร็จสิ้นจากการมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัล ประธานที่ประชุมได้เชิญผู้อํานวยการสถานศึกษาในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่าน
รู้เรื่อง และสื่อสารได้ “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ต้องไม่มี” ระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี
เขต ๓ และสถานศึกษาในสังกัด โดยมีกรอบความร่วมมือ คือ สถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
กําหนดเป้าหมาย กระบวนการพัฒนา กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาเป็นระยะ ๆ และรายงาน
ความก้าวหน้าต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุก ๆ ๒ เดือน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรับรางวัลทุกโรงเรียน
1.2 ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมในกิจกรรมเลี้ยงน้ําชาของ
สํานักงานเขตพื้นที่ ซึ่งจะได้นําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่อไป
1.3 การบริหารจัดการภายในโรงเรียน
ด้วยกระแสชุมชน ผู้ปกครองทีม่ ีต่อบุคลิกภาพของผู้อํานวยการสถานศึกษา และครูผู้สอนเป็น
ประเด็นที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากทําให้เกิดความไม่พอใจ ฝากผู้อํานวยการสถานศึกษาดูแลในประเด็นนี้ด้วย เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง
1.4 รูปแบบการบริหารสถานศึกษา (School Model)
จากการที่ได้สั่งการให้ทุกโรงเรียนไปจัดทํารูปแบบการบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นรูปแบบใน
การบริหารแต่ละโรงเรียน นั้น หากโรงเรียนใดที่ยังไม่มีหรือไม่เกิดการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม หากจะแก้ไขปรับปรุง
ก็ได้ไปแก้ไขปรับปรุงและเดินไปด้วยกัน เพื่อลดผลกระทบ/ความขัดแย้ง หรือหากยังไม่ได้เชิญชวนท้องถิ่น ชุมชนมาช่วย
ร่วมคิดร่วมทํา ก็ให้ไปเชิญชวนมา ในส่วนของสํานักงานเขตพื้นที่ หากมีการปรับเปลี่ยนดัชนีเป้าหมาย ก็อาจจะต้องขอ
ความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา
1.5 การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จะใช้กลยุทธ์ นําเทคโนโลยี (ICT) มาช่วยในการบริหารจัดการ
ขับเคลื่อน/เป็นองค์ประกอบที่สําคัญ เช่น การทํากิจกรรมการเรียนการสอนและนําไปเผยแพร่ใน YouTube เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยอาจจะจัดให้มีการประกวดแข่งขันคัดเลือกผลงาน มีการมอบโลห์รางวัลเพื่อจูงใจในแต่ละกิจกรรม
ก่อนนําผลงานไปเผยแพร่ใน YouTube

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕๖ วันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 กลุ่มอํานวยการ
3.1.1 เลื่อนประกาศใช้ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
ตามที่ สพป. สุราษฏร์ธานี เขต ๓ ได้มีการจัดอบรมระบบ e-office เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม
๒๕๕๖ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท สําหรับติดต่องานระหว่าง สพฐ., สพป. และโรงเรียน ซึ่ง สพฐ. ประกาศจะเริ่มใช้อย่าง
เป็นทางการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ แต่เนื่องจากการใช้งานระบบยังไม่สมบูรณ์ จึงขอเลื่อนการใช้งานอย่างเป็นทางการ
ไปเป็นวันที่ 1 มกราคม 2557 โดยยังคงใช้ระบบ My Office ตามปกติ
ประธานที่ประชุม : ได้มอบหมายให้กลุ่มอํานวยการประสานงานกับนายสําเริง สุวรรณพงศ์ ไปศึกษา เพื่อนํามาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทของการทํางานของสํานักงานเขตพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การรับ-ส่งหนังสือราชการของ
หน่วยงานราชการสูงสุด
ที่ประชุม :
รับทราบ
3.1.2 กฐินพระราชทาน
ตามที่ สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓ ได้แจ้งสถานศึกษาเพื่อร่วมอนุโมทนาทําบุญ ถวายผ้า
พระกฐินพระราชทาน ประจําปี ๒๕๕๖ นั้น ขณะนี้มียอดเงินรวมทั้งหมด 59,609 บาท จากการอนุโมทนาทรัพย์ของ
สถานศึกษาในสังกัด ๘๐ โรงเรียน ประกอบด้วย อําเภอพระแสง 23 โรง อําเภอบ้านนาสาร 21 โรง อําเภอเคียนซา
14 โรง อําเภอเวียงสระ 12 โรง อําเภอชัยบุรี 6 โรง และอําเภอบ้านนาเดิม 4 โรงเรียน ขณะนี้ยังเปิดรับอยู่
หากโรงเรียนใดประสงค์อนุโมทนาเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่กลุ่มอํานวยการ
ที่ประชุม :
รับทราบ
3.1.3 การจัดงานเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปี 2556
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 กําหนดจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทีจ่ ะเกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒556 ซึ่งมีผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการ จํานวน 33 ท่าน งานเลี้ยงจะจัดขึ้นในวันนี้
โดยจะเริ่มในเวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนเวียงสระ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงมุฑิตาจิตและเลี้ยงสังสรรค์
ที่ประชุม :
รับทราบ
3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
3.2.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในครั้งนี้
พบว่า มีปัญหาค่อนข้างมาก เนื่องจากเม็ดเงินไม่เพียงพอ จากการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือน ดังนั้น ขอให้โรงเรียน
ยึดหลักเกณฑ์ วิธีการ ของ กคศ. และประกาศที่ สพฐ. กําหนด
ที่ประชุม :
รับทราบ

3.2.2 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย สําหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ขณะนี้ มีผู้ยื่น
เอกสารหลักฐานขอรับเพียง 1 ราย สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ ให้รีบยื่นเอกสารหลักฐาน ส่วนบุคคลอื่น
ให้ขอได้ตามระบบ โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม :
รับทราบ
3.2.3 การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓ อยู่ระหว่างการพิจารณาย้าย ผู้อํานวยการโรงเรียน โดยจะ
ดําเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กคศ. และอกคศ. กําหนด ส่วนของข้าราชการครู อาจจะยืดระยะเวลาไปบ้าง
แต่จะให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียน
ประธานที่ประชุม : การเกลี่ยอัตราจ้างธุรการ คณะทํางานได้พิจารณาแบ่งกลุ่มโรงเรียน โดยจะว่าไปตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนด ทั้งนี้จะพิจารณาจากระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน ประสบการณ์ เปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่โรงเรียนเดิม พิจารณา
เลือกก่อน หากประสงค์จะย้ายสับเปลี่ยน ทําได้ แต่ต้องไม่กระทบสิทธิบ์ ุคคลอื่น
ที่ประชุม :
รับทราบ
3.2.4 หลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนาฯ เพื่อเยียวยาให้ม/ี เลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ว5/56)
ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แจ้งกําชับให้ข้าราชการครูที่ส่งผลงานรอบเยียวยา ได้ส่งแบบ
พ.2 ภายในวันที่ 1-20 ตุลาคม 2556 ส่งเอกสารรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานทางวิชาการ
จํานวน 4 ชุด ภายในวันที่ 5-31 ตุลาคม 2556
ประธานที่ประชุม : ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษากําชับครูที่จะส่งผลงานดําเนินการภายในวันเวลาที่กําหนด และอย่า
คัดลอกแล้ววาง ควรเรียบเรียงให้เชื่อมโยงกัน
ที่ประชุม :
รับทราบ
3.3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
3.3.1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards)
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓ มีผู้ส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec
Awards) ประจําปี 2556 ระดับเขตพื้นที่ มีจํานวนทั้งสิน 26 คน ซึ่งจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ที่จังหวัด
พัทลุง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม
ไทยคณาธานี ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมรอจังหวัดพัทลุงแจ้งอีกครั้งหนึ่ง ส่วนผู้ที่สนใจประสงค์จะส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน
สามารถส่งเอกสารผลงานไปที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จํานวน 3 เล่มๆ ละไม่เกิน 50
หน้า ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556
นายอดุลย์ เงินศรี กล่าวเพิ่มเติมว่า : ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63 จังหวัดพัทลุง
อาจจะมีปัญหาในเรื่องแบบคํารับรองของนักเรียนพิการเรียนร่วม ซึ่งกําหนดให้นักเรียนพิการเรียนร่วมที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้หรือกลุ่มที่จะต้องมีใบรับรองแพทย์ จําเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองความบกพร่องของนักเรียน
ซึ่งหากโรงเรียนพบว่า นักเรียนที่เข้าแข่งขันคนเดิมมี IQ น้อยกว่า 70 สามารถเปลี่ยนตัวนักเรียนเข้าแข่งขันได้

ประธานที่ประชุม : ฝากให้ผู้รับผิดชอบจุดเน้น ได้ประสานหาความชัดเจนคุณสมบัติของเด็กพิเศษเรียนร่วม และฝากให้
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันได้จัดเตรียมเอกสารไปให้ครบ เพื่อให้เด็กได้ลงแข่งขัน
รับทราบ
3.3.2 ขอรายชื่อกรรมการเพื่อทําหน้าที่ตัดสินในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ระดับภาคใต้ ที่จังหวัดพัทลุง
ด้วย สพป.พัทลุง เขต ๑ ได้ขอความร่วมมือให้ สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓ ส่งบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๓ ระดับภาคใต้ จึงขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาได้เสนอหรือส่งรายชื่อผู้ที่เห็นว่ามีความรู้ความสามารถ
ได้ที่ นายนิพนธ์ เล่าชี้ ศึกษานิเทศก์ ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่จะประสานขอทราบจํานวนคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนพิจารณาคัดเลือกส่งรายชื่อไป สพป.พัทลุง เขต ๑ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
ที่ประชุม :
รับทราบ

ที่ประชุม :

3.4 กลุ่มนโยบายและแผน
ไม่มี
3.5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3.5.1 การมอบเกียรติบัตรสําหรับนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชยใน
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจําปีการศึกษา 2555
ด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดส่งเกียรติบัตร เพื่อมอบให้แก่นักเรียน นักศึกษา
และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ซึ่งโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับรางวัล คือ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม
ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
ที่ประชุม :
รับทราบ
3.6 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ไม่มี
3.7 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3.7.1 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ด้วยคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งว่า คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้แจ้งเวียนซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศใช้ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยได้
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
- ก่อนที่ร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะประกาศใช้ให้
ส่วนราชการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของส่วนราชการไว้ก่อน เช่น การกําหนดรายละเอียด
หรือคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติผู้เสนอราคา รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น

- หลังจากทราบยอดเงินแล้ว ให้เริ่มดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535
และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบฯ พ.ศ. 2557 ไว้ก่อนได้ เช่น การประกาศสอบราคา ประกวดราคา หรือประกวดราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกําหนดเงื่อนไขไว้ในประกาศเชิญชวนว่า ส่วนราชการจะก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามใน
สัญญา) ต่อเมื่อ พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสํานัก
งบประมาณแล้ว และในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ จากสํานักงบประมาณ ส่วนราชการสามารถ
ยกเลิกการจัดหาได้
- เมื่อส่วนราชการได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว จึงให้มีการลงนามในสัญญาต่อไป
ทางโรงเรียนควรหาผู้รับจ้างก่อน เช่น การซ่อมแซมอาคารเรียน โดยบางโรงเรียนได้รับเงินจัดสรรตั้งแต่เดือนสิงหาคม
แต่หาผู้รับจ้างไม่ทัน จะดําเนินการโดยวิธีพิเศษ ไม่สามารถทําได้
ประธานที่ประชุม : ฝากกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้ความสําคัญในเรื่องการใช้
ข้อความ คําพูดกับโรงเรียน เวลาออกหนังสือให้ชี้ชัด ว่า “แจ้งจัดสรร” หรือ “อนุมัติเงินงวด” และฝากผู้บริหาร
โรงเรียน ว่า เรื่องวิชาการเป็นงานหลัก แต่เรื่อง การบริหารงานการเงินเป็นเรื่องสําคัญ ต้องทําไปตามระบบและตาม
กําหนดเวลา
ที่ประชุม :
4

รับทราบ

หน่วยตรวจสอบภายใน
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
เลิกประชุม เวลา ...14.20... น.
ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ภาคผนวก

ผู้มาประชุม
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓
1 นายวรรณะ บุญสุข
2 นายอดุลย์ เงินศรี
3 นายสมชาย รองเหลือ
4 นายสุธี บุญญะถิติ
5 นายสายัณห์ ภูมิประสิทธิ์
6 นายธงไทย วิชัยดิษฐ
7 นายอํานาจ กาฬวัจนะ
8 นางวรรณดี สวัสดิโกมล
9 นางสาวพยอม เพชรน่วม
10 นางสาวสหนันท์ ศรีแสง
11 นางกัญหา ทองทา
12 นายมานะ ชัยชนะ
13 นายอดุลย์ พลพิชัย
14 นายนิพนธ์ เล่าซี้
15 นายไพศาล เพ็งกุล
16 นายชม ฉิมภักดี
17 นางดรุณี ปั้นวงศ์
18 นางสายตา แก้วศรีมนต์
19 นางวนิดา วรรณโชติ

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ประธานการประชุม
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

อําเภอเวียงสระ
20 นางสาวอมรรัตน์ ค้ําชู
21 นางสุมาลี ศรีนวล
22 นายชูศักดิ์ ฐานิวัฒนานนท์
23 นายสมศักดิ์ ทองสมุทร
24 นางอาภรณ์ แก้วมหิทธิ์
25 ว่าที่ ร.อ.ปราโมช เลิศไกร
26 นางอารีย์ พงศ์พิทยาพัฒน์
27 นางอรนุช อ่อนเกตุพล
28 นายปรีชา พิชยศึก
29 นายชํานาญ บัวมาก
30 นายสินชัย หงษ์ทอง
31 นายตรรกพจน์ เนาวพันธ์
32 นายเอกราช หนูปลื้ม

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขานิพันธ์
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนกลาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนเจริญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยูงงาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใต้
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากหาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกลาง
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองกา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนสูง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองฉนวน
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน

33 นายพิชัย อารีการ
34 นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น
35 นางสาวจิรพันธ์ เกิดกุล
36 นายวินัย อานนท์
37 นางสาวสุดารัตน์ เพชรปานวงศ์
38 นายสมศักดิ์ ถนอม
39 นายอนนท์ คุตกาล
40 นายอุรัชถ์ แจ้งเพชร
41 นายจเร หนูปลื้ม
42 นายสําราญ ชูช่วยสุวรรณ
43 นายกมล เถียรวิชิต
44 นายวัฒนา ชัยสวัสดิ์
45 นายโอภาส อนุจร
46 นายประทีป ระวังสุข
47 นายชนินทร์ หวานแก้ว
48 นายอุดม ศรีพัฒน์
49 นายบัญญัติ กรายแก้ว
50 นายวสวัตติ์ เชื้อพลพิชัย
51 นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์
อําเภอบ้านนาสาร
52 นายสมคิด บุญนํา
53 นายสถิตย์ บุญคง
54 นางสาวนิรชา ประทักษ์กุลสาร
55 นายวินัย วรรณทอง
56 นางมนันยา พรหมศิริ
57 นายมีศักดิ์ ศรีรักษา
58 นายวีระ สาบุตร
59 นายคมชาญ ศุทธางกูร
60 นางอารีย์ อภิลักษ์นุกูล
61 นายอดิศักดิ์ เจริญรักษ์
62 นางมนมน ณ พัทลุง
63 นายประนอบ จีนศรี
64 นายสมเกียรติ ชูส่งแสง
65 นายการีย์ สุวรรณวงศ์
66 นายพันธ์ศักดิ์ กล่อมวิเศษ

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองตาล
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเวียงสระ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไทรห้อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพานฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านในไร่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพรุแชง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านส้องเหนือ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านส้อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
ผู้อํานวยการโรงเรียนมหาราช 2
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากสาย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลานเข้
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหานเพชร
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโสภณประชาราม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทุ่งหลวง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนพรุพี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนมหาชัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนเนียง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านช่องช้าง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยล่วง
ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดควนศรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนใหม่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนทราย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาควน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยางอุง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยูงงาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าเจริญ
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนวัดน้ําพุ

67 นางนพมาศ สุริยานนท์
68 นายสุรพล อุปลา
69 นางผกามาศ หอมกอ
70 นายสุเทพ บุญแก้ว
71 นางสุวิสาข์ จิตต์มาตร
72 นายบุญเลิศ คงยิ่ง
73 นายประพนธ์ ปลอดอักษร
74 นายวรวิทย์ นาคสุวรรณ
75 นายดุสิต พุทธศรี
76 นายจิระศักดิ์ ยิ่งเภตรา
77 นายเสน่ห์ พินนุรุท
78 นายศิรินทร์ วงศ์สวัสดิ์
79 นายวินัย เสสิตัง
80 นายสุวิทย์ วิเชียรวงษ์
81 นายสีหนาท โชตยาสีหนาท
82 นางณัฐกานต์ ทองพันธ์
83 นายกิตติศักดิ์ หนูด้วง
84 นายศิริชัย ทิพย์บรรณา
85 นายวุฒิพร ศฤงคาร
อําเภอบ้านนาเดิม
86 นายวินัย ทิพย์พันธ์
87 นายอภินันท์ เพชรศรี
88 นายวินัย ทองรอด
89 นายอนันต์ ชัยสงคราม
90 นายสุทธิพร เทือกสุบรรณ
91 นายนิโรจน์ กุลศิริ
92 นายปรีชา คงทอง
93 นางสุกัญญา ไทรทอง
94 นางจารุณี ฐานวิเศษ
95 นายธัญญา ไสยรินทร์
96 นายสุนาวิน ฤทธิแดง
97 นายวีรวัฒน์ ไสยรินทร์
98 นางนิภาพรรณ หงส์ชูเกียรติ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนนาสาร
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกอบแกบ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองปราบ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังหิน
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเหมืองทวด
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนสุบรรณ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายน้ํา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านขุนราษฎร์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนกองเมือง
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งในไร่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไร่เหนือ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยตอ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวิเวการาม
รักษาการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนงาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทรายทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเรียน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากด่าน
ผู้อํานวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดควนท่าแร่
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดอินทการาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านธารอารี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยห้าง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสวยศรี

อําเภอเคียนซา
99
นางพัชรี ปรีชา
100.
นายสุรศักดิ์ พรหมบุตร
101
นายภักดี เนื่องเยาว์
100
นายสุวิทย์ สุทธินิยม
101
นางสาวศรินยา ศิรลัมภามาศ
102
นายวิชัย จรรยา
103
นายอติชาต สันติจิตโต
104
นายศรีพัฒน์ ริยาพันธ์
105
นายถาวร ชนะพล
106
นายประทีป เพ็งศรี
107
นายสามารถ นาคขวัญ
108
นายสุพิชัย วิจิตรโสภา
109
นายชาลี ศิลปรัศมี
110
นายวิชาญ สิทธิศักดิ์
111
นายจุศักดิ์ นาคอาภา
112
นายพันธ์โณ สุขทองเส้ง
113
นายจรูญ พันอุไร
114
นายวิสุทธิ์ จัตุมิตร
115
นายชัยสิทธิ์ จุลนิล
116
นางพัชรา ไทยเสน
117
นายนิคม อ่อนเกตพล
118
นายสุรินทร์ ชูศรี
119
นายปรารถนา แมนเมือง
120
นายมงคล นาคน้อย
121
นายพรชัย โมฬี
122
นายวิโรจน์ ชูแก้ว
123
นายเมธาร์ พุทธิศาวงศ์
124
นายสมศักดิ์ รัตนเพชร
อําเภอพระแสง
125
นายธีระชัย ปานวงษ์
126
นายธรรมนงค์ ดิ้นทอง
127
นายสุรชัย สุขขัตติย์
128
นายวรวัสน์ ไกรณรา
129
นายศักดิ์ศรี รักษ์ธรรม

รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางประสามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนพยอม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม
ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาประชาคม
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองโร
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนสามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพรหมรังสิต
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไร่ยาว
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาตอก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองจัน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งจูด
ผู้อํานวยการโรงเรียนจิตประชาราษฎร์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา 22
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางดี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขารักษ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาสามยอด
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทับใหม่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุด
ผู้อํานวยการโรงเรียนมิตรประชาราษฎร์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดอรัญคามวารี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อพระ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางหยด
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายสาย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านย่านดินแดง

130 นายวรวัสน์ ไกรณรา
131 นายวัฒนา วรรณศรี
132 นายโกสินทร์ สินทวีวิวัฒน์
133 นางสุทธิยา พาร์เมนเทียร์
134 นางพวงรัตน์ ฉายประชีพ
135 นายบุญสม มณีนวล
136 นายอุทิพย์ สมบูรณ์
137 นางสาวธิดา เพชรอนันต์
138 นายมาโนช เกิดเกลื่อน
139 นายอรรณพ ไชยามาตย์
140 นายปรีชา แป้นเจริญ
141 นายสหัส ศรีหมุดกุล
142 นายอุทยั โนภาศ
143 นายวิทยา บุญศรีนุ้ย
144 นายสมเกียรติ รัตนบุษยาพร
145 นางสาวปวิชญา สินน้อย
146 นายสวัสดิ์ ชีวศุภกร
147 นายฉลอง นาคะ
148 นายเกียรติศักดิ์ ชิณวงศ์
149 นายสมศักดิ์ สมบัติอักษร
150 นายพิมล รัตนพันธ์
151 นายธนู เพ็ญ
152 นายอภิสิทธิ์ ตันติกานต์กุล
153 นายสุราษฎร์ สุภาวงศ์
154 นายประพิศ คงกุลทอง
155 นายสมเกียรติ ชูเมฆ
156 นางสาวเรณู สิทธิฤทธิ์
157 นายวิจิตร บัวขวัญ
158 นายชูศักดิ์ พุทธศรี
159 นายอุดมพร ฉิมดี
160 นายวันประพาส บุญลี่
161 นางสุภาพร จันทร์ปาน
อําเภอชัยบุรี
162 นางสาวกัญญา กําเหนิด
163 นางจารีย์ วุฒิพงศ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยูงทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขรบ
ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯ 1
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางน้ําเย็น
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสท้อน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนยอ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสามพัน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะน้อย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองโหยน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านประตูพลิก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหมาก
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางพา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางสวรรค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ
ผู้อํานวยการโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนนิยม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเมรัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนประชาอุทศิ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางเหรียง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรูป
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกํายาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ราชประสงค์ 1
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางหอย

164
165
166
167
168
169
170
171
172

นายโสภณ หอมรักษ์
นายสมพร ไชยปันดิ
นายลิขิต แสงระวี
นายนิโรธ นิวัตวงษ์
นายสุริยา บุญญานุกูล
นายวิโรจน์ ศรีวิเศษ
นายสมพงศ์ นงค์นวล
นางสาวศิริลักษณ์ ชาตรีกุล
นางสาวแววดาว แก้วศรี

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายศอก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนสระ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางปาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยวนปลา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสองแพรก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนสินชัย

ผู้ไม่มาประชุม
สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓
173. นายเดโช ขวัญพุฒ
174. นายสําเริง สุวรรณพงค์
175. นางอัมพรพิสุทธิ์ เทวพงษ์
176. นายสุริยัน รัตนไชย
177. นายสุรัตน์ วรรณโชติ
178. นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์
179. นายพีระ ทัพพุน
180. นางอิงอร อินทรัตน์
181. นางจันจิรา อมรสถิตย์
182. นางกรรณิการ์ ปานนุช
183. นางสาวสารีย์ นิ่มนวล
184. นางเฉลิมศรี ทองจีน
185. นางมะลิวรรณ กิจครวญ
186. นายเชิดภัก ศิริสุข
อําเภอพระแสง
187. นายพิทักษ์ ช้างกลาง

รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ติดราชการ
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ติดราชการ
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ติดราชการ
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ติดราชการ
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ลาป่วย
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ติดราชการ
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศฯ ติดราชการ
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ติดราชการ
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ติดราชการ
ศึกษานิเทศก์ ติดราชการ
ศึกษานิเทศก์ ติดราชการ
ศึกษานิเทศก์ ติดราชการ
ศึกษานิเทศก์ ติดราชการ
ศึกษานิเทศก์ ติดราชการ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนมหาชัย

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเกษม รัตนวงศ์
2. นางพรรณี เกษกล้า
3. นางนวพร ทวีวิทย์ชาคริยะ
4. นางสาวพิมพ์ดาว ศุภผล
5. นางสาวสนธิยา ไชยชํานิ
6. นางปราณี ลิกขะไชย
7. นางศิริวรรณ ช่วยอักษร
8. นางสุปราณี ขวัญนิมิตร
9. นายวิชัย ชัยสงคราม
10. นายถนอมพงศ์ วงศ์สวัสดิ์
11. นายสมศักดิ์ พลสวัสดิ์
12. นายคํารณ วงศ์สกุล
13. นายสุเมธ ยอดมณี
14. นายจรัล เนาวรัตน์
15. นายจตุพร ทับทิมพราย
16. นางสาวกฤติยาณี สอนสง
17. นางปาริชาติ บัวทอง
18. นายจรินทร์ แก้วอ่อน
19. นางสาวศศินันท์ ถ้วยทอง
20. นางสาวพัชรจราวรรณ สุขเทียบ
21. นายนราธิป ศรีสวัสดิ์
22. นางสาวประภาศรี แซ่ลิ้ม
23. นางสาวเกศริน ตรีแก้ว

ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธยาศรม
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนวพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ครูช่วยราชการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานบริการ 2
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 2
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบตั ิการ
อัตราจ้างชั่วคราว
อัตราจ้างชั่วคราว
อัตราจ้างชั่วคราว
อัตราจ้างชั่วคราว
อัตราจ้างชั่วคราว
อัตราจ้างชั่วคราว
อัตราจ้างชั่วคราว

