รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓

ครั้งที่ 2/๒๕๕7
วันที่ ๒2 พฤษภาคม ๒๕๕7

ณ โรงแรมอัญชลีการ์เด้น
อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มอํานวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓

๒

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓
ครั้งที่ 2/๒๕๕7
วันศุกร์ ที่ ๒2 พฤษภาคม ๒๕๕7
ณ โรงแรมอัญชลีการ์เด้น อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
****************
บัญชีรายชื่อ : ผู้มาประชุม/ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม (ภาคผนวก)
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายวรรณะ บุญสุข ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต ๓ ประธานในที่ประชุมได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม
โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม มีการมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ให้การสนับสนุนการจัดค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4-5 จํานวน 40 โรงเรียน ประกอบด้วย
1. บ้านย่านดินแดง
2. บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
3. บ้านไสขรบ
4. บ้านเมรัย
5. บ้านบ่อพระ
6. วัดบางสวรรค์
7. บ้านบางใหญ่สินปุน
8. บ้านประตูพลิก
9. บ้านควนใหม่
10. นาสาร
11. บ้านควนมหาชัย
12. บ้านปลายน้ํา
13. วัดวิเวการาม
14. ควนสุบรรณ
15. บ้านดอนทราย
16. บ้านควนพรุพี
17. ราชประชานุเคราะห์ 12 18. บ้านปากด่าน
19. ควนท่าแร่
20. บ้านหนองหญ้าปล้อง
21. บ้านคลองพังกลาง
22. บ้านยวนปลา
23. วัดสองแพรก
24. บ้านปลายคลอง
25. บ้านหัวสะพานฯ
26. บ้านควนสูง
27. บ้านปากหาน
28. บ้านหนองโสน
29. บ้านห้วยมะนาว
30. วัดบ้านส้อง
31. วัดทุ่งหลวง
32. บ้านห้วยทราบทอง
33. บ้านยูงงาม
34. บ้านสี่แยกคลองศิลา
35. บ้านเขารักษ์
36. บ้านทับใหม่
37. บ้านควนคีรีวงค์
38. ศึกษาประชาคม
40. บ้านไร่ยาว
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 ขอบคุณเรื่องการจัดสอบครูผู้ช่วย ที่ทําได้ดีมาก การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีข้อ
ร้องเรียน อาจมีคนขอดูข้อมูลผลการสอบบ้าง ก็ให้เป็นไปตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1.2 เรื่องจากที่ประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 สรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้
ปีการศึกษาใหม่ เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติหน้าที่ให้สู่
เป้าหมาย
1.) การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
2.) การจัดการเรียนการสอนสู่สากล โดยให้เน้นวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
3.) จุดเน้น สพฐ. มี 3 ด้าน เหมือนเดิม คือ ด้านเด็ก ครู และด้านการบริหารจัดการ

๓

4.) เงินอุดหนุนเรียนฟรี ขณะนี้โอนแล้ว 70% เหลืออีก 30% จะรอข้อมูล 10 มิถุนายน โดยจะโอน
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 การรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนขอให้จําให้ดี ให้ความสําคัญและ
รายงานให้ตรงตามกําหนดเวลา และวิเคราะห์ข้อมูลก่อนรายงาน
1.3 จุดเน้น สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 ปีการศึกษานี้ ยังคงเดิม คือเน้น นักเรียน เก่ง ดี มีสุข แต่อาจจะ
เพิ่มให้ทันสถานการณ์โลก เช่น เข้มภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ยังคงใช้รูปแบบการบริหารแบบปิระมิดพิชิตงาน มาใช้
ในการบริหารจัดการ แต่อาจจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดภายใน เช่น เพิ่มการทํางานให้ได้มาตรฐานสํานักงานเขต
พื้นที่ ทําคะแนนตามคํารับรองปฏิบัติราชการให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มเงินโบนัส
1.4 วิธีการทําให้งานไปสู่เป้าหมาย
- รูปแบบแนวทาง อาจแต่งตั้งคณะทํางานเจาะลึกรายละเอียด
- ปรับรูปแบบวิธีคิดใหม่ *ช่วยกันคิด ช่วยกันทํา* บูรณาการโครงการเพื่อปรับลด
งบประมาณให้ได้อย่างน้อย 10% เพื่อนําไปใช้จ่ายสิ่งจําเป็นอย่างอื่น
- การทําโครงการ อย่าสักแต่อบรมแล้วเสร็จ ให้ดูผลลัพธ์โครงการด้วย
- จัดศึกษาดูงานแทนการอบรม เพื่อ จัดศึกษาดูงานแทนการอบรม เพื่อเรียนรู้งานจาก
ประสบการณ์ตรง
- รายละเอียดจะมีคณะทํางานแต่ละคณะมาเจาะลึกรายละเอียด
ที่ประชุม รับทราบ
เวลา 09.30 น. นายธนวีร์ ประวัติ ประธานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุราษฏร์ธานี และ
ดร.สมโชค บุญกรรมการ กรรมการ ป.ป.จ.สฏ. พบปะผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและให้
ความรู้ถึงบทบาทภารกิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานราชการ พร้อมแจก
เอกสาร
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
๓.๑ กลุ่มอํานวยการ
3.1.1 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
ด้วย คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ กําหนดจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครู ระหว่างวันที่ 15-19
กรกฏาคม 2557 ณ วัดพัฒนาราม อําเภอเมืองสุราษฏร์ธานี โดยได้กําหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็น ผู้บริหาร
สถานศึกษา เครือข่ายละ 1 คน ครู เครือข่ายละ 2 คน ศึกษานิเทศก์ 2 คน รองผอ.สพป. 1 คน บุคลากร สพป.
จํานวน 3 คน รวม 60 คน รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสือราชการไปโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม รับทราบ
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๓.๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล
3.2.1 การดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 ได้เรียกบรรจุครูผู้ช่วยจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ รอบแรกไปแล้ว เมื่อ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ส่วนรอบที่สองจะเรียกวันที่ 30 มิถุนายน 2557 รอบที่สามจะเรียกบรรจุได้ประมาณ
เดือนสิงหาคม ส่วนการทําทะเบียนประวัติ สํานักตรวจสอบทะเบียนประวัติแจ้งว่า ให้ผู้ที่จะทําทะเบียนประวัติไป
ทําการตรวจสอบประวัติที่ภูมิลําเนาเดิม ถ้ากรณีอยู่ต่างจังหวัด ให้ไปที่ สํานักงานตรวจสอบประวัติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ศาลา
กลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ที่ประชุม รับทราบ
3.2.2 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูสายงานการสอน
มีคําถามว่า กรณีรับย้ายข้าราชการครู ทําไม สพป.รับย้ายให้ไม่ตรงตามวิชาเอกที่
ต้องการ ตอบว่า การพิจารณาการรับย้าย สํานักงานเขตพื้นที่ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด การ
รับย้ายในโรงเรียนประถมศึกษา หลักเกณฑ์ไม่ได้ระบุเรื่องวิชาเอก สามารถรับได้ทุกวิชาเอก ในส่วนการรับย้ายใน
โรงเรียนขยายโอกาส ให้ตามความจําเป็นต้องการของโรงเรียน
ส่วนกรณีการบรรจุแต่งตั้ง มีหนังสือสั่งการมาจาก สพฐ.ว่า โรงเรียนประถมศึกษา ถ้ายัง
ไม่มีวิชาเอก อังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ให้จัดไปให้เลย สําหรับโรงเรียนขยายโอกาส เพิ่มอีก 2 วิชา คือ
วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา
ที่ประชุม รับทราบ
3.2.3 การพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
หลักการคือให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บ่มเพาะ ให้เป็นครูที่ดี มีการพัฒนาไปตาม
ระบบหลักเกณฑ์ แต่ที่ผ่านมามีข้อสังเกตจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ว่า คะแนนการประเมินเท่ากันทุกรอบรายงาน
จึงขอฝากไปยังผู้บริหารสถานศึกษาได้ช่วยดูแลด้วย เพราะครูที่บรรจุไปเป็นเด็กเก่ง ทําอย่างไรให้ดึงศักยภาพของ
เด็กออกมาจัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพ สํานักงานเขตพื้นที่จะจัดพัฒนาครูอย่างเข้มอีกครั้งหนึ่ง
ครู พนักงานราชการ ที่สอบแข่งขันได้ ให้ลากออกให้เรียบร้อย ก่อนวันบรรจุเข้ารับ
ราชการ เพื่อกันการเบิกเงินเดือนซ้อน ส่วนตําแหน่งที่ว่างต่อเนื่อง ให้รีบแจ้งมาที่สํานักงานเขตพื้นที่ เพื่อพิจารณา
จัดจ้างทดแทนต่อไป ในตําแหน่งที่จ้างต่อเนื่องได้ กรณี SP2 ออกแล้ว ห้ามจ้างต่อ
การสอบคัดเลือกบุคลากร ตาม ว 12 สพฐ. ยังไม่กําหนดช่วงสอบ
ที่ประชุม รับทราบ
๓.3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
3.3.1 ผลจากการรายงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2556
สืบเนื่องจากการรายงานผลข้อมูลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี 2556
ผลคะแนนที่ออกมาต่ํา ๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มนิเทศ เช่น การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่ครบตามเกณฑ์ที่กําหนด การใช้ผลคะแนนการสอบ O-NET NT มาเป็นตัววัดถึงการพัฒนาของโรงเรียน ในปี
การศึกษา 2557 ก็คงจะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้ค่าคะแนนสูงขึ้น
ที่ประชุม รับทราบ
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3.3.2 นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียน
การสอน ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 นั้น สพฐ. ได้ชี้แจงแนวทางการดําเนินการ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2557
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ซี่งได้แจ้งโรงเรียนไปแล้วตามหนังสือ ที่ ศธ 04165/1329 ลว. 7 พ.ค.
2557 ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม ให้โรงเรียนได้สืบค้นได้ทเี่ ว็บไซต์ของสถาบันภาษาอังกฤษ
www.english.obec.go.th
ที่ประชุม รับทราบ
3.3.3 โครงการเตรียมความพร้อมโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 ได้แจ้งมาตรฐานคุณภาพการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนให้
โรงเรียนแล้ว ตามหนังสือ สพป.สฏ.3 ที่ ศธ 04165/1110 ลว 5 เม.ย.2557 จํานวน 8 มาตรฐาน 39 ตัวบ่งชี้
ให้โรงเรียนนําไปปฏิบัติ และจะมีการติดตามประเมินการดําเนินการทุกโรง ตามโครงการนิเทศติดตามฯ ใน
โครงการจะมีโรงเรียนต้นแบบที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 18 โรงเรียน กิจกรรมจะนําไปศึกษาดูงานโรงเรียน
ในเครือข่าย จํานวน 3 โรงเรียน ซึ่งจะคัดเลือกและประสานงานอีกครั้ง โดยจะมีงบประมาณสนับสนุนบางส่วนเพื่อ
การเตรียมการ
ที่ประชุม รับทราบ
3.3.4 ผลการประเมินภายนอก รอบ 3
โรงเรียนที่ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบ 3 แล้ว ให้ส่งหลักฐานให้ สพป.ด้วย
ประธานที่ประชุม : เรื่องที่แจ้งเป็นหนังสือราชการไปแล้ว ให้โรงเรียนปฏิบัติตาม ส่วนเรื่องที่ยังไม่ได้แจ้งก็ให้แจ้ง
ด้วย
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๔ กลุ่มนโยบายและแผน
3.4.1 การกรอกข้อมูล และการเตรียมการในการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็ปเล็ต)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรร
เครือ่ งคอมพิวเตอร์พกพา (แท็ปเล็ต) ดังนี้
1. การเตรียมการเพื่อรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็ปเล็ต) ปีการศึกษา 2557
ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลจํานวนนักเรียน จํานวนครู และจํานวนห้องเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557)
ผ่าน www.obecnet.bopp.go.th ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
2. การเตรียมรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็ปเล็ต) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ให้โรงเรียนเตรียมจัดทํารายชื่อนักเรียน ม. 1 ที่มีตัวอยู่จริงในปัจจุบัน ณ วันรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) และนํารายชื่อมาให้พร้อมในวันรับ (แท็ปเล็ต) รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม รับทราบ

3.4.2 โครงการป้องกันอุทกภัยอันเนื่องจากอุทกภัยสําหรับสถานศึกษา
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทําโครงการป้องกันอุทกภัยสําหรับสถานศึกษาในสังกัด ที่
ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาอุทกภัยซ้ําซาก และอยู่ในขอบเขตที่สามารถป้องกันได้ ทั้งนี้เพื่อลดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพ โดยให้โรงเรียนได้ศึกษาแนวทางที่ สพฐ.กําหนดแล้ว ประกอบด้วยเนื้อหาสาระสรุปได้ดังนี้
1. ความเป็นมา
2. วัตถุประสงค์
3. แนวทางการจัดทําระบบป้องกันอุทกภัยสําหรับสถานศึกษา
ซึ่งในแนวทางดังกล่าว สพฐ.ได้กําหนดเกณฑ์และเงื่อนไขในการกําหนดสถานศึกษาเป้าหมาย
ดังนี้
1) เป็นสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยอยู่เป็นประจําต่อเนื่องทุกปีหรือท่วมซ้ําซาก หรือ น้ําทะเล
หนุนตามฤดูกาล ดังกรณีต่อไปนี้
1.1 ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่ม ริมแม่น้ํา หรือตั้งอยู่บริเวณเส้นทางน้ําไหลหลาก ดินโคลนถล่ม
1.2 ตั้งอยู่ในพื้นที่เชิงไหล่เขา พื้นที่ลาดชัน ซึ่งต้องจัดทําทางระบายน้ําหรือกําแพงกันดิน
ถล่ม
1.3 ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ลุ่มปากแม่น้ํา ได้รับผลกระทบจากน้ําทะเลหนุน ในบางฤดูกาล
2) ต้องเป็นสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในระดับที่สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างป้องกัน
และแก้ปัญหาประสบอุทกภัยได้อย่างยั่งยืน ถาวรและเป็นรูปธรรม
3) ต้องไม่ใช้งบประมาณดําเนินการมากเกินไป ซึ่งไม่ควรสูงกว่างบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง
อาคารเรียน อาคารประกอบเดิมที่มีอยู่ (คิดเทียบกับมูลค่าปัจจุบัน) และต้องคุ้มค่าในการลงทุน
4) ต้องไม่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง หรือมีแนวโน้มจะเลิก
สถานศึกษา หรือสถานศึกษาที่อยู่ในแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ยกเว้นสถานศึกษาที่จําเป็นต้องคงอยู่
อย่างมีคุณภาพ
5) สถานศึกษาที่ไม่ควรพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ คือสถานศึกษาประสบอุทกภัยอยู่เป็นประจํา
ต่อเนื่องทุกปี และไม่สามารถจัดระบบป้องกันอุทกภัยได้อย่างถาวร หรือดําเนินการป้องกันแล้วไม่คุ้มค่าในการ
ลงทุน เช่น กรณีที่ถูกน้ําท่วมสูง เกินกว่า 1.20 เมตรหรือตั้งอยู่ติดริมแม่น้ํา หรือตั้งอยู่ชายฝั่งทะเล และไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ หากก่อสร้างตามรูปแบบรายการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกําหนด ยกเว้นกรณีดีดอาคารเรียน
4. โปรแกรมบันทึกข้อมูลคําขอตั้งงบประมาณ
5. ภาคผนวก (ประกอบด้วย - แบบคําขอจัดตั้งงบประมาณ , - ราคามาตรฐาน ,- รายการ
ประมาณราคาต่อหน่วย - แบบรูปรายการ เช่น • ดีดอาคาร Ω แบบเสาพร้อมฐานราก Ω แบบบันไดก่ออิฐ Ω
แบบบันไดเหล็ก • ผนังกันน้ํา , • ผนังกันดิน • คันดินถม • บ่อสูบน้ําทิ้ง • ผนังดาดคอนกรีต • รางระบาย
น้ํา )
ที่ประชุม รับทราบ

3.4.3 การติดตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2557
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ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยกลุ่มนโยบายและ
แผนได้ดําเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณ ระดับสถานศึกษา โดยจัด
อบรมปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจําปีให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครู
ผู้รับผิดชอบการจัดทําแผนและงบประมาณของสถานศึกษา จํานวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน
2556 ณ โรงแรมอัญชลีการ์เด้นท์ นั้น
เนื่องจากในการจัดประชุมปฏิบัติการดังกล่าว กลุ่มนโยบายและแผนได้แจ้งให้โรงเรียน
ส่งแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษาทุกโรง ภายในวันที่ 20
พฤศจิกายน 2556 ซึ่งขณะนี้ได้ล่วงเลยเวลาที่กําหนดแล้ว จึงเห็นควรแจ้งโรงเรียนทุกโรงส่งแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจําปี 2557 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มนโยบายและ
แผน ได้ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการดําเนินงานจัดทําแผนแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ขณะนี้
มีโรงเรียนที่นําส่งครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จํานวน 10 โรง ไม่ครบถ้วน 5 โรง และยังไม่ส่ง จํานวน 142 โรง
รายละเอียดตามประกาศรายชื่อที่แนบ (ขอดูรายละเอียดได้ที่บริเวณหลังห้องประชุม)
ที่ประชุม รับทราบ
3.4.5 ความขาดแคลนโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
จากที่ ห ลายโรงเรี ย นมี นั กเรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น และหลายโรงเรีย นมี จํา นวนนั ก เรี ย นลดลง หาก
โรงเรียนใดมีโต๊ะเก้าอี้เหลือ ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนที่ขาดแคลนยืมไปใช้พลางก่อน ในส่วน สพป. จะขอ
งบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อ จาก สพฐ.
3.4.6 การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนขนาดเล็ก
ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการจัดสรรงบประมาณโรงละ 70,000 บาท ได้ดําเนินการก่อ
หนี้ผู้พันตามประมาณการที่โรงเรียนเคยเสนอมา สพป.ได้เลย
ที่ประชุม รับทราบ
๓.5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3.5.1 การรายงานข้อมูลการรับนักเรียน
ตามที่ สพป.ได้แจ้งให้สถานศึกษารายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ส่งไป ให้ส่งกลับภายใน
อาทิตย์นี้ และ สพป.จะจัดอบรมการบันทึกข้อมูลให้กับโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม รับทราบ
๓.7 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3.7.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน ของโรงเรียนในสังกัด
ประจําปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2557
ขอให้โรงเรียนที่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ เร่งดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนตามรายละเอียดดังแนบ
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3.7.2 การแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชําระ
ด้วย สพป.สฎ.เขต 3 ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า มีโรงเรียนในสังกัดค้างชําระค่าไฟฟ้า จึง
ขอให้โรงเรียนที่ค้างชําระได้ไปชําระให้เสร็จสิ้นด้วย รายละเอียดดังแนบ

๑๐

ขณะนี้ได้รับรายงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่มเติม ในอําเภอเคียนซา ดังนี้ โรงเรียนศึกษา
ประชาคม บ้านบางดี บ้านพรหมรังสิต บ้านเขาตอก บ้านห้วยมุด บ้านคลองโร และสมบูรณ์ประชาสรรค์
ที่ประชุม รับทราบ
3.7.4 การเบิกจ่ายเงินเดือนครูอัตราจ้าง
- ครูอัตราจ้าง (ครูวิกฤติ) จะได้รับเงินเดือนในเดือนนี้
- ครูอัตราจ้างในโครงการ SP2 จะได้รับเงินเดือนประมาณเดือนหน้า
- ครูอัตราจ้างในโครงการวิทย์ คณิต ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
3.7.5 การมอบอํานาจของเลขาธิการ กพฐ.
เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบอํานาจการเซ็นอนุมัติในเรื่อง ค่ารักษาพยาบาล และค่าศึกษาบุตร โดย
ข้าราชการครู ให้ผู้อํานวยการโรงเรียน เซ็นอนุมัติ ผู้อํานวยการเรียน ให้ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้เซ็นอนุมัติ
กรณีโรงเรียนที่ไม่มีรองผู้อํานวยการโรงเรียน ให้ เจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติของผู้อํานวยการ
โรงเรียน
ที่ประชุม รับทราบ

๑๑

๓.8 หน่วยตรวจสอบภายใน
3.8.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจําปี 2556 ของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา
ด้านการปฏิบัติระดับสถานศึกษา
1. การบริหารการเงิน สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี แต่มิได้มีการควบคุม กํากับ
ติดตามการดําเนินการและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ สาเหตุเกิดจากสถานศึกษายังไม่ให้
ความสําคัญกับการใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติการประจําปี
2. การใช้จ่ายเงิน มีสถานศึกษาส่วนหนึ่งใช้เงินส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านการบริหารทั่วไป ที่ไม่เป็นไป
เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนโดยตรง และเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจไม่ชัดเจนในหลักเกณฑ์และแนว
ทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการให้คําแนะนําที่ถูกต้องจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. การควบคุมการเงินและบัญชี พบว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ทําบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน และยังมี
สถานศึกษาส่วนหนึ่งปฎิบัติงานการเงินไม่ถูกต้อง ดังนี้
- รับเงินไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
- เก็บรักษาเงินเกินอํานาจเก็บรักษาตามระเบียบกําหนด ไม่จัดทํารายงานคงเหลือประจําวัน
ไม่มีการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจําวัน
- หลักฐานการจ่ายไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และจัดเก็บไม่เป็นระบบ
สาเหตุเกิดจากเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการสับเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่บ่อย และไม่มีการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
4. การจัดซื้อจัดจ้าง สถานศึกษาส่วนใหญ่จัดทําหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบียบ เช่น วันที่ในเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกัน ผู้มีอํานาจลงนามในเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
เป็นต้น และไม่ได้จัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สินหรือจัดทําไม่ถูกต้อง นอกจากนี้สถานศึกษาบางแห่งไม่ได้ตรวจสอบ
พัสดุประจําปี สาเหตุเกิดจากเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าเข้าใจระบบปฏิบัติงาน มีการย้ายสับเปลี่ยนบุคลากร
โดยไม่มีการสอนงานก่อนโยกย้าย และไม่มีการกํากับ ติดตามที่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
ด้านการปฏิบัติงานระดับสถานศึกษา
1. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กําชับสถานศึกษาให้มีการควบคุม กํากับ ติดตามการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งให้มีการ
ติดตาม แนะนําแนวทางที่ถูกต้องแก่สถานศึกษา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรหาแนวทางหรือมาตรการให้ความรู้ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้างแก่สถานศึกษา เช่น จัดทําคู่มือ/แนวปฏิบัติ พร้อมยกตัวอย่าง แบบเอกสาร
ต่าง ๆ ที่ประชุม รับทราบ
3.8.2 การตรวจสอบการดําเนินงาน โครงการโรงเรียนดีศรีตําบล
ด้วย สพฐ. แจ้งให้ สพป. ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินและได้มอบให้ผู้ตรวจสอบภายใน ดําเนินการตรวจสอบการดําเนินงาน โครงการโรงเรียนดีศรี
ตําบลในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2553 รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 5 ตาม
แนวทางการตรวจสอบที่ สพฐ. กําหนดให้ และรายงานให้ สพฐ. ทราบภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2557
หน่วยตรวจสอบภายในจะออกดําเนินการตรวจสอบโครงการดังกล่าว ในเดือนกรกฏาคม
2557 จึงขอให้สถานศึกษาเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การ
ลงบัญชีวัสดุทะเบียนคุมสินทรัพย์ ฯลฯ
ที่ประชุม รับทราบ

๑๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 ระเบียบว่าด้วยการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบคําสั่งย้ายแล้ว จะต้องทําหนังสือ
มอบหมายงานและเดินทางภายใน 15 วัน เว้นแต่มีเหตุจําเป็น สามารถขอขยายการส่งตัวได้ โรงเรียนใดได้รับ
หนังสือย้ายของครูแล้ว ให้ดําเนินการส่งตัวตามระเบียบฯด้วย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เริ่มประชุมภาคบ่าย เวลา 13.20 น.
เนื่องด้วย นายวรรณะ บุญสุข ผอ.สพป.สฏ.3 ประธานที่ประชุม ติดภารกิจประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่
ศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี จึงมอบหมายให้ นายสมชาย รองเหลือ ทําหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน และ
การประชุมในช่วงบ่าย จะเป็นการประชุมเฉพาะเรื่องที่ได้บูรณาการจากโครงการ เพื่อนํามาแจ้งที่ประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา 3 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ 1 การใช้ผลสอบ O-NET/NT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดย นางสาวสารีย์ นุม่ นวล กลุ่มนิเทศฯ
เรื่องที่ 2 แนวทางการดําเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ โดย นายสําเริง สุวรรณพงค์ กลุ่มนโยบายและแผน
แนวทางการดําเนินงานจัดเก็บข้ อมลรายบคคล
บนักเรียน/ข้ อมลครภั
ู
ุ /ข้ อมลการรั
ู
ู ุ ณฑ์ ที!ดนิ และสิ! งก่ อสร้ าง
ของโรงเรียนในสั งกัด สพป.สฎ.3 ปี การศึกษา 2557 ภาคเรียนที! 1
วันเดือนปี
16 พฤษภาคม 57

กิจกรรม

วิธีปฏิบัตเิ พือ! ให้ เกิดความสํ าเร็จ

ั
แจ้งโรงเรี ยนทุกโรงในสังกดฯสพฐ
.

ออกหนังสื อแจ้งโรงเรี ยนให้ช่วยสํารวจบุคลากรที)รับ

สํารวจบุคลากรที)รับผิดชอบงาน

ผิดชอบการจัดทําระบบข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคล

จัดทําระบบข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคลฯ

่ มฯ)
จัดทํารายงานการรับนักเรี ยน(ของกลุ่มสงเสริ

โดยรายงานฯภายในวันที) 21พ.ค.57

่ าง
และจัดทําข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ที)ดินและสิ) งกอสร้
& เพื)อต้องการทราบผูร้ ับผิดชอบที)เคยปฏิบตั ิงานมาแล้ว
& เพื)อต้องการทราบผูร้ ับผิดชอบที)เพิ)งรับงานใหม่
่
การรายงาน กรอกผานหน้
าเว็บ สพป.สฎ.3
่
็ )มในวันประชุมผูบ้ ริ หารฯให้ครบ
ไมครบ
เกบเพิ
เพื)อจะได้นาํ ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน
จัดฝึ กปฏิบตั ิการ สําหรับผูม้ ีประสบการณ์และยัง
ไมมี่ ประสบการณ์

๑๓

วันเดือนปี
22 พฤษภาคม 57

กิจกรรม

วิธีปฏิบัตเิ พือ! ให้ เกิดความสํ าเร็จ

ชี@ แจงแนวทางการดําเนินการจัดทํา

ขอให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาให้ความสําคัญในการดําเนินงาน

ระบบข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคล/การ

การจัดทําข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคล/การจัดทําข้อมูลการรับ

จัดทําข้อมูลการรับนักเรี ยน/และการ

่ าง
นักเรี ยน/การจัดทําข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ที)ดินและสิ) งกอสร้

จัดทําข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ที)ดินและ

่ ม สนับสนุน อํานวยการ อํานวยความสะดวก
&โดยสงเสริ

่ าง ให้ผบู ้ ริ หารฯทราบ
สิ) งกอสร้

ํ งใจ แกผู่ ร้ ับผิดชอบ
เสริ มแรง ให้ขวัญและกาลั
ํ ั เรงรั
่ ด ติดตามงาน ชวยแกปั
่
้ ญหา
&โดยควบคุม กากบ
และอุปสรรคที)เกดิ ที)มี ให้งานบรรลุไปด้วยดีสาํ เร็ จดัง
ํ
เป้ าหมายที)กาหนด
บุคลากรที)รับผิดชอบ ต้องรับผิดชอบ มุ่งมัน) ทุ่มเททํางาน
่ อ ประสาน เพื)อให้บรรลุสู่ความสําเร็ จ
รวมมื
งานข้อมูลฯจะแจ้งแนวทางให้โรงเรี ยนทราบและจัดสง่
็ อมูลฯแบบรายงาน
คู่มือการปฏิบตั ิ คําแนะนํา แบบเกบข้
*สําหรับข้อมูล ณ วันที) 10 มิถุนายน ที)จะต้องใช้ เพื)อ
ํ งครู คํานวณเกณฑ์
ประโยชน์ในการจัดสรรอัตรากาลั
ั
งานข้อมูลฯจะประสานกบงานสรรหา
กลุ่มบริ หารงาน
บุคคล เพื)อมิให้ตอ้ งรายงานซํ@ าซ้อน ให้มีเจ้าภาพหลัก

23 พฤษภาคม 57

่ งสื อแจ้งโรงเรี ยน
จัดสงหนั

็ อมูลนักเรี ยนรายบุคคล
ผูร้ ับผิดชอบจัดเกบข้

ในแนวทางการดําเนินงานจัดทําข้อมูล

็ อมูลนักเรี ยน
& เตรี ยมความพร้อมจัดให้มีแบบเกบข้

นักเรี ยนรายบุคคลและการจัดทํา

รายบุคคล และข้อมูลการรับนักเรี ยน และแบบเกบ็

ข้อมูลการรับนักเรี ยน และข้อมูล

่ าง
ข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ที)ดินสิ) งกอสร้

่ าง
ครุ ภณ
ั ฑ์ที)ดินและสิ) งกอสร้

ี) องกบั
สําหรับการจัดทําข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคล จะเกยวข้
การรับนักเรี ยนเข้าชั@ นอนุบาล 1 ใหมทั่ @ งหมด
การรับย้ายนักเรี ยนเข้าชั@ นเรี ยนบางชั@ น
่
การย้ายนักเรี ยนออก จําหนาย
็ อมูลนักเรี ยนรายบุคคล
& ประสานให้ครู ประจําชั@ นเกบข้
ลงในแบบ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และทยอยนําเข้าระบบฯ
็ อมูลนักเรี ยนรายบุคคล กรณี รับเข้าใหม่
* การจัดเกบข้
ทุกโรงเรี ยนต้องมีขอ้ มูลครบถ้วน ในวันที)ไปทําการ
ฝึ กอบรมให้ปฏิบตั ิ
่
็ อมูลมาแล้วและใช้งาน
***หากผูท้ ี)เคยผานงานการจั
ดเกบข้

๑๔

วันเดือนปี

กิจกรรม

วิธีปฏิบัตเิ พือ! ให้ เกิดความสํ าเร็จ
็ าไปดําเนินงานในระบบฯได้โดยไม่
โปรแกรมฯได้ กเข้
ต้องรอการฝึ กอบรมปฏิบตั ิจริ ง

26-27 พฤษภาคม 57 ฝึ กปฏิบตั ิสาํ หรับบุคลากรที)

็ อมูลนักเรี ยนรายบุคคล
ผูร้ ับผิดชอบจัดเกบข้

่ ่
รับผิดชอบ(ไมเคยผานการใช้
งาน

็ อมูลนักเรี ยนที)จดั เตรี ยมไว้มานําเข้าระบบฯ
นําแบบเกบข้

่ จํานวน 2 วัน)
โปรแกรมฯมากอน

ฝึ กอบรมให้ปฏิบตั ิและปฏิบตั ิได้ จนเสร็ จจึงจะให้กลับ
่ จ ไมเลิ
่ ก ไมให้
่ กลับบ้าน(ใช้หอ้ งประชุมสพป.สฎ.3)
ไมเสร็

28 พฤษภาคม 57

ตั@ งแต่ 30 พ.ค.

ฝึ กปฏิบตั ิสาํ หรับบุคลากรที)

ผูร้ ับผิดชอบจัดเกบ็ข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคล

่
รับผิดชอบ(เคยผานการใช้
งาน

็ อมูลนักเรี ยนที)จดั เตรี ยมไว้มานําเข้าระบบฯ
นําแบบเกบข้

โปรแกรมฯมาแล้ว 1 วัน

ฝึ กอบรมให้ปฏิบตั ิและปฏิบตั ิได้ จนเสร็ จจึงจะให้กลับ

้ ยรี สอร์ท
โรงแรมแกวสมุ

่ จ ไมเลิ
่ ก ไมให้
่ กลับบ้าน
ไมเสร็

นําข้อมูลเข้า/ออกจากระบบโปรแกรมฯ

ผูร้ ับผิดชอบนําข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคลเข้าโปรแกรมฯ
่ )ยา้ ยมาเพิ)ม หรื อนําออกสําหรับการย้ายออก
ในสวนที

2557เป็ นต้นไป

ิ
และข้อมูลอื)น เพื)อให้เกดความสมบู
รณ์ของข้อมูล
4 - 6 มิถุนายน

่
จัดสงผลการนํ
าเข้าข้อมูล

ผูร้ ับผิดชอบงานข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคลเข้าโปรแกรมฯ
่ อมูลฯ โดยนําโน้ตบุ๊ค และพริ@ นเอ้าท์ขอ้ มูลนักเรี ยน
นําสงข้

2557

่ นยันความสําเร็ จและความกาวหน้
้
แยกชั@ นและเพศมาสงยื
า
4 มิถุนายน 2557
ภาคเช้า

โรงเรี ยนในอําเภอเวียงสระ

ํ
กาหนดจั
ดสง่ ณ ห้องประชุมสพป.สฎ.3

เวลา 09.00 - 12.00 น.

โดยเจ้าหน้าที)ที)รับผิดชอบระดับเขตฯ จะตรวจสอบ
ความถูกต้องของของมูลที)ได้นาํ เข้าและจากพริ@ นเอ้าท์
และลงบันทึกการรับ การสง่ การจัดทําเป็ นหลักฐาน
้
เพื)อรายงานความกาวหน้
าให้ผอ.สพป.สฎ.3ทราบ
และลงลายมือชื)อรับข้อมูล ยืนยันการรับข้อมูลเข้าระบบฯ
่
ในพริ@ นเอ้าท์ที)จดั สงมาไว้
เป็ นหลักฐาน

4 มิถุนายน 2557
่
ภาคบาย
5 มิถุนายน 2557
ภาคเช้า
5 มิถุนายน 2557
่
ภาคบาย
6 มิถุนายน 2557

โรงเรี ยนในอําเภอพระแสง

ํ
กาหนดจั
ดสง่ ณ ห้องประชุมสพป.สฎ.3

เวลา13.00 - 16.00 น.
โรงเรี ยนในอําเภอบ้านนาสาร

ํ
กาหนดจั
ดสง่ ณ ห้องประชุมสพป.สฎ.3

เวลา 09.00 - 12.00 น.
โรงเรี ยนในอําเภอเคียนซา

ํ
กาหนดจั
ดสง่ ณ ห้องประชุมสพป.สฎ.3

เวลา13.00 - 16.00 น.
โรงเรี ยนในอําเภอบ้านนาเดิม

ํ
กาหนดจั
ดสง่ ณ ห้องประชุมสพป.สฎ.3

๑๕

วันเดือนปี

กิจกรรม

วิธีปฏิบัตเิ พือ! ให้ เกิดความสํ าเร็จ

ภาคเช้า

โรงเรี ยนในอําเภอชัยบุรี

่ จดั สงตามที
่
ํ
*****หากไมได้
)กาหนดตามนี
@ ให้ประสาน

เวลา 09.00 - 12.00 น.

แจ้งเป็ นรายโรง แตต้่ องเสร็ จอยูใ่ นกรอบวันที) 6 มิถุนายน
ั ลวาโรงเรี
่
่ )อนไหว
*****ณ วันนี@ ความกงวั
ยนยังไมเคลื
ไมดํ่ าเนินการใดๆเลย ไมมี่

7 มิถุนายน 2557

นําข้อมูลเข้า/ออกระบบโปรแกรมฯ

ผูร้ ับผิดชอบนําข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคลเข้าโปรแกรมฯ
่ )ยา้ ยมาเพิ)ม หรื อนําออกสําหรับการย้ายออก
ในสวนที

จนถึง

ิ
และข้อมูลอื)น เพื)อให้เกดความสมบู
รณ์ของข้อมูล

วันที)10 มิถุนายน
2557

และหยุดการดําเนินการ โดยนับมีตวั นักเรี ยนจริ ง ที)มี
ั กต้องในทะเบียนนักเรี ยน
ข้อมูลครบถ้วนยันกนถู
ณ วันที) 10 มิถุนายน 2557 ในเวลา 24.00 น.

วันที)11 มิถุนายน

โรงเรี ยนยืนยันทุกโรง

2557

เพื)อยืนยันภาพข้อมูลระดับเขตฯ

วันที)11 มิถุนายน
2557

ผูร้ ับผิดชอบระดับเขตพื@นที) ตรวจสอบความถูกต้อง

โรงเรี ยนรายงานข้อมูล 10 มิถุนายน

นําข้อมูลไปประกอบการใช้เพื)อประโยชน์ต่อการบริ หาร

ให้สพป.สฎ.3 ทราบ(ตามแบบ)

การจัดอัตราครู และผูบ้ ริ หารให้สถานศึกษา หรื ออื)นๆ

่
ผานหน้
าเพจ หลักเว็บสพป.สฎ.3

เรื่องที่ 3 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557 โดย นายอํานาจ กาฬวัจนะ กลุม่ อํานวยการ
รายละเอียดการดําเนินงานตัวชีวดั ตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานเขตพืน ทีก& ารศึกษาประถมศึกษาสราษฎร์
ธานี เขต 3
ุ
ชื&อตัวชีวดั

การดําเนินการของสถานศึกษา

ตัวชีวดั ตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
่ เ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเทา่ /
1.7 อัตราสวนผู
บันทึกข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคลด้วยระบบ DATA CENTER ตามที3
ประชาการ กลุ่มอายุ 12 – 14 ปี

ํ
่ บไซต์ www.bopp-obec.info จํานวน 2 ครัN ง
สพฐ. กาหนดผานเว็
1. ข้อมูล ณ วันที3 10 มิ.ย.57 รายงานภายใน 30 มิ.ย.2557
2. ข้อมูล ณ วันที3 10 พ.ย. 57 รายงานภายใน 30 พ.ย.2557

1 ระดับความสําเร็ จการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดเน้นในการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที3สอง (พ.ศ. 2552 – 2561)

รายงานผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนตามจุดเน้น
่
ผานระบบ
online (Triple A) จํานวน 2 ระยะ คือ
ภายในเดือนตุลาคม 2556 และ ภายในเดือนมีนาคม 2557

4 ระดับความสําเร็ จของสถานศึกษาที3มีนกั เรี ยนระดับ
ปฐมวัยได้รับการเตรี ยมความพร้อม

๑๖
รร. ที3เปิ ดสอนระดับปฐมวัย อ.1-2 สังกดั สพฐ. รายงานผลนักเรี ยน
่ าน ตามแบบฟอร์มตัวชีN วดั ARS4 (2)
ที3ได้รับการพัฒนาในแตละด้
(นักเรี ยน อ.2 ได้รับการเตรี ยมความพร้อมทัN ง 4 ด้าน ตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และนักเรี ยนร้อยละ 70 มีผลการประเมินฯ ระดับดี)

่ ่
5 ร้อยละของนักเรี ยนชัN น ป. 3 ที3อานไมออกลดลง

รายงานผลการตรวจสอบและคัดกรองนักเรี ยน ชัN น ป.3 และ ป.6
ทุกคน ในภาคเรี ยนที3 1/2556 ด้วยกระบวนการ Triple A

่ ่
6 ร้อยละของนักเรี ยนชัN น ป. 6 ที3อานไมออกลดลง

่
ผานทางระบบ
online

่ มการเรี ยนการสอน
7 ระดับความสําเร็ จของการสงเสริ

โรงเรี ยนเป้ าหมาย (ศุนย์ Peer) ดําเนินการ

ภาษาอังกฤษ เพื3อเตรี ยมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

่ N งคณะทํางานผูร้ ับผิดชอบโครงการ
1. แตงตั
ิ
2. ประชุมวางแผนการดําเนินกจกรรมตามโครงการ
ิ
3. ดําเนินกจกรรมตามโครงการ
ํ ั
ิ
่มเป้ าหมาย
4. นิเทศ กากบและติ
ดตามผลการดําเนินกจกรรมของกลุ
ิ
5. สรุ ปผลการดําเนินกจกรรม
(สําเร็ จร้อยละ80)/ รายงานตอ่ สพป.

8 ร้อยละของนักเรี ยนชัN นประถมศึกษาปี ที3 1 ที3ได้รับ

รายงานผลนักเรี ยนชัN น ป.1 ที3ได้รับเครื3 องแท็บเล็ต

เครื3 องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื3อการศึกษา

ตามแบบฟอร์มARS 8 (2)

9 ร้อยละของนักเรี ยนชัN นมัธยมศึกษาปี ที3 1 ที3ได้รับ

รายงานผลนักเรี ยนชัN น ม.1 ที3ได้รับเครื3 องแท็บเล็ต

เครื3 องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื3อการศึกษา

ตามแบบฟอร์มARS 9 (2)

10 ระดับความพึงพอใจของครู ในการใช้เครื3 องคอม

่ ผสู ้ อน
รร.ที3 สพป. คัดเลือก ดําเนินการเลือกกลุ่มตัวอยางครู

่
พิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เป็ นเครื3 องมือชวยใน
การจัดการเรี ยนการสอน

ํ
ป.1 และ ป.2 ตามจํานวนที3 สพป.กาหนด
กรอกแบบสอบถาม

13 ร้อยละการยกระดับวิชาการโรงเรี ยนในฝัน

ความพึงพอใจของครู ในการใช้เครื3 องแท็บเล็ตที3หน้าเว็บไซต์
ของ กพร. ตัN งแตวั่ นที3 1-30 ส.ค.57
โรงเรี ยนดีประจําอําเภอ (โรงเรี ยนในฝัน) กรอกข้อมูลผลสัมฤทธิi
ทางการเรี ยน 5 กลุ่มสาระของนักเรี ยนชัN น ป.6 และ ม.3
ปี การศึกษา 2555 และ 2556 ใน www.labschools.com

่
15 ร้อยละของโรงเรี ยนวิถีพทุ ธที3ผานการประเมิ
นผล
การดําเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็ นโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ

โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ ทุกแหง่ ประเมินตนเองในรอบปี 2557 ในเว็บไซต์
Vitheebuddha.com จํานวน 2 ครัN ง คือ
1. วันที3 1-10 กรกฎาคม 2557
2. วันที3 1-15 ตุลาคม 2557
(ได้รับคะแนนรายโรงเรี ยน ตัN งแต่ 3 ขึN นไป)

ั านักงาน
16 ระดับความสําเร็ จของโรงเรี ยนสุจริ ตสังกดสํ
เขตพืNนที3การศึกษามีผลงาน แสดงความสําเร็ จ

โรงเรี ยนสุจริ ต ดําเนินงานตามแผน/โครงการมีผลงานที3แสดง
่ ของนักเรี ยนอยางน้
่ อย
ความสําเร็ จและเป็ นแบบอยางได้

่ ของผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยน
และเป็ นแบบอยางได้

๑๗
่ อย 1 ชิNนงาน และผูบ้ ริ หารอยางน้
่ อย
1 ชิNนงาน ครู อยางน้

(โครงการโรงเรี ยนสุจริ ต)
17 ระดับความสําเร็ จของสํานักงานเขตพืNนที3การศึกษาที3

1 ชิNนงาน แนบไฟล์เอกสารหลักฐานตามแบบฟอร์ม ARS 16(2)
ิ
โรงเรี ยนรายงานการดําเนินงานโครงการ กจกรรมลู
กเสื อ

่ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ดําเนินงานภายใต้โครงการสงเสริ

สภานักเรี ยนและศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครบทัN ง 3 กิจกรรม

ประชาธิปไตย ดนตรี นาฏศิลป์ ไทย

และรายงานความสําเร็ จ ตามแบบฟอร์ม ARS 17(2)
ิ
(เขตมีโรงเรี ยนต้นแบบระดับประเทศกจกรรมลู
กเสื อและสภานักเรี ยน
่ นงานศิลปะฯ ครัN งที3 63 ครบทัN ง 3 กจกรรม
ิ
และชนะเลิศการแขงขั
)

ิ
18 ระดับความสําเร็ จของสถานศึกษาจัดกจกรรมพั
ฒนา

โรงเรี ยนดําเนินการตามโครงการนักเรี ยนไทยสุขภาพดี

ด้านสุขภาพของนักเรี ยน

และรายงานความสําเร็ จ ตามแบบฟอร์ม ARS 18(2)
(โรงเรี ยนทุกโรงดําเนินงานตามโครงการ และ มีโรงเรี ยนที3ได้รับ
คัดเลือกโรงเรี ยนต้นแบบของสพฐ.ระดับประเทศ หรื อ โรงเรี ยน
่ มสุขภาพระดับเพชร)
สงเสริ

่
่ เ้ รี ยนระดับกอนประถมศึ
19 อัตราสวนผู
กษา/ประชากรกลุม่

บันทึกข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคลด้วยโปรแกรม SMIS

อายุ 3–5 ปี

ํ
หรื อ DATA CENTER ตามที3 สพฐ. กาหนด

่ เ้ รี ยนระดับประถมศึกษา/ประชากร กลุม่
20 อัตราสวนผู

่ บไซต์ www.bopp-obec.info จํานวน 2 ครัN ง
ผานเว็

อายุ 6 – 11 ปี

1. ข้อมูล ณ วันที3 10 มิ.ย.57 รายงานภายใน 30 มิ.ย.2557
2. ข้อมูล ณ วันที3 10 พ.ย. 57 รายงานภายใน 30 พ.ย.2557

่
22 ร้อยละของนักเรี ยนที3จบการศึกษาระดับกอนประถมศึ
กษา

ปรับปรุ งข้อมูลนักเรี ยน รายบุคคลตามโปรแกรม Data Center
ระยะที3 2

23 ร้อยละของนักเรี ยนที3จบการศึกษาภาคบังคับ

ปรับปรุ งข้อมูลนักเรี ยน รายบุคคลตามโปรแกรม
SMIS และ Data Center

25 ร้อยละของนักเรี ยนประถมศึกษาออกกลางคัน

ปรับปรุ งข้อมูลนักเรี ยน รายบุคคลตามโปรแกรม Data Center
ระยะที3 2

26 ร้อยละของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นออกกลางคัน
่ จ่าย
28 ร้อยละของนักเรี ยนที3ได้รับการสนับสนุนคาใช้

่ จ่ายในการจัดการศึกษาขัN นพืNนฐาน
รายงานการสนับสนุนคาใช้

ในการจัดการศึกษาขัN นพืNนฐาน

็ อมูลที3 สพป. กาหนด
ํ
ตามแบบฟอร์มการจัดเกบข้
(ใช้ขอ้ มูล 10 มิถุนายน 2557)

29 ร้อยละของนักเรี ยนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพทักษะการดํารงชีวติ สามารถพึ3งพาตนเองได้
่
31 ร้อยละของเด็กพิการผานเกณฑ์
การพัฒนาสมรรถภาพ

-จัดทํา IEP/IIP นักเรี ยนพิการรายบุคคล /พัฒนาสมรรถภาพ

ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล

่
และประเมินผลการผานเกณฑ์
การประเมินตาม IEP

๑๘
-รายงานข้อมูลนักเรี ยนพิการรายบุคคลจําแนกตาม
ประเภทความพิการและระดับชัN น ให้ สพป.
34 ร้อยละของนักเรี ยนด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนการศึกษา
35 ร้อยละของนักเรี ยนพิการได้รับการสนับสนุนการศึกษา
42 ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน

่ N งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
-แตงตั
ของสถานศึกษา
-จัดทําแบบรายงานตามระเบียบ คตง. ดังนีN แบบ ปอ.1
่ คตง./สพป.
แบบ ปอ.2 /แบบ ปอ.3 / แบบติดตาม ปอ.3 จัดสงให้
ภายใน 30 ธันวาคม 2557

่ รับการรับรองมาตรฐานมี
44 ร้อยละของสถานศึกษาไมได้

่ รับการรับรองมาตรฐาน รอบ 3 ของ สมศ. ปี งบฯ2556
รร.ที3ไมได้

่ ั ป้ กครอง
การบริ หารจัดการคุณภาพและมาตรฐานรวมกบผู

นําผลการประเมินไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

่
ี3 อง
ชุมชน และหนวยงานที
3เกยวข้
ั 3มีระบบประกนคุ
ั ณภาพ
49 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกดที

รายงานผลขัN นตอนการดําเนินงานตามแบบฟอร์ม ARS 44(2)
ั ณภาพภายใน
รร. ทุกแหง่ ดําเนินการพัฒนาระบบประกนคุ

่ วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีกา
ภายในตามกฎกระทรวงวาด้

ภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง และรายงาน

ั ณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
รประกนคุ
่ ่
50 ระดับความสําเร็ จของการจัดทําต้นทุนตอหนวยผลผลิ
ต

่ สพป.
สรุ ปผลการสังเคราะห์ SAR ประจําปี สงให้

็ อมูลจํานวนปริ มาณงานแตละกจกรรมยอย
่ ิ
่
-จัดเกบข้
ของโรงเรี ยนในสังกดั
-ดําเนินการตามแผนเพิ3มประสิ ทธิภาพการดําเนินงาน
ประจําปี : นโยบายลดการใช้กระดาษสําหรับหนังสื อเวียน

-รายงานสรุ ปปริ มาณงานของโรงเรี ยน ปี งบประมาณ 2557
ตามแบบฟอร์ม ARS 50(6)
-รายงานนโยบายลดการใช้กระดาษสําหรับหนังสื อเวียน
ปี งบประมาณ 2557 ตามแบบฟอร์ม ARS 50(12)

เลิกประชุม เวลา .......16.30...... น.

ผู้จดบันทึกการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๙

ภาคผนวก

๒๐

ผู้มาประชุม
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓
1. นายวรรณะ บุญสุข
2. นายสมชาย รองเหลือ
3. นายสุธี บุญญะถิติ
4. นายอํานาจ กาฬวัจนะ
5. นายเดโช ขวัญพุฒ
6. นายสําเริง สุวรรณพงค์
7. นายอดุลย์ พลพิชัย
8. นางวรรณดี สวัสดิโกมล
9. นางสาวพยอม เพชรน่วม
10. นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์
11. นางวรรณดี ชาญณรงค์
12. นางอิงอร อินทรัตน์
13. นางจันจิรา อมรสถิต
14. นางกัญหา ทองทา
15. นายนิพนธ์ เล่าซี้
16. นายไพศาล เพ็งกุล
17. นายชม ฉิมภักดี
18. นางมะลิวรรณ กิจครวญ
19. นางวนิดา วรรณโชติ
20. นางสายตา แก้วศรีมนต์
21. นายเชิดภัก ศิริสุข
22. นางสาวสารีย์ นุม่ นวล
23. นางเฉลิมศรี ทองจีน

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ประธานการประชุม
รอง ผอ.สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศฯ
ผู้อํานวยการกลุม่ อํานวยการ
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
แทนผู้อํานวยการกลุม่ ส่งเสริมจัดการศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

อําเภอเคียนซา
24. นางพัชรี ปรีชา
25. นายสุรศักดิ์ พรหมบุตร
26. นายภักดี เนื่องเยาว์
27. นายสุวิทย์ สุทธินิยม
28. นายทนงศักดิ์ เนื่องเยาว์
29. นายวิชัย จรรยา
30. นายอติชาต สันติจิตโต
31. นายศรีพัฒน์ ริยาพันธ์
32. นางพัชรา ไทยเสน
33. นายถาวร ชนะพล
34. นายประทีป เพ็งศรี
35. นายสุพิชัย วิจิตรโสภา
36. นายพันธ์โณ สุขทองเส้ง
37. นางสาวปวิชญา สินน้อย
38. นายจุศักดิ์ นาคอาภา

รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางประสามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนพยอม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม
ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาประชาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองโร
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนสามัคคี
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางดี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพรหมรังสิต
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา
ผู้อํานวยการโรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไร่ยาว
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาตอก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองจัน

39. นายสีหนาท โชตยาสีหนาท
40. นายสามารถ นาคขวัญ
41. นายจรูญ พันอุไร
42. นายวิสุทธิ์ จัตุมิตร
43. นายชัยสิทธิ์ จุลนิล
44. นายนิคม อ่อนเกตุพล
45. นายสุรินทร์ ชูศรี
46. นายปรารถนา แมนเมือง
47. นายมงคล นาคน้อย
48. นายพรชัย โมฬี
49. นายวิโรจน์ ชูแก้ว
50. นายเมธาร์ พุทธิศาวงศ์
51. นายสมศักดิ์ รัตนเพชร

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งจูด
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนจิตประชาราษฎร์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น)
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขารักษ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาสามยอด
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทับใหม่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุด
ผู้อํานวยการโรงเรียนมิตรประชาราษฎร์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดอรัญคามวารี

อําเภอบ้านนาสาร
52. นายสมคิด บุญนํา
53. นายสถิตย์ บุญคง
54. นางสาวนิรชา ประทักษ์กุลสาร
55. นายวินัย วรรณทอง
56. นางมนันยา พรหมศิริ
57. นายมีศักดิ์ ศรีรักษา
58. นายสมโชค แซ่บ้าง
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
67. นายวุฒิพร ศฤงคาร
68. นายสุรพล อุปลา
69. นางผกามาศ หอมกอ
70. นายสุเทพ บุญแก้ว
71. นางสุวิสาข์ จิตต์มาตร
72. นายบุญเลิศ คงยิ่ง
73. นายวีระ สาบุตร
74. นายดุสิต พุทธศรี
75. นายจิระศักดิ์ ยิ่งเภตรา
76. นายเสน่ห์ พินนุรุท
77. นางสุปิยตา เพชรหับ
78. นายสุวิทย์ วิเชียรวงษ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนพรุพี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนมหาชัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนเนียง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านช่องช้าง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยล่วง
ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดควนศรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนใหม่
รักษาการผูอ้ ํานวยการโรงเรียนบ้านดอนทราย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาควน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยางอุง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยูงงาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าเจริญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดน้ําพุ
ผู้อํานวยการโรงเรียนนาสาร
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกอบแกบ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองปราบ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังหิน
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเหมืองทวด
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายน้ํา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนกองเมือง
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุง่ ในไร่

๒๑

79. นางสุดจิตร ลิ้มสกุล
80. นางณัฐกานต์ ทองพันธ์
81. นายกิตติศักดิ์ หนูด้วง
82. นายศิริชัย ทิพย์บรรณา
83. นายวินัย เสสิตัง
อําเภอพระแสง
84. นายธีระชัย ปานวงษ์
85. นายธรรมนงค์ ดิ้นทอง
86. นายสุรชัย สุขขัตติย์
87. นายสมมุ่ง กาฬรัตน์
88. นายศักดิ์ศรี รักษ์ธรรม
89. นายวรวัสน์ ไกรณรา
90. นายวัฒนา วรรณศรี
91. นางสุทธิยา พาร์เมนเทียร์
92. นางพวงรัตน์ ฉายประชีพ
93. นายบุญสม มณีนวล
94. นายอุทิพย์ สมบูรณ์
95. นางสาวธิดา เพชรอนันต์
96. นายมาโนช เกิดเกลื่อน
97. นายอรรณพ ไชยามาตย์
98. นายปรีชา แป้นเจริญ
99. นายสหัส ศรีหมุดกุล
100. นายอุทัย โนภาศ
101. นายวิทยา บุญศรีนุ้ย
102. นายสมเกียรติ รัตนบุษยาพร
103. นายไสว ทองพูน
104. นายสวัสดิ์ ชีวศุภกร
105. นายฉลอง นาคะ
106. นายเกียรติศักดิ์ ชิณวงศ์
107. นายสมศักดิ์ สมบัติอักษร
108. นายพิมล รัตนพันธ์
109. นายธนู เพ็ญ
110. นายอภิสิทธิ์ ตันติกานต์กุล
111. นายพิทักษ์ ช้างกลาง
112. นายสุราษฎร์ สุภาวงศ์
113. นายประพิศ คงกุลทอง
114. นายสมเกียรติ ชูเมฆ
115. นางสาวเรณู สิทธิฤทธิ์
116. นายวิจิตร บัวขวัญ
117. นายชูศักดิ์ พุทธศรี
118. นายอุดมพร ฉิมดี

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไร่เหนือ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยตอ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวิเวการาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อพระ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางหยด
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายสาย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านย่านดินแดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยูงทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขรบ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯ 1
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางน้ําเย็น
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสท้อน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนยอ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสามพัน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะน้อย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองโหยน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านประตูพลิก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหมาก
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางพา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางสวรรค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ
ผู้อํานวยการโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนนิยม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนมหาชัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเมรัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนประชาอุทิศ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางเหรียง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรูป
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119. นายวันประพาส บุญลี่
120. นางสุภาพร จันทร์ปาน
อําเภอเวียงสระ
121. นางสาวอมรรัตน์ ค้ําชู
122. นายกมล เถียรวิชิต
123. นายชูศักดิ์ ฐานิวัฒนานนท์
124. นางสารภี ชูชว่ ยสุวรรณ
125. นายปรีชา พิชยศึก
126. นายบัญญัติ ประสงค์จินดา
127. นายสินชัย หงส์ทอง
128. ว่าที่ร.อ.ปราโมช เลิศไกร
129. นางอารีย์ พงศ์พิทยาพัฒน์
130. นางอรนุช อ่อนเกตุพล
131. นายตรรกพจน์ เนาวพันธ์
132. นางอาภรณ์ แก้วมหิทธิ์
133. นายเอกราช หนูปลื้ม
134. นายพิชัย อารีการ
135. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น
136. นางสาวจิรพันธ์ เกิดกุล
137. นายวินัย อานนท์
138. นางสาวสุดารัตน์ เพชรปานวงศ์
139. นายสมศักดิ์ ถนอม
140. นายอนนท์ คุตกาล
141. นายอุรัชถ์ แจ้งเพชร
142. นายจเร หนูปลื้ม
143. นายสําราญ ชูช่วยสุวรรณ
144. นายวิชาญ สิทธิศักดิ์
145. นายวัฒนา ชัยสวัสดิ์
146. นายโอภาส อนุจร
147. นายประทีป ระวังสุข
148. นายชนินทร์ หวานแก้ว
149. นายอาคม ช่วยบํารุง
150. นายบัญญัติ กรายแก้ว
151. นายวสวัตติ์ เชื้อพลพิชยั
152. นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกํายาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ราชประสงค์ 1
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขานิพันธ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนกลาง
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนเจริญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกลาง
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองกา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนสูง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนปราง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากหาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองฉนวน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยูงงาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองตาล
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเวียงสระ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไทรห้อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านในไร่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพรุแชง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านส้องเหนือ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านส้อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
ผู้อํานวยการโรงเรียนมหาราช 2
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากสาย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลานเข้
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหานเพชร
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโสภณประชาราม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทุ่งหลวง

อําเภอบ้านนาเดิม
153. นายวินัย ทิพย์พันธ์
154. นายอภินันท์ เพชรศรี
155. นายวินัย ทองรอด
156. นายวรวิทย์ นาคสุวรรณ
157. นายสุทธิพร เทือกสุบรรณ

รักษาการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนงาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทรายทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเรียน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองยา
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158. นายนิโรจน์ กุลศิริ
159. นายปรีชา คงทอง
160. นางสุกัญญา ไทรทอง
161. นางจารุณี ฐานวิเศษ
162. นายธัญญา ไสยรินทร์
163. นายสุนาวิน ฤทธิแดง
164. นายวีรวัฒน์ ไสยรินทร์
165. นางนิภาพรรณ หงส์ชูเกียรติ
อําเภอชัยบุรี
166. นางสาวกัญญา กําเหนิด
167. นางจารีย์ วุฒิพงศ์
168. นายโสภณ หอมรักษ์
169. นายสมพงศ์ นงค์นวล
170. นายลิขิต แสงระวี
171. นายนิโรธ นิวัตวงษ์
172. นายสุริยา บุญญานุกูล
173. นายวิโรจน์ ศรีวิเศษ
174. นายสมพร ไชยปันดิ
175. นางสาวศิริลักษณ์ ชาตรีกุล
176. นายสมพร จักรหวัด

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากด่าน
ผู้อํานวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดควนท่าแร่
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดอินทการาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านธารอารี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยห้าง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสวยศรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางหอย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายศอก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนสระ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางปาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยวนปลา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสองแพรก
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนสินชัย

ผู้ไม่มาประชุม
สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓
1. นายอดุลย์ เงินศรี
2. นายสุริยัน รัตนไชย
3. นางอัมพรพิสุทธิ์ เทวพงษ์
4. นายสุรัตน์ วรรณโชติ
5. นางกรรณิการ์ ปานนุช
อําเภอบ้านนาสาร
6. นายประพนธ์ ปลอดอักษร
7. นายศิรินทร์ วงศ์สวัสดิ์
อําเภอพระแสง
8. นายโกสินทร์ สินทวีวิวัฒน์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวพิมพ์ดาว ศุภผล
2. นางสาวสนธิยา ไชยชํานิ
3. นางศิริวรรณ ช่วยอักษร
4. นางเลิศลักษณ์ ขอจุลซ้วน
5. นางอารีย์ วิเศษแสง

รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
ศึกษานิเทศก์
ผู้อํานวยการโรงเรียนควนสุบรรณ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านขุนราษฏร์
ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
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6. นายจตุพร ทับทิมพราย
7. นางสาวกฤติยาณี สอนสง
8. นายถนอมพงศ์ วงศ์สวัสดิ์
9. นายคํารณ วงศ์สกุล
10. นายสุเมธ ยอดมณี
11. นางปาริชาติ บัวทอง
12. นางสาวประภาศรี แซ่ลิ้ม
13. นางสาวเกศริน ตรีแก้ว
14. นายนราธิป ศรีสวัสดิ์
15. นายจรินทร์ แก้วอ่อน
16. นางสาวศศินันท์ ถ้วยทอง
17. นางสาวสุรัสวดี หนูรักษา
18. นางสาวนิภาพร หนูรักษา
19. นางสาวอุมาพร ธราพร
20. นางอรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น
21. นายโชติ มหาชัยฤทธิยานนท์
22. นายสมโชค บุญกําเนิด

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 2
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
อัตราจ้างชั่วคราว
อัตราจ้างชั่วคราว
อัตราจ้างชั่วคราว
อัตราจ้างชั่วคราว
อัตราจ้างชั่วคราว
อัตราจ้างชั่วคราว
อัตราจ้างชั่วคราว
อัตราจ้างชั่วคราว
อัตราจ้างชั่วคราว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผอ.ปปช.สฏ.
ป.ป.จ.สฏ.
**************************
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