รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓

ครั้งที่ 1/๒๕๕7
วันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7

ณ โรงแรมอัญชลีการ์เด้น
อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มอํานวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓
ครั้งที่ 1/๒๕๕7
วันศุกร์ ที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7
ณ โรงแรมอัญชลีการ์เด้น อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
****************
่
บัญชีรายชือ : ผูม้ าประชุม/ไมมาประชุ
ม และผูเ้ ข้าร่ วมประชุม (ภาคผนวก)

๒

เริมประชมเวลา
๐๙.๐๐ น.
ุ
เมือทีประชุมพร้อม นายวรรณะ บุญสุ ข ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาประถมศึกษา
สุ ราษฎร์ธานี เขต 3 ประธานทีประชุมได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม
่ าสู่ ระเบียบวาระการประชุม มีการมอบเกยรติ
่
ี บตั รแกโรงเรี
่
่ น
โดยกอนเข้
ยนทีเป็ นตัวแทนเข้ารวมแขงขั
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ประกอบด้วยโรงเรียน
1. บ้านพรุแชง
๑๕. วัดบ้านส้อง
2. วัดเพ็งประดิษฐาราม
๑๖. บ้านบางรูป
3. บ้านหนองหญ้าปล้อง
๑๗. บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
4. วัดคลองตาล
๑๘. สามัคคีอนุสรณ์
5. วัดทุ่งหลวง
๑๙. มหาราช 2
6. บ้านย่านดินแดง
๒๐. บ้านส้อง
7. เยาวเรศวิทยา
๒๑. บ้านคลองจัน
8. บ้านทุ่งจูด
๒๒. บ้านบางเหรียง
9. มิตรประชาราษฎร์
๒๓. วัดอินทการาม
10. สมบูรณ์ประชาสรรค์
๒๔. บ้านหนองโสน
11. บ้านช่องช้าง
๒๕. บ้านทับใหม่
12. บ้านโคกมะม่วง
๒๖. วัดอรัญคามวารี
13. ทรัพย์ทวี
๒๗. บ้านปากด่าน
14. บ้านวังใหญ่
๒๘. บ้านห้วยมะนาว
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.1 ขอบคุณ คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนทีเ่ ป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษานํานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ขอแสดงความยินดีกับผลความสําเร็จของทุก
โรงเรียน และเป็นที่น่าดีใจ คณะครู นักเรียน เดินทางไปกลับปลอดภัย
1.2 ขอบคุณเรื่องการจัดการเรียนการสอน จัดจัดสอบต่าง ๆ ที่ทําได้เรียบร้อยดี ภายใต้สถานการณ์
วิกฤติทางการเมือง
1.3 ฝากผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้าไปดู/ศึกษา เว็บไซต์ครูบ้านนอกดอทคอม ในหัวข้อ Powerpoint
ประชุมผู้อํานวยการเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นนโยบายที่ เลขาธิการ กพฐ. ให้ไว้ในที่ประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๕6 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๕6

๓

มติที่ประชุม ที่ประชุมมี มติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
๓.๑ กลุ่มอํานวยการ
3.1.1 การเลือกตัง้ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ ที่ผ่านมา มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,475 คน มาใช้สิทธิ์ 969 คน คิดเป็นร้อยละ 65.69 ขอขอบคุณผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ทําให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ที่ประชุม รับทราบ
3.1.2 ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน ให้การสนับสนุนสมุดบันทึกประจําวัน สพฐ. โรงเรียน
ละ 1 เล่ม ๆ ละ 180 บาท
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล
3.2.1 การสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย
ครัง้ ที่ 1/2557
ด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จะดําเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 โดย สพฐ.กําหนดปฏิบัติการดําเนินการสอบ
ดังนี้
วันที่ 10 – 16 มีนาคม 2557
วันที่ 17- 24 มีนาคม 2557
ภายในวันที่ 8 เมษายน 2557
วันที่ 19 เมษายน 2557

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
รับสมัครสอบแข่งขัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
สอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติ
ของวิชาชีพครู
วันที่ 20 เมษายน 2557
สอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตําแหน่ง
ภายในวันที่ 24 เมษายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค
วันที่ 27 เมษายน 2557
สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ
ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
ประกาศผลการสอบแข่งขัน
วิชาเอกที่คาดว่าจะเปิดสอบได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย
ประธานที่ประชุม : ขอความร่วมมือผู้บริหารประจําพื้นที่ในช่วงที่จะมีการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

3.2.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้ง ที่ 1 ( 1 เมษายน 2557)

๔

ด้วย ก.ค.ศ. แจ้งว่า ขั้นตอนกระบวนการ การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้ง ที่ 1 ( 1 เมษายน 2557)
จะให้เลื่อนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง รร.จะต้องเข้าไปนับมีตัว ในระบบ และจัดทําคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใน
ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด ก.ค.ศ. จะเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติและ ก.พ. 7
อิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่เลื่อนขั้นเงินเดือน ของ สพป. ไปประชุมอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 4-7 มีนาคม 2557
ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้โรงเรียนทราบอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม รับทราบ
3.2.3 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 โดย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี
เขต 3 ได้กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาใหม่ ตามประกาศ สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 เรื่อง แนวปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 และประกาศ สพป.
สุราษฏร์ธานี เขต 3 เรื่อง ภาระงานขั้นต่ําสําหรับผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
ซึ่ง สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 ได้แจ้งให้สถานศึกษาทราบแล้ว ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ
04165/504 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 สําหรับของ ข้าราชการครูสายงานการสอน และ ศึกษานิเทศก์
ให้ใช้ตามแบบ ที่ ก.ค.ศ.และสพฐ.กําหนดไว้เดิม เริ่มประเมินระหว่างวันที่ 8-18 มกราคม 2557
ที่ประชุม รับทราบ
3.2.4 การเสนอขอให้มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์
ว 13 (เชิงประจักษ์) หรือ ว 5 (เชิงประจักษ์) เดิม
ก.ค.ศ.จะประกาศรายชื่อผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว 13 (เชิงประจักษ์) ประมาณ เดือน มีนาคม 2557 เนื่องจาก ขณะนี้
อยู่ในระหว่างพิจารณารับรองรางวัล ระดับชาติ จึงขอให้โรงเรียนที่มีผู้เสนอขอวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
แจ้งข้าราชการครูผู้เสนอขอ ดําเนินการเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ ตาม
ข้อตกลงการพัฒนางานที่ได้เสนอ สพฐ. ไว้
ที่ประชุม รับทราบ
3.2.5 เรื่องจากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี โดย นายอภิชาติ จิราวุฒิ เลขาธิการ สพฐ.
- การกําหนดวิชาเอกในโรงเรียนประถมศึกษาเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น เพราะหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นหลักสูตรบูรณาการ

๕

- การโอนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเด็กยากจน โรงเรียนต้องยืนยันข้อมูลหากไม่ยืนยันข้อมูล
จะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
- การใช้ไฟฟ้า โรงเรียนที่ใช้สายไฟฟ้าวันละไม่น้อย 10 ชั่วโมง และสายไฟมีอายุการใช้งานไม่ต่ํา
กว่า 18 ปี ให้ประมาณการค่าใช้จ่าย ในการขอเปลี่ยนแปลงสายไฟ โดยติดต่อรายละเอียดที่เขตพื้นที่การศึกษา
- โรงเรียนที่มีรถรับส่งนักเรียนให้เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก
- ข้าราชการครูที่ลอกเลียนผลงานทางวิชาการจะต้องถูกลงโทษทางวินัย
- ให้ข้าราชการครูระมัดระวังการลงโทษนักเรียนที่เกินกว่าเหตุ
ที่ประชุม รับทราบ
3.2.6 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สพฐ. แจ้งว่า ผู้ที่ได้ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายไว้ในปีที่ผ่านมา แล้วไม่มีชื่อในใบ
ประกาศฯ ให้เสนอขอใหม่ในปีนี้ โดยส่งเอกสารหลักฐานมาสํานักงานเขตพื้นที่ ภายในวันที่ 6 มกราคม 2557
ที่ประชุม รับทราบ
๓.3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
3.3.1 ขอขอบคุณโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือสอบ NT การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พร้อมนําเสนอตัวอย่างข้อสอบ NT ที่สอบในคราวที่ผ่านมา
ที่ประชุม รับทราบ

๓.๓.2 การตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
และ 6 (รอบที่ 2) ทุกคน
สพฐ. กําหนดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียน ระดับชั้น ป. 3 และ ป. 6
พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 มีนาคม 2557 การดําเนินการสอบจะเป็นลักษณะเดียวกันกับการสอบรอบที่ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามคู่มือที่แนบ และขอให้ประธานเครือข่าย เลขานุการเครือข่าย ประชุมเตรียมการ
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๓.3 กําหนดการสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 กําหนดสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ)
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๓.๔ ขอผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 ให้โรงเรียนที่พึ่งได้รับรายงานตัวจริงผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 3 จาก สมศ. ได้แก่ โรงเรียนบ้านไสดง (พระแสง) , โรงเรียนวัดสามพัน , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนวัด
บางสวรรค์ , โรงเรียนบ้านบางใหญ่ , โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 , โรงเรียนบ้านบางรูป , โรงเรียน
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บ้านบางใหญ่สินปุน , โรงเรียนบ้านควนมหาชัย (พระแสง) , โรงเรียนประชาอุทิศ , โรงเรียนบ้านบางหยด ,
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 , โรงเรียนวัดควนท่าแร่ , โรงเรียนบ้านบางหอย , โรงเรียนบ้านปลาย
คลอง , โรงเรียนบ้านปลายศอก , โรงเรียนบ้านยวนปลา , โรงเรียนบ้านบางปาน ถ่ายสําเนาผลการรับรองให้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 1 ชุด เพื่อเป็นเอกสารหลักฐาน
ทีป่ ระชุม รับทราบ
๓.๓.๕ การประชุมทบทวนระบบการประเมินคุณภาพภายใน และการรายงานประจําปี
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 กําหนดจัดประชุมทบทวนระบบการประเมินคุณภาพภายใน และ
รายงานประจําปี จํานวน 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ผู้เข้าประชุมได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน และผู้รับผิดชอบการประกัน โดย
รุ่นที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนในอําเภอชัยบุรี , พระแสง , เวียงสระ วันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ
โรงแรมอัญชลีการ์เด้น อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี

รุ่นที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนในอําเภอเคียนซา , บ้านนาสาร , บ้านนาเดิม วันที่ 10 มีนาคม 2557 ณ
โรงแรมอัญชลีการ์เด้น อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี และในวันประชุม ให้โรงเรียนนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ,
แผนปฏิบัติการประจําปี , มาตรฐานของสถานศึกษา , รายงานประจําปี (SAR) ปี 2554 และ ปี 2555 และ
เอกสารมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมอัญชลีการ์เด้น อําเภอเวียงสระ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้น
ไป
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๔ กลุ่มนโยบายและแผน
3.4.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน
1. การจัดสรรงบประมาณ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน :
ปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2556
สพฐ. อนุมัตจิ ัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕7 แผนงาน สนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่าย ในการ
จัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน ตามข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ให้แก่ โรงเรียนใน โดยมีเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
1. นักเรียนระดับประถมศึกษา จัดสรรให้ตามจํานวนนักเรียนยากจนที่รายงานข้อมูล
แต่ไม่เกิน 40 % ของนักเรียนประถมศึกษาทั้งหมดของแต่ละโรงเรียน โดยจัดสรรให้ภาคเรียนละ 500 บาทต่อคน
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดสรรให้ตามจํานวนนักเรียนยากจนที่รายงาน
ข้อมูลแต่ไม่เกิน 30 % ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมดของแต่ละโรงเรียน โดยจัดสรรให้ภาคเรียนละ
1500 บาทต่อคน โดย สพฐ. โอนเงินงบประมาณให้โรงเรียนโดยตรง
2. การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2556
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สพฐ. อนุมัตจิ ัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2556 ให้แก่โรงเรียนใน
สังกัด จํานวน 2 ครั้ง ครบ 100 % โดย สพฐ. โอนเงินงบประมาณให้โรงเรียนโดยตรงให้โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
3. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2557 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียน
ที่ 1/2557 (70 %)

สพฐ. อนุมัตจิ ัดสรรงบประมาณ ประจําปี ๒๕๕7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2557 (70%) จํานวน 5 รายการ โดยใช้ข้อมูลนักเรียน 10
พฤศจิกายน 2556 (ประมวลผล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556 , วันที่ 10 ธันวาคม 2556 และ วันที1่ 0
มกราคม 2557 ) โดยจัดสรรให้เบื้องต้นก่อน 70 % ของจํานวนนักเรียน
ชั้นเคลื่อน (ยกเว้นชั้นอนุบาล 1
ประถมศึกษา ปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้จํานวนนักเรียนชั้นเดิมก่อน) ให้แก่ โรงเรียนในสังกัด
ทั้งนี้ สพฐ. แจ้งว่า สําหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกินวงเงินที่ควรได้รับใน
ภาคเรียนที่ 2/2556 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการหักลบงบประมาณรายการ
ดังกล่าวในภาคเรียนที่ 1/2557 (70 %) ครั้งนี้ แล้ว โดย สพฐ. จะโอนเงินให้โรงเรียนโดยตรงต่อไป
ในการนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับจัดสรรค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่า
เครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน ซึ่งโรงเรียนได้รับจัดสรรเบื้องต้นยังไม่ครบตามจํานวนนักเรียนจริง จึงให้โรงเรียนยืม
เงินจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นลําดับแรกก่อน หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากค่าจัดการ
เรียน การสอนเป็นลําดับถัดไป เพื่อจัดสรรค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียนให้
นักเรียนครบทุกคนก่อนเปิดภาคเรียน และเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครบจํานวนนักเรียนจริงให้ส่งใช้คืน
รายการเดิม
สําหรับ โรงเรียนใดข้อมูลจํานวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรรไม่ถูกต้อง ให้รายงานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ทราบ เพื่อประสานงานและแก้ไขไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
3.4.2 คอมพิวเตอร์ Tablet เพื่อการศึกษาของครูผู้สอนชั้น ป.1
ด้วยคณะนี้ สพฐ. ได้จัดสรรคอมพิวเตอร์ Tablet มาแล้ว และหลายโรงเรียนได้รับไปแล้ว
แต่ยังมีอีก 3 โรงเรียน ยังไม่ได้รับ ให้มารับด้วย
ที่ประชุม รับทราบ
3.4.3 การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ณ อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อิมแพคเมืองทองธานี
กรุงเทพมหานคร โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขั้น ทั้งหมด 54 กิจกรรม จํานวน 28 โรงเรียน จํานวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขัน จํานวน 264 คน และครูผู้ดูแล จํานวน 106 คน

ผลการแข่งขั้นปรากฏว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้รับ
รางวัลอยู่ในลําดับที่ 6 ของประเทศ ลําดับที่ 5 ของภาคใต้ และลําดับที่ 1 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียด
ดังนี้
1) เหรียญทองชนะเลิศ
จํานวน 3 เหรียญ
2) เหรียญทอง
จํานวน 27 เหรียญ
3) เหรียญเงิน
จํานวน 14 เหรียญ
4) เหรียญทองแดง
จํานวน 6 เหรียญ
5) ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
จํานวน 4 รางวัล
ชนะเลิศ 3 รางวัล
1) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6โรงเรียนวัดบ้านส้อง
2) การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
3) การแข่งขันการทําอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กําหนดช่วงชั้น
โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์
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ที่ประชุม รับทราบ
3.4.4 กลุ่ม ICT จะจัดอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตร Microsoft Office Excel 2010
Microsoft Office Word 2010 และ การลงโปรแกรมสําหรับผู้ดูแลระบบเบื้องต้น เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้สนใจ
ในระหว่างปิดภาคเรียน
ที่ประชุม รับทราบ
3.4.5 การของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม ให้ทุกโรงเรียนได้ทําประมาณการของบประมาณ
ประจําปี 2557 มาขึ้นบัญชีไว้ที่สํานักงานเขตพื้นที่ รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสืออีกครั้ง
ที่ประชุม รับทราบ
๓.5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ไม่มี
๓.6 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ไม่มี
๓.7 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3.7.1 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ
82 การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และให้นําผลการเบิกจ่ายตามเป้าหมายที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดเป็นตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 โดยเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวมแยกเป็นรายไตรมาส

๙

ดังนี้
ไตรมาสที่
1
2
3
4

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสม
ณ สิ้นไตรมาส (%)
15.00
35.00
70.00
82.00

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมสะสม
ณ สิ้นไตรมาส (%)
22.00
46.00
70.00
95.00

เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามนโยบาย สนองเป้าหมายและทันตามกําหนดเวลา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จึงกําหนดมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ดังนี้
งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น
1. งบประมาณที่แจ้งอนุมัติเงินประจํางวดแล้ว ให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็วและดําเนินการดังนี้
1.1 ส่งสําเนาสัญญาและข้อมูลผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ภายใน ๓ วันทําการนับแต่วันทําสัญญา พร้อมแจ้งเลขที่โครงการและเลขที่คุมสัญญาใน
ระบบ e – GP เพื่อก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ต่อไป
1.2 เมื่อดําเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จให้ส่งเอกสารหลักฐานเบิกจ่ายถึงสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ภายใน 3 วันทําการ
2. งบประมาณใดที่ได้รับจัดสรรแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจํางวด ให้ดําเนินการสรรหาผู้ขายหรือผู้
รับจ้างไว้ก่อนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 พร้อมลงนามทันทีเมื่อ
ได้รับอนุมัติเงินประจํางวด
3. ให้กําหนดงวดงานก่อสร้างให้มีจํานวนงวดงานมากที่สุดตามลักษณะงานก่อสร้างเพื่อให้มีการเบิกจ่าย
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
4. ให้ผู้ว่าจ้างกํากับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามระเบียบเพื่อให้ผู้รับจ้างดําเนินการตามสัญญาจ้าง
5. ให้เร่งก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 หากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ตามระยะเวลาดังกล่าว ให้ชี้แจงปัญหาอุปสรรค์พร้อมเหตุผลความจําเป็นในการขอผ่อนผัน เพื่อ
รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
6. ให้ดําเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) และให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 378
ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 อย่างเคร่งครัด
7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จะแจ้งสถานะการดําเนินงานงบ
ลงทุนของโรงเรียนให้ทราบในวันที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกครั้ง
งบดําเนินงาน
1. งบประมาณที่ได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจํางวดหรืองานที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึง
วันที่ 31 มกราคม ๒๕๕7 ให้ส่งหลักฐานเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

๑๐

2. งบประมาณที่ได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจํางวดหรืองานที่ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 30 เมษายน ๒๕๕7 ให้ส่งหลักฐานเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557
3. งบประมาณที่ได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจํางวดหรืองานที่ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31
กรกฎาคม 2๕๕7 ให้สง่ หลักฐานเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2557
4. งบประมาณที่ได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจํางวดหรืองานที่ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 20
กันยายน ๒๕๕7 ให้ส่งหลักฐานเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2557
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ จะดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้กับโรงเรียนและบุคลากรที่จัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง และตามกําหนดเวลาเท่านั้น
6. การยืมเงินราชการให้รีบดําเนินการล้างหนี้เงินยืมตามกําหนด โดยการเดินทางไปราชการให้ล้างหนี้เงิน
ยืมภายใน 15 วัน นับจากวันกลับมาถึง ส่วนการยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการอื่น ให้ล้างหนี้เงินยืมภายใน 30 วันนับ
จากวันรับเงิน หากไม่สามารถดําเนินการภายในกําหนดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 3 จะต้องดําเนินการตามระเบียบต่อไป
7. ให้ดําเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) และให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 378
ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 อย่างเคร่งครัด
8. หลังการดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด ให้รายงานสถานะการเบิกจ่ายให้คณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณทราบเพื่อพิจารณาการผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและร่วมแก้ปัญหา
๓.๗.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบลงทุน ณ วันที่
24 กุมภาพันธ์ 2557

3.7.2 การปรับเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์
สพฐ. แจ้งการปรับเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ใหม่สําหรับครุภัณฑ์ในบางรายการ แต่ขณะนี้ยังไม่
ประกาศใช้ แต่งบประมาณมาแล้ว อนุมัติเงินงวดแล้ว ก็ให้โรงเรียนดําเนินการตามเกณฑ์คุณลักษณะเก่าไปก่อน
ที่ประชุม รับทราบ

๑๑

๓.8 หน่วยตรวจสอบภายใน
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
5.1 ช่วงปิดภาคเรียนอาจจะมีการจัดอบรมครู เนื่องจาก สพฐ. เน้นอบรมพัฒนาครูในช่วงปิดภาคเรียน
จึงอาจจะมีครูผู้สอนบางส่วนจะต้องประจําอยู่ในพื้นที่เตรียมรับการอบรม
ที่ประชุม รับทราบ
5.2 นางสาววนิดา วรรณโชติ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ชี้แจงการจัดสรรหนังสือ คู่มือ แบบฝึกการ
อ่าน ว่า แต่ละโรงเรียนจะได้ไม่เท่ากัน ฐานข้อมูลได้มาจาก ผลการคัดกรองการอ่านครั้งทีผ่ ่านมา
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 14.30... น.

ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๒

ภาคผนวก

๑๓

ผู้มาประชุม
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓
1. นายวรรณะ บุญสุข
2. นายอดุลย์ เงินศรี
3. นายสมชาย รองเหลือ
4. นายสุธี บุญญะถิติ
5. นายสุริยัน รัตนไชย
6. นายอํานาจ กาฬวัจนะ
7. นายเดโช ขวัญพุฒ
8. นายสําเริง สุวรรณพงค์
9. นางอัมพรพิสุทธิ์ เทวพงษ์
10. นายอดุลย์ พลพิชัย
11. นางวรรณดี สวัสดิโกมล
12. นางสาวพยอม เพชรน่วม
13. นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์
14. นางอิงอร อินทรัตน์
15. นางจันจิรา อมรสถิต
16. นางกัญหา ทองทา
17. นายนิพนธ์ เล่าซี้
18. นายไพศาล เพ็งกุล
19. นายชม ฉิมภักดี
20. นางกรรณิการ์ ปานนุช
21. นางวนิดา วรรณโชติ
22. นางสาวสารีย์ นิ่มนวล

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 ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศฯ
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

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

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

39. นายสามารถ นาคขวัญ
40. นายวิทยา ปลอดจินดา
41. นางวนิดา แพเพชรทอง
42. นายนิรันดร์ เมืองชู
43. นายสุรินทร์ ชูศรี
44. นางณัฐธยา ปานแก้ว
45. นายเชิงชาย ชูชว่ ย
46. นายวิโรจน์ ชูแก้ว
47. นายเมธาร์ พุทธิศาวงศ์
48. นายสมศักดิ์ รัตนเพชร
อําเภอบ้านนาสาร
49. นายสมคิด บุญนํา
50. นายสถิตย์ บุญคง
51. นางสาวนิรชา ประทักษ์กุลสาร
52. นายวินัย วรรณทอง
53. นางมนันยา พรหมศิริ
54. นายมีศักดิ์ ศรีรักษา
55. นายสมโชค แซ่บ้าง
56. นายคมชาญ ศุทธางกูร
57. นางอารีย์ อภิลักษ์นุกูล
58. นายอดิศักดิ์ เจริญรักษ์
59. นางมนมน ณ พัทลุง
60. นายประนอบ จีนศรี
61. นายสมเกียรติ ชูส่งแสง
62. นายการีย์ สุวรรณวงศ์
63. นายพันธ์ศักดิ์ กล่อมวิเศษ
64. นางสาวปราณี ศรีอุบล
65. นายสุรพล อุปลา
66. นางผกามาศ หอมกอ
67. นายสุเทพ บุญแก้ว
68. นางสุวิสาข์ จิตต์มาตร
69. นายบุญเลิศ คงยิ่ง
70. นายประพนธ์ ปลอดอักษร
71. นายวีระ สาบุตร
72. นายดุสิต พุทธศรี
73. นายจิระศักดิ์ ยิ่งเภตรา
74. นายเสน่ห์ พินนุรุท
75. นายศิรินทร์ วงศ์สวัสดิ์
76. นายสําราญ ตั้งเมือง
77. นายสุวิทย์ วิเชียรวงษ์
78. นายสีหนาท โชตยาสีหนาท

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนจิตประชาราษฎร์
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขารักษ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาสามยอด
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทับใหม่
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุด
ผู้อํานวยการโรงเรียนมิตรประชาราษฎร์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดอรัญคามวารี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนพรุพี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนมหาชัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนเนียง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านช่องช้าง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยล่วง
ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดควนศรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนใหม่
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนทราย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาควน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยางอุง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยูงงาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าเจริญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดน้ําพุ
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนนาสาร
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกอบแกบ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองปราบ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังหิน
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเหมืองทวด
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนสุบรรณ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายน้ํา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านขุนราษฎร์
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนกองเมือง
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งในไร่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไร่เหนือ

๑๔

79. นางณัฐกานต์ ทองพันธ์
80. นายกิตติศักดิ์ หนูด้วง
81. นายศิริชัย ทิพย์บรรณา
82. นายสุรพล พัฒนจร
อําเภอพระแสง
83. นายธีระชัย ปานวงษ์
84. นายสุวรรณรัตน์ ช่วยยิ้ม
85. นายสุรชัย สุขขัตติย์
86. นายสมมุ่ง กาฬรัตน์
87. นายศักดิ์ศรี รักษ์ธรรม
88. นายวรวัสน์ ไกรณรา
89. นายวัฒนา วรรณศรี
90. นายโกสินทร์ สินทวีวิวัฒน์
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. นายสหัส พุทธสุขา
111. นายพิทักษ์ ช้างกลาง
112. นายสุราษฎร์ สุภาวงศ์
113. นายประพิศ คงกุลทอง
114. นายสมเกียรติ ชูเมฆ
115. นางสาวเรณู สิทธิฤทธิ์
116. นายวิจิตร บัวขวัญ
117. นายชูศักดิ์ พุทธศรี
118. นายอุดมพร ฉิมดี

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยตอ
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวิเวการาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อพระ
แทน ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนบ้านบางหยด
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายสาย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านย่านดินแดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยูงทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขรบ
ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯ 1
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางน้ําเย็น
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสท้อน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนยอ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสามพัน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะน้อย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองโหยน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านประตูพลิก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหมาก
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางพา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางสวรรค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ
ผู้อํานวยการโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนนิยม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนมหาชัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเมรัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนประชาอุทิศ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางเหรียง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรูป

๑๕

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. นางอารีย์ พงศ์พิทยาพัฒน์
129. นางอรนุช อ่อนเกตุพล
130. นายตรรกพจน์ เนาวพันธ์
131. นางอาภรณ์ แก้วมหิทธิ์
132. นายเอกราช หนูปลื้ม
133. นายพิชัย อารีการ
134. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น
135. นางสาวจิรพันธ์ เกิดกุล
136. นายวินัย อานนท์
137. นางสาวสุดารัตน์ เพชรปานวงศ์
138. นายสมศักดิ์ ถนอม
139. นายอนนท์ คุตกาล
140. นายอุรัชถ์ แจ้งเพชร
141. นายจเร หนูปลื้ม
142. นายสําราญ ชูช่วยสุวรรณ
143. นายวิชาญ สิทธิศักดิ์
144. นายวัฒนา ชัยสวัสดิ์
145. นายโอภาส อนุจร
146. นายประทีป ระวังสุข
147. นายชนินทร์ หวานแก้ว
148. นายอาคม ช่วยบํารุง
149. นายบัญญัติ กรายแก้ว
150. นายวสวัตติ์ เชื้อพลพิชยั
151. นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกํายาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ราชประสงค์ 1
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขานิพันธ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนกลาง
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนเจริญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกลาง
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองกา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนสูง
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
152. นายวินัย ทิพย์พันธ์
153. นางสุนันทา สาบุตร
154. นายวรวิทย์ นาคสุวรรณ
155. นายสุทธิพร เทือกสุบรรณ
156. นายนิโรจน์ กุลศิริ
157. นายปรีชา คงทอง

รักษาการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนงาม
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเรียน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากด่าน
ผู้อํานวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี

๑๖

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

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

ผู้ไม่มาประชุม
สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓
1. นายสุรัตน์ วรรณโชติ
2. นางมะลิวรรณ กิจครวญ
3. นางสายตา แก้วศรีมนต์
4. นายเชิดภัก ศิริสุข
5. นางเฉลิมศรี ทองจีน
อําเภอเคียนซา
6. นายชัยสิทธิ์ จุลนิล
7. นายมงคล นาคน้อย
อําเภอเวียงสระ
8. ว่าที่ ร.อ.ปราโมช เลิศไกร
อําเภอบ้านนาเดิม
9. นายอภินันท์ เพชรศรี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวปรัศนี อัจจิมาพร
2. นางสาวพิมพ์ดาว ศุภผล
3. นางเลิศลักษณ์ ขอจุลซ้วน
4. นางสาวสนธิยา ไชยชํานิ
5. นางปราณี ลิกขะไชย

รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ลาป่วย
ศึกษานิเทศก์ ติดราชการ
ศึกษานิเทศก์ ติดราชการ
ศึกษานิเทศก์ ติดราชการ
ศึกษานิเทศก์ ติดราชการ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น)
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนปราง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทรายทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนเยาวเรศวิทยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
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6. นางศิริวรรณ ช่วยอักษร
7. นางอารีย์ วิเศษแสง
8. นายจตุพร ทับทิมพราย
9. นางสาวกฤติยาณี สอนสง
10. นายจรัล เนาวรัตน์
11. นายถนอมพงศ์ วงศ์สวัสดิ์
12. นายสมศักดิ์ พลสวัสดิ์
13. นายสุเมธ ยอดมณี
14. นางปาริชาติ บัวทอง
15. นางสาวประภาศรี แซ่ลิ้ม
16. นายนราธิป ศรีสวัสดิ์
17. นางสาวพัชรจราวรรณ สุขเทียบ
18. นายจรินทร์ แก้วอ่อน
19. นางสาวศศินันท์ ถ้วยทอง
20. นางสาวสุรัสวดี หนูรักษา
21. นางสาวสิเรมอร ฤทธยานนท์

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 2
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานบริการ 2
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
อัตราจ้างชั่วคราว
อัตราจ้างชั่วคราว
อัตราจ้างชั่วคราว
อัตราจ้างชั่วคราว
อัตราจ้างชั่วคราว
อัตราจ้างชั่วคราว
อัตราจ้างชั่วคราว
อัตราจ้างชั่วคราว

**********************
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