รายงานการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา ผูอ้ ํานวยการกลุ่ม/หน่วย
ผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ และเอกชน
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๓
ครั้งที่ 2/ ๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมโรงแรมอัญชลีการ์เดนท์
----------------------------------------ผู้มาประชุม
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓
1. นายวรรณะ บุญสุข
2. นายธงไทย วิชัยดิษฐ
3. นายสมชาย รองเหลือ
4. นายอดุลย์ เงินศรี
5. นายมนูญ ศิลปรัศมี
6. นายอํานาจ กาฬวัจนะ
7. นายสุธี บุญญะถิติ
8. นายสุริยัน รัตนไชย
9. นายสุรัตน์ วรรณโชติ
10. นายพีระ ทัพพุน
11. นางวรรณดี สวัสดิโกมล
12. นางสาวพยอม เพชรน่วม
13. นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์
14. นางอิงอร อินทรัตน์
15. นางจันจิรา อมรสถิตย์

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ประธานการประชุม
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓
หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

อําเภอเวียงสระ
1. นายเอกราช หนูปลื้ม
2. นายโสรัจ ใหม่น้อย
3. นายชูศักดิ์ ฐานิวัฒนานนท์
4. นายสมศักดิ์ ทองสมุทร
5. นางอาภรณ์ แก้วมหิทธ์
6. ว่าที่ ร.อ.ปราโมช เลิศไกร
7. นางอารีย์ พงศ์พิทยาพัฒน์
8. นางอรนุช อ่อนเกตุพล
9. นายปรีชา พิชยศึก
10. นางสาวอมรรัตน์ ค้ําชู
11. นายสินชัย หงษ์ทอง
12. นายตรรกพจน์ เนาวพันธ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขานิพันธ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนกลาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนเจริญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยูงงาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใต้
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากหาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกลาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองกา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนสูง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองฉนวน

13. นายบัญญัติ กรายแก้ว
14. นายพิชัย อารีการ
15. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น
16. นางสาวจิรพันธ์ เกิดกุล
17. นางวนิดา ช่วยบํารุง
18. นางสาวสุดารัตน์ เพชรปานวงศ์
19. นายสมศักดิ์ ถนอม
20. นายอนนท์ คุตกาล
21. นายอุรัชถ์ แจ้งเพชร
22. นายจเร หนูปลื้ม
23. นายสําราญ ชูช่วยสุวรณ
24. นายกมล เถียรวิชิต
25. นายวัฒนา ชัยสวัสดิ์
26. นายโอภาส อนุจร
27. นายประทีป ระวังสุข
28. นายชนินทร์ หวานแก้ว
29. นายอาคม ช่วยบํารุง
30. นายสุเทพ สกุลน้อย
31. นายวสวัตติ์ เชื้อพลพิชัย
32. นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์
อําเภอบ้านนาสาร
33. นายกิตติโชติ จิตรามาส
34. นายสถิตย์ บุญคง
35. น.ส.นิรชา ประทักษ์กุลสาร
36. นายวินัย วรรณทอง
37. นางมนันยา พรหมศิริ
38. นายมีศักดิ์ ศรีรักษา
39. นายวีระ สาบุตร
40. นายคมชาญ ศุทธางกูร
41. นางอารีย์ อภิลักษณ์นุกูล
42. นายอดิศักดิ์ เจริญรักษ์
43. นางมนมน ณ พัทลุง
44. นายประนอบ จีนศรี
45. นางยุดาวรรณ นุสันรัมย์
46. นายการีย์ สุวรรณวงศ์
47. นายพันธ์ศักดิ์ กล่อมวิเศษ
48. นางสาวปราณี ศรีอุบล
49. นายสมคิด บุญนํา
50. นายศิริชัย ทิพย์บรรณา
51. นายสุเทพ บุญแก้ว
52. นางสุวิสาข์ จิตต์มาตร

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองตาล
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเวียงสระ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไทรห้อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพานฯ ( แทน )
อํานวยการโรงเรียนบ้านในไร่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพรุแชง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านส้องเหนือ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านส้อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
ผู้อํานวยการโรงเรียนมหาราช 2
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากสาย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลานเข้
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหานเพชร
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโสภณประชาราม
นวยการโรงเรียนวัดทุ่งหลวง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนพรุพี
อํานวยการโรงเรียนบ้านควนมหาชัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนเนียง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านช่องช้าง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยล่วง
อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดควนศรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนใหม่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนทราย ( แทน )
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาควน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยางอุง
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยูงงาม
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าเจริญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดน้ําพุ
ผู้อํานวยการโรงเรียนนาสาร ( แทน )
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกอบแกบ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองปราบ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังหิน
รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง
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53. นายบุญเลิศ คงยิ่ง
54. นายวรวิทย์ นาคสุวรรณ
55. นายดุสิต พุทธศรี
56. นายจิระศักดิ์ ยิ่งเภตรา
57. นายเสน่ห์ พินนุรุท
58. นายศิรินทร์ วงศ์สวัสดิ์
59. นายวินัย เสสิตัง
60. นายสายัณ มีเพียร
61. นายสีหนาท โชตยาสีหนาท
62. นางณัฐกานต์ ทองพันธ์
63. นายกิตติศักดิ์ หนูด้วง
64. นางอุษา
65. นายวุฒิพร ศฤงคาร

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเหมืองทวด
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายน้ํา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านขุนราษฎร์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนกองเมือง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งในไร่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไร่เหนือ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน
อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยตอ ( แทน )
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวิเวการาม

อําเภอบ้านนาเดิม
66. นายวินัย ทิพย์พันธ์
67. นางกอปาล ชุติมนต์
68. นายธัญญา ไสยรินทร์
69. นายวินัย ทองรอด
70. นายนิคม นวลได้ศรี
71. นางมธุรดา ทองอินทร์
72. นายนิโรจน์ กุลศิริ
73. นายปรีชา คงทอง
74. นายนฤนาท สงพรหม
75. นายพัฒนศักดิ์ เพชรประสิทธิ์
76. นายสุนาวิน ฤทธิแดง
77. นายวีรวัฒน์ ไสยรินทร์
78. นายสมคิด สองเมือง

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนงาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทรายทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านธารอารี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเรียน
อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากด่าน
ผู้อํานวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดควนท่าแร่
ผุ้อํานวยการโรงเรียนวัดอินทการาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสวยศรี

อําเภอเคียนซา
79. นางพัชรี ปรีชา
80. นายสุรศักดิ์ พรหมบุตร
81. นายภักดี เนื่องเยาว์
82. นายสุวิทย์ สุทธินิยม
83. นายทนงศักดิ์ เนื่องเยาว์
84. นางฉวีวรรณ คงพัฒน์
85. นายอติชาต สันติจิตโต
86. นายจรูญ พันอุไร
87. นายถาวร ชนะพล
88. นายประทีป เพ็งศรี
89. นายสมศักดิ์ รัตนเพชร
90. นายสุพิชัย วิจิตรโสภา

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางประสามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนพยอม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม
ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาประชาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพฯ130
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองโร ( แทน )
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนสามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพรหมรังสิต
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์
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91. นายชาลี ศิลปรัศมี
92. นายวิชาญ สิทธิศักดิ์
93. นายจุศักดิ์ นาคอาภา
94. นายพันธ์โณ สุขทองเส้ง
95. นายสุทิน หมวดชนะ
96. นายวิสุทธิ์ จตุมิตร
97. นายชัยสิทธิ์ จุลนิล
98. นายศรีพัฒ ริยาพัฒน์
99. นายนิคม อ่อนเกตุพล
100. นายสุรินทร์ ชูศรี
101. นางณัฐชยา ปานแก้ว
102. นายมงคล นาคน้อย
103. นายพรชัย โมฬี
104. นายวิโรจน์ ชูแก้ว
105. นายเมธาร์ พุทธิศาวงศ์
106. นายสามารถ นาคขวัญ
อําเภอพระแสง
107. นายธีระชัย ปานวงษ์
108. นายธรรมนงค์ ดิ้นทอง
109. นายสุรชัย สุขขัตติย์
110. นายวรวัสน์ ไกรณรา
111. นายศักดิ์ศรี รักษ์ธรรม
112. นายสุวิทย์ อมรชาติ
113. นายวัฒนา วรรณศรี
114. นายโกสินทร์ สินทวีวิวัฒน์
115. นางสุทธิยา พาร์เมนเทียร์
116. นางพวงรัตน์ ฉายประชีพ
117. นายบุญสม มณีนวล
118. นายอุทิพย์ สมบูรณ์
119. นางสาวธิดา เพชรอนันต์
120. นายมาโนช เกิดเกลื่อน
121. นายอรรณพ ไชยามาตย์
122. นายปรีชา แป้นเจริญ
123. นายชิโนรส ช่วยเกิด
124. นายอุทัย โนภาศ
125. นายวิทยา บุญศรีนุ้ย
126. นายสมเกียรติ รัตนบุษยาพร
127. นางสาวปวิชญา สินน้อย
128. นายสวัสดิ์ ชีวศุภกร
129. นายฉลอง นาคะ
130. นายเกียรติศักดิ์ ชิณวงศ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไร่ยาว
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาตอก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองจัน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งจูด
ผู้อํานวยการโรงเรียนจิตประชาราษฎร์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา 22
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางดี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขารักษ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาสามยอด
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทับใหม่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น1
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุด
ผู้อํานวยการโรงเรียนมิตรประราษฎร์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดอรัญคามวารี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อพระ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางหยด
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายสาย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านย่านดินแดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยูงทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขรบ
ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางน้ําเย็น
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสท้อน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนยอ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสามพัน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะน้อย ( แทน )
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองโหยน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านประตูพลิก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหมาก
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางพา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางสวรรค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ
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131. นายสมศักดิ์ สมบัติอักษร
132. นายพิมล รัตนพันธ์
133. นายธนู เพ็ญ
134. นายสหัส พุทธสุขา
135. นายพิทักษ์ ช้างกลาง
136. นายสุราษฎร์ สุภาวงศ์
137. นายสุนทร อาวุธเพชร
138. นายสมเกียรติ ชูเมฆ
139. นางสาวเรณู สิทธิฤทธิ์
140. นายวิจิตร บัวขวัญ
141. นางกิ่งดาว ช้างกลาง
142. นายอุดมพร ฉิมดี
143. นายวันประพาส บุญลี่
144. นางสุภาพร จันทร์ปาน
อําเภอชัยบุรี
145. นางสาวกัญญา กําเหนิด
146. นางจารีย์ วุฒิพงศ์
147. นายโสภณ หอมรักษ์
148. นางสมพร ไชยปันดิ
149. นายลิขิต แสงระวี
150. นายนิโรธ นิวัตวงษ์
151. นายสุริยา บุญญานุกูล
152. นายวิโรจน์ ศรีวิเศษ
153. นายสมพงศ์ นงค์นวล
154. นางสาวศิริลักษณ์ ชาตรีกุล
155. นางสาวแววดาว แก้วศรี
สถานศึกษาเอกชน
156. นายเกษม รัตนวงศ์
157. นางสุภาภรณ์ อินทวงศ์
158. นาพรรณี เกษกล้า
159. นายบุญส่ง จันทร์ชัย
160. นางนวพร ทวีวิทย์ชาคริยะ
161. น.ส.ปรัศนี อัจจิมาพร
162. นางลําพอง สุขช่วย
163. นางจรรยา ลิม้ สุวัฒนกุล

ผู้อํานวยการโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนนิยม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนมหาชัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเมรัย ( แทน )
ผู้อํานวยการโรงเรียนประชาอุทิศ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางเหรียง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรูป
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกํายาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ราชประสงค์ 1
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางหอย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายศอก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนสระ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางปาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านยวนปลา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสองแพรก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนสินชัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลลูกรักษ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลภิญพัฒน์
ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธยาศรม
ผู้อํานวยการโรงเรียนจงฮั้ว
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนวพร
ผู้อํานวยการโรงเรียนเยาวเรศ
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์
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ผู้ไม่มาประชุม
สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๓
1. นายมนูญ ศิลปรัศมี
2. นายสายัณห์ ภูมิประสิทธิ์
3. นายสมเกียรติ วิรัตน์
4. นางอัมพรพิสุทธิ์ เทวพงษ์
5. นางสาวสหนันท์ ศรีแสง
6. นางกัญหา ทองทา
อําเภอเวียงระ
1. นายพิชัย อารีการ
อําเภอบ้านนาสาร
1. นายประพนธ์ ปลอดอักษร
2. - ว่าง อําเภอเคียนซา
1. นายจุศักดิ์ นาคอาภา
สถานศึกษาเอกชน
1. น.ส.สุจินดา รัตนวงศ์
2. นายสันต์ อัครบัณฑิตสกุล
3. นางสมศรี ช่วยบํารุง
4. นางกุศล อานนทวีศิลป์
5. นางกัญจนา ปรางไสย์
6. นายภรณ์ศรี ทาทอง
7. นางเพ็ญพักตร์ แซ่เลี้ยง
8. นางสาวจินดารัตน์ ประพันธ์บัณฑิตา
9. นายกฤษณ์ ทิพย์เดช
10. น.ส.สุภาณี เจริญรูป
11. นายสุวรรณ์ มานพ
12. นางเสงี่ยมจิตร สุขหิ้น
13. นส.นิภารัตน์ งามทอง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายไพศาล เพ็งกุล
2. นายชม ฉิมภักดี
3. นางสาวอรัญญา จันทร์ดํา

รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผู้อํานวยโรงเรียนวัดคลองตาล
ผู้อํานวยการโรงเรียนควนสุบรรณ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโกงเหลง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองจัน
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลบัณฑิต
ผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงสระการศึกษา
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเพื่อนลูกรัก
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลกัญจนา
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนงรัตน์
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเพ็ญพักตร์
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตา
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านน้องเล็ก
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลขวัญแม่
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเพียรจรัส
ผู้อํานวยการโรงเรียนปัญญาทิพย์
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลงามทอง
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/เลขานุการการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อทีป่ ระชุมพร้อมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ
1. โครงการประชุมผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕
ด้ ว ย สพฐ. กํ า หนดจั ด ประชุ ม สั ม มนาผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา และ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕
กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๒. การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๒
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้หลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจํ า ทุ ก ปี เ พื่ อ ให้ ค รู แ ละนั ก เรี ย น ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะทางด้ า นวิ ช าการ วิ ช าชี พ ดนตรี นาฏศิ ล ป์ ศิ ล ปะ
เห็นคุณค่าเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย เป็นการเปิดเวทีให้เด็ก
ได้แสดงออกด้านความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมระดับภูมิภาค ณ จังหวัดภูเก็ต
๓. ปี ๒๕๕๕ ปีทองของการวัดผล
สพป.สฎ.๓ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ข้อในเว็บไซด์ ทั้งในรูปข้อสอบและ
กิจกรรมออนไลน์
๔. การบริหารจัดการในสถานศึกษา ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล “Good Governance”
การบริหารจัดการในสถานศึกษา ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม / หลักคุณธรรม /
หลักความโปร่งใส / หลักความมีส่วนร่วม / หลักความรับผิดชอบ / หลักความคุ้มค่า เป็นการปกครองที่เป็นธรรม
เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในวิชาชีพ และสถาบันการศึกษา
5. โครงการศึกษาดูงานสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม
ด้วย สพป.สฎ.๓ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน –
๕ ตุ ล าคม ๒๕๕๕ มี กํ า หนดเวลา ๖ วั น โดยกํ า หนดกลุ่ ม เป้ า หมาย จํ า นวน ๘๐ ราย ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ อ คน
จํานวน ๓,๕๐๐ บาท
ทีป่ ระชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 1 /๒๕๕5 วันที่
มติทปี่ ระชุม : รับรอง

9 มกราคม ๒๕๕5)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
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3.๑ กลุ่มอํานวยการ
3.1.1 การจัดงานเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปี ๒๕๕๕
(เอกสารหมายเลข ๒)
ด้วยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจํา ที่มีอายุจะครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์และต้อง
พ้นจากราชการเนื่ องจากเกษี ยณอายุ เมื่ อสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ จํานวน ๓๘ ราย ซึ่งสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓
ได้จัดงานเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กําลังใจ และความอบอุ่น
ให้กับบุคลากรในสังกัดเป็นประจําทุกปี ส่วนกําหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๑.๒ รายงานการประชุมปฏิบตั กิ าร ผูบ้ ริหารการศึกษา ผู้อํานวยการกลุ่ม / หน่วย ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาภาครัฐ- เอกชน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมบุญสยาม อ.เมือง จ.กระบี่
(เอกสารหมายเลข ๓)
ทีป่ ระชุม : รับทราบ

3..๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล
3.2.1 การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผูบ้ ริหารสถานศึกษา รอบที่ ๒
สพป.สฎ.3 มอบให้ รองผอ.สพป.สฎ.3 และศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบแต่ละอําเภอดําเนินการออกประเมิน
ในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2555 โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเตรียมเอกสารเพื่อรับรองการ
ประเมิน ทั้งนี้ ได้แจ้งหนังสือให้โรงเรียนทราบแล้ว ตามหนังสือ สพป.สฎ. 3 ที่ ศธ 04165/2790 ลงวันที่
8 สิงหาคม 2555
ทีป่ ระชุม : รับทราบ
3.2.2 การย้ายข้าราชการครู
ขณะนี้ ถึงรอบการส่งคําร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งส่งคําร้องขอย้ายใน
ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2555 อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน ส่วนการพิจารณาครั้งแรกจํา
ดําเนินการการเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2555 เนื่องจากต้องรออัตราว่างจัดสรรคืนจาก สพฐ.
ทีป่ ระชุม : รับทราบ
3.2.3 การเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผูส้ อบแข่งขันได้เป็นครูผู้ช่วย
สพป.สฎ. 3 ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอัตราว่าง จํานวน
23 อัตรา ซึ่งเรียกบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ได้ส่งตัวไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว สําหรับการ
บรรจุครั้งต่อไปจะดําเนินการหลังจากที่พิจารณาย้ายครั้งแรกเสร็จแล้ว
ทีป่ ระชุม : รับทราบ

3.2.4 อัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ขณะนี้ สพป.สฎ. 3 ได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลครู นักเรียน เพื่อคิดอัตรากําลังครูของสถานศึกษาแต่ละโรง
เสร็จแล้ว จะดําเนินการประกาศให้ทราบต่อไป
ทีป่ ระชุม : รับทราบ
3.2.5 การเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด ปี ๒๕๕๕ ( Early Retirment )
สพป.สฎ. 3 ได้แจ้งให้ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังคนภาครัฐ (โครงการ
เกษียณก่อนกําหนด ) ยื่นความประสงค์ในระหว่างวันที่ 3 - 12 กรกฎาคม 2555 และขอระงับในระหว่างวันที่ 23
– 27 กรกฎาคม 2555 นั้น มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 68 ราย ขอระงับ 10 ราย คงเหลือ 58 ราย โดย
เรียงลําดับหลักเกณฑ์ตามที่ สพฐ. กําหนด
ทีป่ ระชุม : รับทราบ
3.2.5 การอบรมพัฒนาครูผชู้ ่วย
สพป.สฏ. ๓ จะดําเนินการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย ประมาณวันที่ ๑๗ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรม
อัญชลี อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนรายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบอีกครั้ง
ทีป่ ระชุม : รับทราบ
๓.๒.๖ การเตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๒ ในระดับสถานศึกษา
ให้สถานศึกษาดาวน์โหลดคู่มือระบบลงทะเบียนขอรหัสผ่านที่เว็บไซด์ http:// www.cmss-otcsc.com
โดยให้โรงเรียนทุกโรงดําเนินการลงทะเบียนรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕) เพื่อ
รองรั บ การนั บ การมี ตั ว ตนอยู่ จ ริ ง ณ วั น ที่ ๑ กั น ยายน ๒๕๕๕ ในระบบเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นด้ ว ยระบบ ก.พ.๗
อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call center หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๘๘๑๓ ๗๐๓๓๔ – ๖๓
ทีป่ ระชุม : รับทราบ
๓.๒.๗ โครงการศึกษาดูงานสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม
ด้วย สพป.สฎ.๓ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน –
๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีกําหนดเวลา ๖ วัน โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๘๐ ราย ค่าใช้จ่ายต่อคนจํานวน
๓,๕๐๐ บาท
ทีป่ ระชุม : รับทราบ

3.๓ กลุ่มนโยบายและแผน
3.3.1 การดําเนินโครงการ One Tablet per Child
ด้วย สพฐ. ได้สํารวจรายชื่อนักเรียนชั้น ป.1 และครูผู้สอน เพื่อรับจัดสรร tablet และได้แจ้งจัดสรร Tablet
ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2555 สําหรับนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล จํานวน 1,616 เครื่อง และโรงเรียนเอกชน จํานวน
672 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 2,288 เครื่อง ขณะนี้ สพป. ได้รับ Tablet จํานวน 96 เครื่อง เพื่อใช้อบรมครู เท่านั้น
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้เตรียมการด้านบุคลกรและครูผู้สอน ดังนี้

1.

อบรมวิทยากรแกนนํา ในระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2555 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. อบรมผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น หลั ก สู ต รคอมพิ ว เตอร์ พ กพก (Tablet) ในวั น ที่ 5 กั น ยายน 2555 ณ
โรงแรมนิภาการ์เด้น อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. อบรมครูผู้สอน ป. 1 ห้องเรียนละ 1 คน จํานวน 2 รุ่น รวม 194 คน
- รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2555 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น
อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2555 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น
อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ เมื่อโรงเรียนได้รับ Tablet ให้ดาํ เนินการ ดังนี้
1. ตรวจนับจํานวน Tablet และตรวจสอบสภาพเครื่อง (Factory Error) เพื่อดูความเรียบร้อยของ
Tablet ที่ได้รับ ก่อนที่จะนํากลับโรงเรียน หากได้รับเครื่องที่มีสภาพไม่เรียบร้อย ให้ขอเปลี่ยนเครื่อง
ใหม่ทันที
2. ลงทะเบียนเครื่อง ตามระเบียบพัสดุ
3. บันทึกข้อมูล Serial Number และ Mac Address โดยการนําบัญชีสํารวจรายชื่อนักเรียนที่สํารวจไว้
ตั้งแต่แรกมากรอกข้อมูลเพิ่มเติมคือ หมายเลขเครื่อง (Serial Number) และหมายเลขอุปกรณ์ที่ใช้
เชื่อมต่อกับเครือข่าย WIFI (Mac Address) เพื่อให้รู้ว่าเครื่องหมายเลขใดแจกจ่ายให้กับนักเรียนคนใด
ทีป่ ระชุม : รับทราบ
3.3.2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
ตามที่ สพฐ. ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน จํานวน 5 รายการ
และ สพฐ. ได้ตรวจสอบและปรับเพิ่ม - ปรับลด งบประมาณตามข้อมูลจํานวนนักเรียนปีการศึกษา 2554 แล้ว
ทุกรายการตามเกณฑ์การจัดสรร ซึ่ง สพฐ. ได้โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนโดยตรงเรียบร้อยแล้ว
บัดนี้ สพฐ. ได้สรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ งบอุดหนุนภาคเรียน
ที่ 1/2555 (30 %) พร้อมทั้งได้แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเกินวงเงินที่ควรได้รับ ซึ่งเขตพื้นที่ได้ตรวจสอบ
พบว่า โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเกินวงเงินที่ควรได้รับ มีทั้งสิ้น 20 โรง จําแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 1/2555 เกินวงเงินที่ควรได้รับเนื่องจากมี
ข้อมูลจํานวนนักเรียนปีการศึกษา 2555 (10 มิ.ย. 55) น้อยกว่าปีการศึกษา 2554 (10 มิ.ย. 54)
จํานวน 6 โรง
2. กลุ่มโรงเรียนที่ไม่มีจํานวนนักเรียน เนื่องจากโรงเรียนไม่กรอกข้อมูลจํานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2555
ตามที่ สพฐ.กําหนด (15 ก.ค.55)
จํานวน
12 โรง
3. กลุ่มโรงเรียนที่ถ่ายโอนไป อปท.
จํานวน
1
โรง
4. กลุ่มโรงเรียนที่ประกาศเลิกล้ม
จํานวน
1
โรง
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ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้แจ้งให้โรงเรียนกลุ่มที่ 1 และ
กลุ่ ม ที่ 4 ส่ ง คื น เงิ น สพฐ. ชื่ อ บั ญ ชี เ งิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ของ สพฐ. เลขที่ บั ญ ชี 059 – 0 – 19453 - 4
ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบบัญชี และให้ส่งเงินคืน ภายใน
วันที่ 17 สิงหาคม 2555 พร้อมทั้ง ให้ส่งสําเนาหลักฐานการส่งคืนให้ สนผ. สพฐ.ภายในวันที่ 17 สิงหาคม
2555 ส่วนโรงเรียนกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ให้ชะลอไว้ก่อน
ทีป่ ระชุม : รับทราบ
3.3.3 การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 3 จะดําเนินการประชุมสัมมนา
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก แก่ผู้บริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง
นักเรียน โดยมีกิจกรรมสําคัญคือการร่วมกันกําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็กตามความ
สมัครใจขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาได้นําเสนอคือ
1. การรวมโรงเรียน
2. การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น
3. การจัดการเรียนการสอนแบบรวมชั้นเรียน
ผลการกํ า หนดรู ป แบบจั ด การเรี ย นการสอนโรงเรี ย นขนาดเล็ ก จะนํ า เสนอในที่ ป ระชุ ม ในวั น ที่
24 สิงหาคม 2555
การจัดสรรงบประมาณปี 2555 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ ปี 2555 ให้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในการวางแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นรูปธรรม การพัฒนาโรงเรียนหลักของการมาเรียน
รวม จํา นวน 6 รายการ รวมงบประมาณ 406,000 บาท ซึ่ง ขณะนี้ กํา ลั งดํ า เนิน การจั ดสรรให้ โ รงเรีย นตาม
หลักเกณฑ์ที่ สพฐ. กําหนด รายละเอียดดังนี้
1. โรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม
งบประมาณ 168,000 บาท
2. สนับสนุนคละชั้น
งบประมาณ 96,000 บาท
3. 1 โรงเรียน 1 อาชีพ
งบประมาณ 40,000 บาท
4. โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้สูคุณภาพ
งบประมาณ 52,000 บาท
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
งบประมาณ 50,000 บาท
ทีป่ ระชุม : รับทราบ
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3.๔ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

๓.๔.๑ การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ gprocuremetn (e – GP)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ gprocuremetn (e – GP) สําหรับเจ้าหน้าที่
พัสดุโรงเรียน โรงละ ๑ คน ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมอัญชลีการ์เด้นท์ อําเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี โดยผู้เข้าอบรมต้องลงทะเบียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุเรียบร้อยแล้ว มี password และ
username สามารถเข้าไปใช้งานในระบบ e-gp ได้ โดยในวันอบรมให้นํา notebook ไปด้วย ซึ่ง สพป.สฎ.๓
จะมีหนั งสือแจ้ งไปอีกครั้ง สามารถดาวน์โหลด แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-gp ระยะที่ ๒ ได้ที่เว็บไซด์
www.gprocurement.go.th หัวข้อดาวน์โหลดแนะนํา ข้อย่อย “คู่มือโปรแกรมสาธิต และการแก้ปัญหาระบบงาน e-gp”
ทีป่ ระชุม : รับทราบ
3.4.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้โรงเรียนเร่งดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
ส่งหลักฐานมาเบิกจ่าย ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ส่วนของงบลงทุนให้เร่งดําเนินการหาผู้ซื้อผู้ขายและส่ง
สําเนาสัญญาซื้อ / จ้าง และข้อมูลของผู้ขาย มาก่อหนี้ผูกพันกับ สพป.สฎ.๓ โดยเร็ว สําหรับสัญญาที่มีวงเงินไม่ถึง
๕๐,๐๐๐.- บาท ให้ส่งหลักฐานมาเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณ (กําหนดส่งวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕)
หากไม่สามารถส่งหลักฐานมาเบิกจ่ายได้ทันงบประมาณจะพับไป
ทีป่ ระชุม : รับทราบ

3.๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3.5.1 การติดตามนักเรียนออกกลางคัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ จะออกติดตามนักเรียนที่ออกกลางคันตาม
บัญชีรายชื่อที่แจ้งให้โรงเรียนทราบแล้ว (เมื่อคราวประชุม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕) โดยจะออก
ติดตามระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕
ทีป่ ระชุม : รับทราบ
3.5.2 การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน ประจําปี ๒๕๕๕
การคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ประจําปี ๒๕๕๕ ของสพป.สฎ.๓ มีสถานศึกษาเข้ารับพิจารณาคัดเลือกดังนี้
๑) ประเภทนักเรียน
-

ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดกลาง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดกลาง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑
๑
๑
๑

คน
คน
คน
คน

๒) ประเภทสถานศึกษา
- โรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง

จํานวน ๑ โรง
จํานวน ๑ โรง

สพป.สฎ.3 กําหนดการออกประเมินระหว่างวันที่ 17 – 21 กันยายน 2555
ทีป่ ระชุม : รับทราบ

3.5.3 การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
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ด้วยสํ านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบั นส่ งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี (สสวท.) จะดําเนินการคั ดเลือกนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึ กษาเข้ าโครงการพัฒนา
อั จ ฉริ ย ภาพทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ประจํ า ปี พ.ศ. 2555 เพื่ อ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม นั ก เรี ย นให้ มี
ความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้พัฒนาความสามารถให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดย สสวท. จะรับสมัคร
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสอบแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 1 -30 สิงหาคม 2555 และสอบคัดเลือกรอบ
ที่ 1 ในวั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2555 โดยดู ร ายละเอี ย ดและขั้ น ตอนการสมั ค รได้ ที่ เ ว็ บ ไซด์ สสวท.
www.ipst.ac.th/genius หรือ www.ipst.ac.th
ทีป่ ระชุม : รับทราบ

3.๖ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
3.6.1 การพัฒนาปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ครูปฏิบัติธรรมด้วยการลงมือปฏิบัติธรรมจริงในสถานปฏิบัติธรรม
ของแต่ละศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อให้ได้เข้าใจชีวิตและรู้จุดมุ่งหมายของการดํารงชีวิตอยู่ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งต่อตนเอง นักเรียน และเพื่อช่วยพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไป นั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จึงได้จัดทําโครงการ “ปฏิบัติธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” เป้าหมายผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรม คือ ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน ทุกประเภท ทุกระดับ
จํา นวน ๑๐๐ คน ระยะเวลาปฏิบัติ ธรรม จํานวน 3 วั น 2 คื น ระหว่ างวั น ที่ 17 – 19 กัน ยายน 2555
ณ วัดพัฒนาราม (วัดใหม่) อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จํานวนผู้เข้าการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ลําดับที่

โรงเรียน

จํานวน (คน)
ผูบ้ ริหาร

ครู

๑

อนุบาลบ้านเด็ก

๑

๙

๒

อนุบาลภิญพัฒน์

1

๒

๓

อนุบาลบัณฑิต

-

๒

๔

เวียงสระศึกษา

1

๔

๕

อนุบาลเพื่อลูกรัก

1

๑

๖

พุทธยาศรม

1

๑๓

๗

จงฮั้ว

1

๔

๘

อนุบาลนวพร

1

๖

๙

อนุบาลกัญจนา

1

๑

๑๐

เยาวเรศวิทยา

๑

๗

๑๑

อนุบาลพฤษชาติ

1

๖

หมายเหตุ
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๑๒

อนุบาลบัณฑิตา

๑

๑

๑๓

อนุบาลบ้านน้องเล็ก

1

๑

๑๔

อนุบาลเพ็ญพักตร์

-

๒

๑๕

อนุบาลดวงใจแม่

1

๒

๑๖

อนุบาลนงรัตน์

1

๒

๑๗

อนุบาลขวัญแม่

1

๑

๑๘

อนุบาลปิยะพัฒน์

1

๖

๑๙

อนุบาลเพียรจรัส

-

๔

๒๐

ปัญญาทิพย์

1

๗

๒๑

อนุบาลงามทอง

๑

๒

๑๘

๘๓

รวม

ทีป่ ระชุม : รับทราบ
3.6.2 หลักการในการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet ) ให้แก่โรงเรียนเอกชน
สํานักงานคณะกรรมการการส่งเสริ มการศึกษาเอกชนจะดําเนิน การส่งมอบเครื่ องคอมพิวเตอร์พ กพา
( Tablet ) ให้แก่โรงเรียนเอกชนในระบบตามจํานวนที่ได้รับการจัดสรรมาจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
1. การจัดส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet ) จะส่งมอบให้แก่โรงเรียนครบตามจํานวนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือเทียบเท่า เรียงตามลักษณะโรงเรียนเอกชน คือ
1.1 โรงเรียนที่รับเงินอุดหนุน
1.2 โรงเรียนที่ไม่รับเงินอุดหนุนและโรงเรียนที่เปิดสอนใช้สื่อภาษาอังกฤษ
1.3 โรงเรียนนานาชาติ
2. โรงเรียนในแต่ละลักษณะนั้นจะจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( tablet ) โดยพิจารณาจากความพร้อม
ของโรงเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วเรียงลําดับตามตัวอักษรตั้งแต่ ก ถึง ฮ
3. เมื่อได้รับแจ้งการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( tablet ) จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานแล้ ว คณะกรรมการการบริ ห ารจั ด การการใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พ กพา (tablet ) ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะจัดรายชื่อโรงเรียนและนักเรียนตามหลักการในข้อ 1 และข้อ 2 ให้
สอดคล้องกับจํานวนเครื่องที่ได้รับการจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่โรงเรียนเอกชน
ในแต่ละครั้ง พร้อมรายชื่อนักเรียนและเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือ
เทียบเท่า เพื่อเป็นหลักฐานการส่งมอบเครื่องให้แก่โรงเรียน แล้วให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้อง พร้อม Key
in Serial Number และ Mac Address กํากับตามรายชื่อนักเรียนที่เรียนอยู่จริงเป็นรายบุคคล เพื่อการกํากับ
ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ ( tablet ) ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและตรวจสอบได้
สําหรับโรงเรียนในต่างจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะจัดส่งรายชื่อโรงเรียนและ
นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือเทียบเท่า พร้อมเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาส่ ง มอบเครื่ อ งให้ แ ก่ โ รงเรี ย นเอกชน แล้ ว ให้ โ รงเรี ย นตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง พร้ อ ม
Key in Serial Number และ Mac Address กํากับตามรายชื่อนักเรียนที่เรียนอยู่จริงเป็นรายบุคคล เพื่อการกํากับ
ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ ( tablet ) ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและตรวจสอบได้ ( รายละเอียดดังแนบ )
ทีป่ ระชุม : รับทราบ

3.6.3 สํ า รวจข้ อ มู ล การจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น
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ภาษาอังกฤษ
สํานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะดําเนินการจัดทําข้อมูลฐานโรงเรียนเอกชนที่
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ประจําปีการศึกษา 2555 เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลการพัฒนาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้แก่การจัดทาฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จึงขอความอนุเคราะห์
โรงเรียนกรอกข้อมูลในแบบสํารวจข้อมูล และส่งไปยังกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ถนนราชดํ า เนิ น นอก เขตดุ สิ ต
กรุ ง เทพมหานคร 10300 หรื อ ทางโทรสาร หมายเลข 0 2628 5054 หรื อ ทาง e-mail
:
opec_ep@hotmail.com ภายในวันที่ 10 กันยายน 2555
ทีป่ ระชุม : รับทราบ
3.6.4 ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนจัดทําและติดป้ายโรงเรียนเขตปลอดบุหรี่
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 เห็นชอบและให้หน่วยงานนําไปปฏิบัติตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2553 มติ 6 มาตรการในการความคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
กระทรวงศึกษาธิการ คือ
1. ให้หน่วยงานราชการปฏิบัติตามแนวทางของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององศ์การ
อนามัยโลก โดนเฉพาะมาตรา 5.3 การป้องกันการแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบของรัฐโดยโดยอุตสาหกรรม
ยาสูบ โดยการกําหนดนโยบายหรือระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันการแทรกแซงดังกล่าว
2. ให้กระทรวงศึกษาธิการ บรรจุเรื่องโรคที่เกี่ยวกับบุหรี่เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนและหน่วยงาน
ที่มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาสูบในสถานศึกษากําชับให้
สถานศึกษาทุกแห่ง
- ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาและห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด
- ห้ามสูบบุหรี่ในขณะที่อยู่ในชุดของสถาบันหรือชุดนักศึกษา
- ให้บุคลากรทางการศึกษาเช่น ครู อาจารย์ นักการภารโรง ผู้นําศาสนา เป็นต้น เป็นแบบอย่าง
แก่นกั เรียน นักศึกษา
- สนับสนุนงบประมาณในการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านพิษภัยจากบุหรี่อย่างเป็น
รูปธรรม และการวิจัยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ทั้งนี้ มาตรา 5.3 อนุสัญญาควบคุมยาสูบองค์การอนามัยโลก ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานราชการ
ร่วมกิจกรรม รับการสนับสนุนใดๆ จากธุรกิจยาสูบ เนื่องจากเป็นกรณีของผลประโยชน์ทับซ้อน และส่งผลต่อการ
แทรกแซงการควบคุมยาสูบโดยธุรกิจยาสูบ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( สช.) จึงขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน
จัดทําป้ายห้ามสูบบุหรี่และติดไว้อย่างชัดเจนในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด
ทีป่ ระชุม : รับทราบ
3.6.5 การประกวดวาดภาพ ตามโครงการส่งผ่านจินตนาการด้วยภาพวาด“อนาคตประเทศไทย”
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ จั ดโครงการส่งผ่านจินตนาการด้วยภาพวาด “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน ”
สํานักงานปลักกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี 2555 เพื่อให้เยาวชนไทยถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติ และวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาประเทศ เปิดโอกาสและส่งเสริมการใช้ทักษะวิชาชีพในงานด้านศิลปะของเยาวชนไทย เป็นข้อมูลและ
องค์ความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับผู้มีหน้าที่และปฏิบัติ
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สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม
การเรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะ จึงเห็นควรแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน
ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งนี้สามารถส่งผลงานได้ด้วยตนเองหรือส่งทาง
ไปรษณีย์ ณ วิทยาลัยเพาะช่วง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2555
กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา และรับคืนผลงานหลังจากการประกาศผลแล้ว
ทีป่ ระชุม : รับทราบ

3.๗ กลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.๗.๑ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สพป.สฎ.๓ ได้ กํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาการศึ ก ษา โดยได้ กํ า หนดจุ ด เน้ น ที่ ๔ นั ก เรี ย นทุ ก คน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีผลระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ผ่านการประเมินเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ในการดํ า เนิ น การ สพป.สฎ.๓ ได้ ป ระกาศ เรื่ อ งการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ เมื่ อ วั น ที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พร้อมกับการประกาศปี ๒๕๕๕ ปีทองของการวัดผล เอกสารหมายเลข ๓
ทีป่ ระชุม : รับทราบ
๓.๗.๒ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน O- net ปีการศึกษา ๒๕๕๕
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กําหนดการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O- net) ชั้น ป.๖ และชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ / ชั้น ป.๖ สอบวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และ ชั้น
ม.๓ สอบวันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนทีม่ ีสิทธิสอบและข้อมูลห้องเรียนผ่านระบบ
(O- net) ในเว็บไซด์ www. Niets.or.th ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕
ทีป่ ระชุม : รับทราบ

3.๘ หน่วยตรวจสอบภายใน
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๔๑ กลุ่มนิเทศและติดตามการประเมินจัดการศึกษา
๔.๑.๑ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้หลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจํ า ทุ ก ปี เ พื่ อ ให้ ค รู แ ละนั ก เรี ย น ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะทางด้ า นวิ ช าการ วิ ช าชี พ ดนตรี นาฏศิ ล ป์ ศิ ล ปะ
เห็นคุณค่าเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย เป็นการเปิดเวทีให้เด็ก
ได้แสดงออกด้านความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ในปีการศึกษา
๒๕๕๕ เป็นครั้งที่ ๖๒ และครบรอบ ๑๐๐ ปี ( นับตั้งแต่เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๕ )
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เขต ๓ ได้ กํ า หนดจั ด แข่ ง ขั น ระหว่ า ง
วันที่ ๑๐-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนวัดบ้านส้อง/โรงเรียนหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ และโรงเรียนวัดคลองตาล
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กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนประถมวัย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) ดังนี้
- ปฐมวัย

๓ กิจกรรม

๓ รายการ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษไทย

๕ กิจกรรม

๑๒ รายการ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์

๔ กิจกรรม

๑๐ รายการ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะวิทยาศาสตร์

๕ กิจกรรม

๑๐ รายการ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะวิทยาศาสตร์
และนักบินน้อย

๗ กิจกรรม

๕ รายการ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ๘ กิจกรรม

๒๐ รายการ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

๓ กิจกรรม

๖ รายการ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี
- งานอาชีพ
- คอมพิวเตอร์

๙ กิจกรรม
๑๓ กิจกรรม

๑๘ รายการ
๑๓ รายการ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป
- ทัศนศิลป
๗ กิจกรรม
- ดนตรี
๘ กิจกรรม
- นาฎศิลป์
๖ กิจกรรม

๑๕ รายการ
๔๙ รายการ
๑๒ รายการ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

๘ กิจกรรม

๑๔ รายการ

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๖ กิจกรรม

๑๗ รายการ

๙๒ กิจกรรม

๒๐๔ รายการ

รวม
มติทปี่ ระชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางสาวอรัญญา จันทร์ดํา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสุรตั น์ วรรณโชติ)
รอง ผอ.สพป.สฎ. 3
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา ผูอ้ ํานวยการกลุม่ /หน่วย
ผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ-เอกชน
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานีเขต ๓

ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๕
วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงแรมอัญชลีการ์เดนท์
อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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