รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร%ธานี เขต ๓
ครั้งที่ 2/ ๒๕๕6
วันที่ 18 - 19 มีนาคม ๒๕๕6
ณ หองประชุมภัชรัตน% โรงแรมวัฒนา พาร%ค อําเภอเมือง จังหวัดตรัง
---------------------------------------ผูมาประชุม
สพป. สุราษฎรธานี เขต ๓
1. นายวรรณะ บุญสุข
2. นายอดุลย เงินศรี
3. นายสุธี บุญญะถิติ
4. นายธงไทย วิชัยดิษฐ
5. นายสายัณห ภูมิประสิทธิ์
6. นายอํานาจ กาฬวัจนะ
7. นายเดโช ขวัญพุฒ
8. นายสําเริง สุวรรณพงค
9. นายสุรัตน วรรณโชติ
10. นายพีระ ทัพพุน
11. นางวรรณดี สวัสดิโกมล
12. นางสาวพยอม เพชรน>วม
13. นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ
14. นางสหนันท ศรีแสง
15. นางจันจิรา อมรสถิตย
16. นางอิงอร อินทรัตน
17. นางกรรณิการ ปานนุช
18. นายอดุลย พลพิชัย
19. นายนิพนธ เล>าซี้
20. นางมะลิวรรณ กิจครวญ
21. นายไพศาล เพ็งกุล
22. นางดรุณี ปDEนวงศ
23. นายชม ฉิมภักดี
24. นางสาวสารีย นิ่มนวล
25. นายเชิดภัก ศิริสุข
อําเภอเวียงสระ
1. นางสาวอมรรัตน ค้ําชู
2. นายโสรัจ ใหม>นอย
3. นายชูศักดิ์ ฐานิวัฒนานนท
4. นายสมศักดิ์ ทองสมุทร
5. นางอาภรณ แกวมหิทธ

ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต ๓
ประธานการประชุม
รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธานีเขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 3
รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 3
รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธานีเขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธานีเขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธานีเขต ๓
รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธานีเขต ๓
ผูอํานวยการกลุ>มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา

ผูอํานวยการกลุ>มอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุ>มบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการกลุ>มนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกลุ>มส>งเสริมจัดการศึกษา
ผูอํานวยการกลุ>มบริหารการเงินและสินทรัพย
ผูอํานวยการกลุ>มส>งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขานิพันธ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาปูน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนกลาง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนเจริญ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานยูงงาม
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6. ว>าที่ ร.อ.ปราโมช เลิศไกร
7. นางอารีย พงศพิทยาพัฒน
8. นางอรนุช อ>อนเกตุพล
9. นายปรีชา พิชยศึก
10. นายชํานาญ บัวมาก
11. นายสินชัย หงษทอง
12. นายตรรกพจน เนาวพันธ
13. นายเอกราช หนูปลื้ม
14. นายพิชัย อารีการ
15. นายวุฒิไกร เลื่อนแปJน
16. นางสาวจิรพันธ เกิดกุล
17. นางวนิดา ช>วยบํารุง
18. นางสาวสุดารัตน เพชรปานวงศ
19. นายสมศักดิ์ ถนอม
20. นายอนนท คุตกาล
21. นายอุรัชถ แจงเพชร
22. นายจเร หนูปลื้ม
23. นายสําราญ ชูช>วยสุวรรณ
24. นายกมล เถียรวิชิต
25. นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์
26. นายโอภาส อนุจร
27. นายประทีป ระวังสุข
28. นายชนินทร หวานแกว
29. นายอาคม ช>วยบํารุง
30. นายบัญญัติ กรายแกว
31. นายวสวัตติ์ เชื้อพลพิชัย
32. นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์
อําเภอบานนาสาร
33. นายสมคิด บุญนํา
34. นายสถิตย บุญคง
35. น.ส.นิรชา ประทักษกุลสาร
36. นายวินัย วรรณทอง
37. นางมนันยา พรหมศิริ
38. นายมีศักดิ์ ศรีรักษา
39. นายวีระ สาบุตร
40. นายคมชาญ ศุทธางกูร
41. นางอารีย อภิลักษนุกูล
42. นายอดิศักดิ์ เจริญรักษ

ผูอํานวยการโรงเรียนบานใต
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปากหาน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยทรายทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกลาง
รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองกา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนสูง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองฉนวน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองโสน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองตาล
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเวียงสระ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไทรหอง
แทนผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวสะพานฯ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานในไร>
ผูอํานวยการโรงเรียนบานพรุแชง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสองเหนือ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานสอง
ผูอํานวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสอง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาชุมเห็ด
แทนผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยมะนาว
ผูอํานวยการโรงเรียนมหาราช 2
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปากสาย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานลานเข
ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังใหญ>
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหานเพชร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโสภณประชาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทุ>งหลวง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนพรุพี
อํานวยการโรงเรียนบานควนมหาชัย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนเนียง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานช>องชาง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยล>วง
ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 12
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดควนศรี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนใหม>
รักษาการแทนผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนทราย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุ>งตําเสา
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43. นางมนมน ณ พัทลุง
44. นายประนอบ จีนศรี
45. นางยุภาวรรณ นุสันรัมย
46. นายการีย สุวรรณวงศ
47. นายพันธศักดิ์ กล>อมวิเศษ
48. นางจิรพันธ เครือหงส
49. นายสุรพล อุปลา
50. นางผกามาศ หอมกอ
51. นายสุเทพ บุญแกว
52. นางสุวิสาข จิตตมาตร
53. นายบุญเลิศ คงยิ่ง
54. นายประพนธ ปลอดอักษร
55. นายวรวิทย นาคสุวรรณ
56. นายดุสิต พุทธศรี
57. นายจิระศักดิ์ ยิ่งเภตรา
58. นายเสน>ห พินนุรุท
59. นายศิรินทร วงศสวัสดิ์
60. นายวินัย เสสิตัง
61. นายสุวิทย วิเชียรวงษ
62. นายสีหนาท โชตยาสีหนาท
63. นางณัฐกานต ทองพันธ
64 นายกิตติศักดิ์ หนูดวง
65. นายศิริชัย ทิพยบรรณา
66 นายวุฒิพร ศฤงคาร
อําเภอบานนาเดิม
67. นายวินัย ทิพยพันธ
68. นายอภินันท เพชรศรี
69. นายธัญญา ไสยรินทร
70. นายวินัย ทองรอด
71. นายนิคม นวลไดศรี
72. นายสุทธิพร เทือกสุบรรณ
73. นายนิโรจน กุลศิริ
74. นายปรีชา คงทอง
75. นางจารุณี ฐานวิเศษ
76. นายสุนาวิน ฤทธิแดง
77. นายวีรวัฒน ไสยรินทร
78. นางนิภาพรรณ หงสชูเกียรติ

ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาควน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานยางอุง
รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานยูงงาม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดท>าเจริญ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดน้ําพุ
แทนผูอํานวยการโรงเรียนนาสาร
รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานกอบแกบ

ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองปราบ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังหิน
รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองม>วง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเหมืองทวด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนสุบรรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขานอย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองหาเหนือ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปลายน้ํา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานขุนราษฎร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนกองเมือง
รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานทุ>งในไร>
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไร>เหนือ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไสดง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยชัน
อํานวยการโรงเรียนบานหวยตอ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวิเวการาม
รักษาการแทนผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนงาม

ผูอํานวยการโรงเรียนบานทรายทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานธารอารี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองหญาปลอง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองเรียน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองยา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปากด>าน
ผูอํานวยการโรงเรียนทรัพยทวี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอินทการาม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยหาง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยใหญ>
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสวยศรี
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อําเภอเคียนซา
79. นายสุรศักดิ์ พรหมบุตร
80. นายภักดี เนื่องเยาว
81. นายสุวิทย สุทธินิยม
82. นายทนงศักดิ์ เนื่องเยาว
83. นายวิชัย จรรยา
84. นายอติชาต สันติจิตโต
85. นายศรีพัฒ ริยาพันธ
86. นายถาวร ชนะพล
87. นายประทีป เพ็งศรี
88. นายสามารถ นาคขวัญ
89. นายสุพิชัย วิจิตรโสภา
90. นายชาลี ศิลปรัศมี
91. นายวิชาญ สิทธิศักดิ์
92. นายจุศักดิ์ นาคอาภา
93. นายพันธโณ สุขทองเสง
94. นายจรูญ พันอุไร
95. นายวิสุทธิ์ จัตุมิตร
96. นายชัยสิทธิ์ จุลนิล
97 นายศรัณย ทองสุข
98. นายนิคม อ>อนเกตพล
99. นายสุรินทร ชูศรี
100. นายปรารถนา แมนเมือง
101. นายมงคล นาคนอย
102. นายพรชัย โมฬี
103. นายวิโรจน ชูแกว
104. นายเมธาร พุทธิศาวงศ
105. นายสมศักดิ์ รัตนเพชร
อําเภอพระแสง
106. นายธีระชัย ปานวงษ
107. นายธรรมนงค ดิ้นทอง
108. นายสุรชัย สุขขัตติย
109. นายวรวัสน ไกรณรา
110. นายศักดิ์ศรี รักษธรรม
111. นางจินดา บุญศรี
112. นายวัฒนา วรรณศรี
113. นายโกสินทร สินทวีววิ ัฒน
114. นางสุทธิยา พารเมนเทียร
115. นางพวงรัตน ฉายประชีพ
116. นายบุญสม มณีนวล

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนพยอม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาประชาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองโร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนคีรีวงศ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนสามัคคี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานพรหมรังสิต
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสี่แยกคลองศิลา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสี่แยกสามัคคี
ผูอํานวยการโรงเรียนสมบูรณประชาสรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไร>ยาว
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาตอก
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองจัน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุ>งจูด
ผูอํานวยการโรงเรียนจิตประชาราษฎร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานในปราบราษฎรประสงค

ผูอํานวยการโรงเรียนบานไทยรัฐวิทยา 22
รักษาการแทนผูอํานวยการโรงเรียนบานบางดี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขารักษ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาสามยอด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทับใหม>
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนาเขาใตร>มเย็น 1
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางใหญ>สามัคคี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยมุด
ผูอํานวยการโรงเรียนมิตรประชาราษฎร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอรัญคามวารี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบ>อพระ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางหยด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางใหญ>
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปลายสาย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานย>านดินแดง
รักษาการแทนผูอํานวยการโรงเรียนบานยูงทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไสขรบ
ผูอํานวยการโรงเรียนองคการอุตสาหกรรมปMาไม 18

ผูอํานวยการโรงเรียนบานสาคูมิตรภาพที่ 195
ผูอํานวยการโรงเรียนนิคมสรางตนเองฯ 1
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนสว>างวัฒนา
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117. นายอุทิพย สมบูรณ
118. นางสาวธิดา เพชรอนันต
119. นายมาโนช เกิดเกลื่อน
120. นายอรรณพ ไชยามาตย
121. นายปรีชา แปJนเจริญ
122. นายสหัส ศรีหมุดกุล
123. นายอุทัย โนภาศ
124. นายวิทยา บุญศรีนุย
125. นายสมเกียรติ รัตนบุษยาพร
126. นางสาวปวิชญา สินนอย
127. นายสวัสดิ์ ชีวศุภกร
128. นายฉลอง นาคะ
129. นายเกียรติศักดิ์ ชิณวงศ
130. นายสมศักดิ์ สมบัติอักษร
131. นายพิมล รัตนพันธ
132. นายธนู เพ็ญ
133. นายสหัส พุทธสุขา
134. นายพิทักษ ชางกลาง
135. นายสุราษฎร สุภาวงศ
136. นายประพิศ คงกุลทอง
137. นายสมเกียรติ ชูเมฆ
138. นางสาวเรณู สิทธิฤทธิ์
139. นายวิจิตร บัวขวัญ
140. นายชูศักดิ์ พุทธศรี
141. นายอุดมพร ฉิมดี
142. นายวันประพาส บุญลี่
143.นางสุภาพร จันทรปาน
อําเภอชัยบุรี
144. นางสาวกัญญา กําเหนิด
145. นางจารีย วุฒิพงศ
146. นายโสภณ หอมรักษ
147. นายสมพร ไชยปDนดิ
148.นายลิขิต แสงระวี
149.นายนิโรธ นิวัตวงษ
150.นายสุริยา บุญญานุกูล
151.นายวิโรจน ศรีวิเศษ
152.นายสมพงศ นงคนวล
153.นางสาวศิริลักษณ ชาตรีกุล
154.นางสาวแววดาว แกวศรี
ผูไม>มาประชุม

ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางน้ําเย็น
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไสทอน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนยอ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามพัน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไสดง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาะนอย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองโหยน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานประตูพลิก
ผูอํานวยการโรงเรียนบานราษฎรพัฒนา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหมาก
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางพา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางสวรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนปDญญาประชาอุทิศ
ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนาเขา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยแหง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนนิยม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนมหาชัย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกมะม>วง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเมรัย
ผูอํานวยการโรงเรียนประชาอุทิศ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุ>งหญาแดง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางเหรียง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางใหญ>สินปุน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางรูป
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกํายาน
ผูอํานวยการโรงเรียนหมู>บานปMาไมราชประสงค 1
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนพัฒนาประชาสรรค

ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางหอย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปลายศอก
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปลายคลอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองพังกลาง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนสระ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางปาน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานยวนปลา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสองแพรก
ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนสินชัย

6

สพป.สุราษฎรธานีเขต ๓
1. นายสุริยัน รัตนไชย
2. นางอัมพรพิสุทธิ์ เทวพงษ
3. นางกัญหา ทองทา
4. นางสายตา แกวศรีมนต
5. นางสาววนิดา วรรณโชติ
อําเภอบานนาเดิม
1. นางสุกัญญา ไทรทอง
อําเภอเคียนซา
1. นางพัชรี ปรีชา
ผูเขาร>วมประชุม
1. นายอุดมพร เอี่ยมสุข
2. นายกฤษณ ทิพยเดช
3. นายวิชัย ชัยสงคราม
4. นางสาวสนธิยา ไชยชํานิ
5. นางปราณี ลิกขะไชย
6. นางศิริวรรณ ช>วยอักษร
7. นางบุญยืน ถนิมกาญจน
8. นางสาวอรัญญา จันทรดํา
9. นางสาวศศินันท ถวยทอง
10. นางสาวประภาศรี แซ>ลิ้ม

รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต ๓ ลากิจ
รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 ติดราชการ
ผูอํานวยการหน>วยตรวจสอบภายใน ติดราชการ
ศึกษานิเทศก
ติดราชการ
ศึกษานิเทศก
ติดราชการ
รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนวัดควนท>าแร>
รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานบางประสามัคคี

ครูโรงเรียนบานคลองโร
ครู ร.ร.อนุบาลบานนองเล็กแทนประธานชมรมครู ร.ร.เอกชน

ครูช>วยราชการ สพป.สฎ.3
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิชาการปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราจางชั่วคราว
อัตราจางชั่วคราว

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่ อที่ ป ระชุ มพรอมนายวรรณะ บุ ญ สุ ข ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ประธานที่ประชุม ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ไม>มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 /๒๕๕6 วันที่ 10 มกราคม ๒๕๕6
มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
๓.๑ กลุ@มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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3.1.1. การประเมินโรงเรียนดีศรีตําบล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มุ>งหวังใหนักเรียนมี
คุณธรรมนําวิชาการเปSนเด็กดีเปSนศรีของตําบล รูเท>าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ไดและมีภูมิคุมกัน
ตัวเอง เพื่อรองรับการเปTดประตูสู>อาเซียน ส>วนผูบริหารและครูเปSนตัวอย>าง ที่ดี มีศีล 5 มีธรรมกิจวัตร
ปฏิบัติทั้งกายวาจาใจ เชื่อมโยงการมีส>วนร>วมเครือข>ายบาน วัด/มัสยิด โรงเรียน ( บวร/บรม ) เขาดวยกัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ไดดําเนินการประเมิน
โรงเรียนดีศรีตําบลเปSนโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบ ครั้งที่ 1 ตั้งแต>วันที่ 22 กุมภาพันธ 2556 แลวเสร็จ
11 มีนาคม 2556 การประเมินทุกโรงเรียนผ>านเกณฑการประเมินฯ จํานวน 13 โรงเรียน ไดแก>
1. โรงเรียนบานหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
2. โรงเรียนบานคลองจัน
3. โรงเรียนวัดอรัญคามวารี
4. โรงเรียนวัดบางสวรรค
5. โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
6. โรงเรียนบานปลายคลอง
7. โรงเรียนทรัพยทวี
8. โรงเรียนบานทรายทอง
9. โรงเรียนบานช>องชาง
10. โรงเรียนบานวังใหญ>
11. โรงเรียนบานควนใหม>
12. โรงเรียนบานควนนิยม
13. โรงเรียนบานพรุแชง
3.1.2. การตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเปBนโรงเรียนตนแบบในฝEน
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จะดําเนินการ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อรับรองเปSนโรงเรียนตนแบบในฝDน รุ>นที่ 3 จํานวน 2 โรงเรียน ดังนี้
2.1 วันที่ 21 มีนาคม 2556 โรงเรียนบานบางรูป อําเภอพระแสง ตั้งแต>เวลา
09.00 น. เปSนตนไป
2.2 วันที่ 22 มีนาคม 2556 โรงเรียนบานปลายศอก อําเภอชัยบุรี ตั้งแต>เวลา
09.00 น. เปSนตนไป
3.3.3. โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสําหรับอาสาสมัครหน@วยสันติภาพ
สหรัฐอเมริกา รุ@นที่ 125
ตามที่โรงเรียนไดแจงความจํานงขออาสาสมัครรุ>นที่ 125 เดือน พฤษภาคม 2554
จํานวน 11 โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ไดดําเนินการส>ง
ขอมูลถึงหน> วยสันติภาพไทย สหรัฐ อเมริกา เพื่อคัดเลือกส>งครูเขาร> วมโครงการผลการคัด เลือกหน>ว ย
สันติภาพสหรัฐอเมริกาแจงขอการคัดเลือก ไดแก>
1. โรงเรียนบานพรุแชง Mr. Conlin Johnson
2. โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม Ms.Nandy Bunyea
โดยเริ่มปฏิบัติงานที่โรงเรียน ตั้งแต>วันที่ 25 มีนาคม 2556 ถึง 24 มีนาคม 2558
รวมระยะเวลา 2 ปj โดยโรงเรียนไม>ตองเสียค>าใชจ>ายใดๆทั้งสิ้น
สรุป ขณะนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 มีอาสาสมัคร
ตามโครงการนี้รวม 3 คน คือรุ>นที่ 124 = 1 คน รุ>นที่ 125 = 2 คน
ส>วนโครงการอาสาสมัครหน>วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ>นที่ 126 จะมีการดําเนินการ
แจงความจํานงตั้งแต>วันนี้เปSนตนไปถึง 15 เมษายน 2556 โดยแจงความจํานงที่กลุ>มนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.2 กลุ@มอํานวยการ
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3.2.1 การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
ดวยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๓ พนจาก
ตําแหน>งตามวาระดังนี้
๑. กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในส>วนที่เปSนผูแทนองคกรสมาคม พนจากตําแหน>ง
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
๒. กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในส>วนที่เปSนผูแทนผูรับใบอนุญาต และผูแทนครู
พนจากตําแหน>งวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
๓. กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในส>วนที่เปSนผูทรงคุณวุฒิ พนจากตําแหน>ง วันที่ ๑๖
กุมภาพันธ ๒๕๕๖
ขณะนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๓ ไดดําเนินการ
สรรหาและเลื อกคณะกรรมการเขตพื้ นที่ การศึ กษาในส> ว นที่เ ปS นผู แทนองคกรสมาคมและผู แทนผู รั บ
ใบอนุญาต เสร็จเปSนที่เรียบรอยแลว ผลปรากฏดังนี้
๑. นายพิชิต นวลสุทธิ์
กรรมการผูแทนองคกรชุมชน
๒. นายรุจิกรณ ประชุม
กรรมการผูแทนองคกรเอกชน
๓. นายการุญ บุญกล>อม
กรรมการผูแทนองคกรปกครองส>วนทองถิ่น
๔. นายสําเริง ทองศรี
กรรมการผูแทนองคกรปกครองส>วนทองถิ่น
๕. นายพิษณุพงศ เชาวเหม
กรรมการผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู
๖. นายอํานาจ กาฬวัจนะ
กรรมการผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา
๗. นายจุกออน ชินธเนศ
กรรมการผูแทนสมาคมผูปกครองและครู
๘. นางสาวเตือนใจ ประพันธบัณฑิต กรรมการผูแทนผูรับใบอนุญาต
๙. นายอดิศักดิ์ จิตรักษ
กรรมการผูแทนครู
อนึ่ง ขั้นตอนต>อไปจะเปSนการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๔ คน เพื่อ
เสนอชื่อไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อคัดเลือกใหเหลือจํานวน ๗ คน โดยการ
ดําเนินการดังกล>าวจะแบ>งออกเปSน ๒ ส>วน คือ
1. กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มาจากการสมัคร ปรากฏวามีผูสมัครทั้งหมดจํานวน ๓ ราย คือ
๑. นายอุดมพร ฉิมดี
ผอ.ร.ร.บานบางรูป
๒. นายสมศักดิ์ ถนอม
ผอ.ร.ร.บานพรุแชง
3. นายวิทยา พุฒทอง
ขาราชการบํานาญ
2. กรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่ไดรั บการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่ งขณะนี้ยั งตอง
สรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมอีกจํานวน ๑๑ คน เพื่อใหครบ ๑๔ คน หรือมากกวานั้นและนําเขาที่
ประชุ มเพื่อคัด เลื อกกรรมการผูทรงคุณวุ ฒิใหเหลื อ ๑๔ คน รวมกับ ผูวาราชการจังหวั ดสุ ราษฎร:ธ านี
สําหรับวัน เวลา และสถานที่ยังไมกําหนดชัดเจน โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีอายุไมต่ํากวา ๓๐ ป>
บริบูรณ: และตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ดวย
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๑. มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม หรือในดานอื่น และมีประสบการณ:การทํางานในดานนั้น ๆไมนอยกวา ๕ ป>
๒. ไดรับการยกยองวามีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ:
ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมหรือดานอื่น ๆ โดยมีผลงานเปAนที่ประจักษ:
ที่ประชุม : รับทราบ
3.3 กลุ@มบริหารงานการเงินและสินทรัพย%
3.3.1. แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e – GP ระยะที่ 2
ตามที่กระทรวงการคลังแจงใหส>วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน>วยงานของรัฐที่ไดรับ
จัดสรรเงินงบประมาณ ตองดําเนินการบันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจางในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement) ระยะที่ 2 เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลจาก
ระบบ e-Government Procurement ระยะที่ 2 ไปยังระบบ GFMIS Web Online โดยใหมีผลบังคับ
ใชตั้งแต> วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปSนตนไป นั้น สพป.สฎ.เขต 3 ขอซักซอมความเขาใจในเงื่อนไขที่ตอง
ปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 ดังนี้
1. การดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกวิธี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว>าดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว>าดวยการพัสดุดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
2. กรณีเปAนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว>าดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยใชจากเงินนอกงบประมาณ (เงินอุดหนุน หรือเงินซึ่งไดรับจากหนวยงาน
อื่น ซึ่งโรงเรียนดําเนินการเบิกจายเอง) ซึ่งไมมีการจัดทํา PO ในระบบ GFMIS ใหดําเนินการในระบบ
e-GP โดยในขั้นตอนสรางโครงการ การเบิกจายเงินใหเลือกไมผาน GFMIS (ระบบจะไมใหใสรหัส
งบประมาณและรหัสแหลงของเงิน)
3. การจัดซื้อจัดจางที่ไม>ตองดําเนินการในระบบ e-GP
3.1 วงเงินการจัดซื้อจัดจางต่ํากว>าครั้งละ 5,000.- บาท
3.2 การดํ า เนิ น การตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว> า ดวยการพั ส ดุ
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 39 วรรค 2 “การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปSน
และเร>งด>วนที่เกิดขึ้นโดยไม>ไดคาดหมายไวก>อนและไม>อาจดําเนินการตามปกติไดทัน ใหเจาหนาที่พัสดุ
หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นดําเนินการไปก>อน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบต>อ
หัวหนาส> วนราชการและเมื่อหัวหนาส> วนราชการใหความเห็ นชอบแลว ใหถือว>า รายงานดังกล>าวเปS น
หลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม”
4. ดาวนโหลด แนวทางการปฏิ บั ติ งานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 ไดที่ เ ว็บไซต
www.gprocurement.go.th หัวขอ ดาวนโหลดแนะนําขอย>อย “คู>มือโปรแกรมสาธิต และการแกปDญหา
ระบบงาน e-GP”
3.3.2 ผลการเบิกจ>ายเงินงบประมาณงบลงทุน ประจําปjงบประมาณ 2556 และเงินกันไว
เบิกเหลื่อมปj ปjงบประมาณ 2555 ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556 รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบ
วาระการประชุม
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม@มี
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
1. นายสําเริง สุวรรณพงค รอง ผอ.สพป.สฎ.3 แจงเรื่อง การฝ…กอบรม ICT เพื่อการ
บริหาร “ระบบสารบรรณอิ เลคทรอนิกส(My Office) ดวยศู นยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กลุ>มนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ไดจัดทําโครงการ
ICT เพื่อการบริหาร โดยจะนําโปรแกรมที่ไดรับการพัฒนาเพื่อใหการจัดทํา การรับ-ส>ง หนังสือราชการ
การขออนุญาตไปราชการนั้นเปSนไปอย>างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนซ้ําซอน ลดเวลา มีความคุมค>า และ
คุ มทุ น สามารถคนหาตรวจสอบ ติ ด ตาม ไดรวดเร็ ว ที่ มี ชื่ อ ว> า “ระบบสารบรรณอิ เ ลคทรอนิ ก ส
(My Office)” มาใชกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 และโรงเรียนใน
สังกัด ในวันเปTดภาคเรียนปjการศึกษา 2556 คือ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เพื่อใหการฝ…กอบรม
เปSนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแจงข>าวเพื่อการเตรียมความพรอมในการไปแจง
ผูรับผิดชอบเขารับการฝ…กอบรม กลุ>มเปJาหมาย คือ เจาหนาที่ธุรการโรงเรียน หรือครูที่รับผิดชอบในงาน
ธุรการของโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รายละเอียดจะแจงใหทราบในลําดับถัดไป
2. ผูเขาร>วมประชุม ซักถามเรื่องทรงผมนักเรียน ประธานแจงใหถือปฏิบัติไปแนวทางเดียวกัน
คือ นักเรียนชาย ใหไวผมสั้นหรือยาวก็ได หากไวผมยาวดานขางและดานหลังตองยาวไม>เลยตีนผม เช>น
แบบทรงผมรองทรง นักเรียนหญิงใหไวผมสั้นหรือยาวก็ได กรณีไวผมยาวก็ใหรวบใหเรียบรอย
ที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 12.20 น.

นางศิริวรรณ ช>วยอักษร
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ผูจดรายงานการประชุม

นายอํานาจ กาฬวัจนะ
รอง ผอ.สพป.สฎ. 3
ผูตรวจรายงานการประชุม

