รายงานการประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งที่ 5 /2554
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
ณ กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
...................................
ผู้มาประชุม
1. นายอานาจ กาฬวัจนะ
2. นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์
3. นายสถิต จันทวี
4. นางสาวพิมพ์ดาว ศุภผล
5. นางเลิศลักษณ์ ขอจุลซ้วน
6. นางณัฐฐินันท์ ขลุดสกุล
7. นายวิชัย ชัยสงคราม
8.. นางจันทนา วุฒิสมาน

รอง ผอ. สพป.สฏ. เขต 3
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
ครู ช่วยราชการ สพป.สฏ. เขต 3
อัตราจ้าง ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

1. นายสุธี บุญญะถิติ
2. นางสาวตรีวรางค์ สุขอ่อน

รอง ผอ..สพป.สฏ. เขต 3 (ไปราชการ)
อัตราจ้างเหมาบริการตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลา)

ผู้ไม่มาประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายอานาจ กาฬวัจนะ รอง ผอ. สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 นายสุธี บุญญะถิติ รอง ผอ.สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกลุ่มได้ เนื่องจาก
ติดตาม ผอ.สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 ในการตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอาเภอชัยบุรี
1.2 ขอต้อนรับ นางณัฐฐินันท์ ขลุดสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ จาก สพป.พังงา
ซึง่ เดินทางมารับตาแหน่งใหม่ในตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบตั ิการ สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายการงานการประชุมครั้งที่ 4 /2554
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 / 2554
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 เรื่องสืบเนื่อง
ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ชี้แจง ดังนี้
3.1.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2554)
เนื่องจากได้รับแจ้งจากกลุ่มบริหารงานบุคคล ว่า สพฐ. แจ้งให้แก้ไขวงเงินในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนในส่วนของ 0.1% จากเดิมจานวน 2,934 บาท เป็น 1,858 บาท ส่งผลให้การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าว
ถูกปรับลดลง ดังนี้ ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนร้อยละ 3.4 ปรับลดเหลือ ร้อยละ 3.2 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้
เลื่อนร้อยละ 3.1 ปรับลดเหลือ ร้อยละ 3.0 และผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนร้อยละ 3 ปรับลดเหลือ ร้อยละ 2.9
และบุคลากรในกลุ่มได้รับเงินเดือนตามคาสั่งที่ 521 /54 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ดังนี้

1. นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์ เลื่อนขั้นเงินเดือนร้อยละ 2.9 ได้รับเงินเดือน 34,730 บาท
2. นางสาวพิมพ์ดาว ศุภผล
เลื่อนขั้นเงินเดือนร้อยละ 3 ได้รับเงินเดือน 35,740 บาท
3. นางเลิศลักษณ์ ขอจุลซ้วน เลื่อนขั้นเงินเดือนร้อยละ 3.2 ได้รับเงินเดือน 32,090 บาท
4. นายสถิต จันทวี
เลื่อจขั้นเงินเดือนร้อยละ 3 ได้รับเงินเดือน 50,210 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
3.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.2.1 รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานและการวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง
ๆ
ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานในกลุ่มนโยบายและแผน ได้ชี้แจง ดังนี้
1. กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน
นายสถิตย์ จันทวี ได้ชี้แจง ดังนี้
1.1 การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินงาน ปี 2554 ได้จัดทาต้นฉบับรายงานผลการ
ดาเนินงานแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
1.2 การรายงานผลโครงการรายงานผลการดาเนินงาน ปี 2555 และเตรียมการวางแผน
ขับเคลื่อนนโยบาย ปีงบประมาณ 2555 อยู่ระหว่างอภิปรายผลและจัดทาต้นฉบับ
1.3 การจัดตั้ง รวม และเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการดาเนินงานรับฟังความคิดเห็นการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. กลุ่มงานนโยบายและแผน
นางสาวพิมพ์ดาว ศุภผล ได้ชี้แจง ดังนี้
2.1 โครงการวางแผนขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบาย ปีงบประมาณ 2555 ได้
ดาเนินงานเรียบร้อยแล้วทุกอาเภอ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการล้างหนี้เงินยืมราชการ เมื่อแล้วเสร็จจะดาเนินการจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าวต่อไป
2.2 การเตรียมการในการจัดทาแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจาปี
2555สพฐ. กาหนดให้ส่งแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการ
เตรียมการส่วนแผนปฏิบัติการประจาปี 2554 จะดาเนินการเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2
3. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
นายวิชัย ชัยสงคราม ได้ชี้แจง ดังนี้
3.1 การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทาร่างระเบียบแนวปฏิบัติ
โครงสร้างในการจัดตั้งศูนย์ และจัดทาประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
3.2 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดทา
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
3.3 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลพื้นฐานในระบบ E-me ควรมอบหมายให้
นางจันทนา วุฒิสมาน และ นางสาวตรีวรางค์ สุขอ่อน
นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์ ได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในการรายงานข้อมูลควรดาเนินการเป็น 2 ส่วน (1) ข้อมูลพื้นฐาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มอบให้นางสาวตรีวรางค์ สุขอ่อน (2) การรายงานข้อมูลงานตามนโยบายและ
กลยุทธ์มอบให้นายสถิตย์ จันทวี

4) การงานวิเคราะห์งบประมาณ
นางเลิศลักษณ์ ขอจุลซ้วน ได้ชี้แจง ดังนี้
4.1. งบลงทุน สพป.สฎ. 3 ได้รับจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ เป็นค่าก่อสร้างอาคาร
การศึกษาเพิ่มเติม จานวน 1,249,100.- บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ซึ่ง ได้ดาเนินการแล้ว
เป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้แก่ โรงเรียนบ้านพรุแซง งบประมาณ 1,225,300.บาท ส่ง สพฐ.ตามกาหนด
4.2 งบดาเนินงาน รายการค่าจ้างต่าง ๆ ได้แก่ ค่าจ้างครู , นักการภารโรง , ครูธุรการ
พี่เลี่ยงเด็กพิการ สพฐ.แจ้งจัดสรรให้ครบถ้วนทุกรายการ และ.ให้รายงานข้อมูล เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณใน
ระยะต่อไป ซึ่งได้รายงานข้อมูลไปแล้ว จานวน 3 รายการ ยกเว้นค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ซึ่งจะรายงานภายในเดือน
พฤศจิกายน
4.3 งบบุคลากร ได้แก่ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ได้รับจัดสรรและรายงานข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว
5) กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวพิมพ์ดาว ศุภผล ได้ชี้แจงว่า ได้จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2555 กาหนดประชุม
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 3 ครั้ง ครั้งแรกประมาณปลายเดือนมกราคม 2555
6. กลุ่มงานธุรการ ไม่ได้แจ้งรายละเอียดเนื่องจากผู้รับผิดชอบลาพักผ่อน
3.2.2 รายงานผลการประชุมรอง ผอ.สพป.สฏ เขต 3 และ ผอ.กลุ่ม
นายอานาจ กาฬวัจนะ ได้แจ้งผลการประชุม รอง ผอ.สพป.สฏ เขต 3 และ ผอ.กลุ่มให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ได้รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรใน
สพป. สุราษฏร์ธานี เขต 3 จานวน 131,110
บาท
2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายปีงบประมาณ 2555 ได้ดาเนินการชี้แจงนโยบายครบทุก
อาเภอแล้ว อาเภอบ้านนาสาร มีผู้เข้าร่วมประชุม 360 คน, อาเภอบ้านนาเดิม มีผู้เข้าร่วมประชุม 146 คน , อาเภอ
เคียนซา มีผู้เข้าร่วมประชุม 349 คน, อาเภอเวียงสระ มีผู้เข้าร่วมประชุม 394 คน ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 11 คน
(ไปราชการ 9 คน, ลาป่วย 1 คน, ลากิจ 1 คน) , อาเภอพระแสง มีผู้เข้าร่วมประชุม 481 คน ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1 คน (ลาคลอด) และอาเภอชัยบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม 161 คน ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 15 คน ( ลาคลอด 3 คน , ไป
ราชการ 6 คน, ลาป่วย 1 คน ไม่ทราบสาเหตุ 5 คน)
3. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่าง
วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2554 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 76 คน โดยใช้งบประมาณจากผู้เข้าฝึกอบรม และจะ
เปิดการอบรมในระดับสูง ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2555
4. การถ่ายโอนโรงเรียนบ้านโคกมะพร้าว ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการแล้วทุกขั้นตอน
5. ผลการประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ผลการประเมินอย่าง
ไม่เป็นทางการ โรงเรียนขนาดกลาง คือโรงเรียนวัดทุ่งหลวง
6.แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 โดย สพฐ.กาหนดให้รับนักเรียนรอบเดียว เมื่อ
ประกาศผลการสอบแล้วจะไม่สามารถรับนักเรียนเพิ่มเติมได้อีก
ดังนั้นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงต้องกาหนด
แผนการรับในแต่ละห้องให้เหมาะสม ซึ่งชั้นอนุบาล 1 แผนการรับปกติ 30 คนต่อห้อง รับสูงสุดไม่เกิน 40 คนต่อห้อง
ส่วนชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4 แผนการรับปกติได้ไม่เกิน 50 คนต่อห้อง ทึ้งนี้จานวนนักเรียนที่รับเพิ่มได้อีกห้องละ 10 คน

นั้น
สามารถรักนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษได้เหมือนเดิม สาหรับโรงเรียนทั่วไปให้กาหนดแผนการรับนักเรียนต่อห้อง
เหมือนเดิม
7. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 61 ตามที่ สพฐ.ได้มีนโยบายในการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ระจาปี 2554 ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2554 ณ จังหวัดชุมพร นั้น สพป.
สุราษฏร์ธานี เขต 3 ได้ดาเนินการแข่งขันทักษะของนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนไปร่วมแข่งขันในระดับภาค จานวน 198
กิจกรรม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะและแสดงผลงาน จานวน 804 คน ครูผู้ควบคุม จานวน 402 คน และ
คณะกรรมการดาเนินการ จานวน 170 คน
8. การจัดสอบ O-NET สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะ
ดาเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) และช่วงชัน้ ที่ 3 (ม.3) เพื่อนาผลการ
ทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน กาหนดสอบ
เมื่อไร สานักทดสอบทางการศึกษาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
9. การประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่ดาเนินการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 มีสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้ารับการประเมิน ปี 2554 จานวน 40 โรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการได้คัดเลือกจากโรงเรียนที่ประเมินตนเองลาดับที่ 1 – 15 เป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผลการประเมิน
ผ่านการประเมิน 10 โรงเรียน ไม่ผ่านการประเมิน 3 โรงเรียน และขอถอนตัว 2 โรงเรียน
10. สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประกาศ
รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2555
จานวน 37 โรงเรียน ( อาเภอเคียนซา จานวน 9 โรงเรียน, อาเภอชัยบุรี จานวน 2 โรงเรียน, อาเภอบ้านนาเดิม จานวน
2 โรงเรียน , อาเภอบ้านนาสาร จานวน 8 โรงเรียน, อาเภอพระแสง จานวน 7 โรงเรียน และอาเภอเวียงสระ จานวน
9 โรงเรียน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดทาคาสั่งมอบหมายงาน
ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด
นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากมีบุคลากรย้ายมาปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน จึงจาเป็นต้อง
ดาเนินการเพื่อมอบหมายงานให้สอดคล้องกับภารกิจตามคู่มือการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด
ตามร่างคาสั่ง ที่แนบ
ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปราย และเห็นชอบให้ปรับคาสั่งของนายวิชัย ชัยสงคราม นางจันทนา วุฒิสมาน และนางสาว
ตรีวรางค์ สุขอ่อน ดังนี้
1. นายวิชัย ชัยสงคราม รับผิดชอบงานเพิ่มขึ้น ดังนี้
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ประจาศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
2. นางสาวตรีวรางค์ สุขอ่อน รับผิดชอบงานเพิ่มขึ้น ดังนี้
2.1 การบันทึกข้อมูลพื้นฐานในระบบ E-me
ส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบงานของนางจันทนา วุฒิสมาน ในข้อ 7.9 มอบให้นายวิชัย ชัยสงคราม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวพิมพ์ดาว ศุภผล)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)
ตาแหน่ง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์))
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

