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รายงานการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ครั้งที่ 9/2560
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09..00 น.
ณ หอประชุมปราสาททอง โรงเรียนปราสาท
*******************
ผู้มาประชุม
ผู้บริหารการศึกษา
1. นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
2.นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต
3. นายฉลาด สาโยธา
4. นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์
ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วยและศูนย์ฯ
1. นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร
2. นางพิกุล ธงไชย
3. นายมนตรี ประไวย์
4. นางอรทัย ศรีฤทธิไกร
5. นายนพพล พลอาสา
6. นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
7. นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง

ศึกษานิเทศก์
1. นายอุทัย บุญมี
2. นางจิราพร ศิริโฉม
3. นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
4. นายเฉลิมชัย ถึงดี
5. นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
6. นางสาววาริสา ดวงใจ
เครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท
1.
2. นายสุทิตย์ ขิมทอง
3. นายสมนาถ นาคเกี้ยว
4. นายสมพร จันทร์ไทย
5. นายคามี หอมเนียม
6. นายสมทรง นิสสัยดี
7. นายอนันทแสง แผ่นใหญ่
8. นายวิญญาณ บุญทวี
9. นางศิรินธร วิภาคะ
10. นายสังวาร หาญศึกษา

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
รอง ผอ.สพป.สุรนิ ทร์ เขต 3

ประธานในที่ประชุม

ผอ.กลุ่มอานวยการ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
นักตรวจสอบภายในชานาญการ ปฏิบตั ิหน้าที่แทน ผอ.หน่วย

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผอ.รร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร (ส่งครูแทน)
ผอ.รร.ปราสาท
ผอ.รร.บ้านตาเสาะ
ผอ.รร.บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
ผอ.รร.บ้านสีโค
ผอ.รร.บ้านพลวง (พรหมบารุงราษฎร์)
ผอ.รร.บ้านอาปึลกง
ผอ.รร.บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
ผอ.รร.บ้านบุอันโนง
/10.นายสังวาร …
ผอ.รร.บ้านปราสาท
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เครือข่ายการจัดการศึกษาประทัดบุเพลิงไพล
1. นายนิยม สุขทอง
2.
3. นายวิบูลย์ เปรมผล
4. นายธีรพงษ์ บุญประสิทธิ์
5. นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจ
6. นายสุธี ศรีเครือดา
7. นายวาณิช บูรณ์เจริญ
8. ผอ.รร.บ้านโพธิ์กอง(ส่งครูแทน)
เครือข่ายการจัดการศึกษาทุ่งมนสมุด
1. นางสิริพัชร ติราวรัมย์
2. นายอุทัย ยอดเยี่ยม
3.
4. นายประเสริฐ บุญคล้อย
5. นางสาลี โททอง
6. นายสัจภาส สาราญสุข
7. นายสุเทพ โกสีนาม
เครือข่ายการจัดการศึกษาตาเบากันตวจไทร
1. นายกฤษดา เหลี่ยมดี
2. นางประดับ สอดศรีจันทร์
3. นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์
4. นายประจักษ์ สระแก้ว
5. -ผอ.รร.บ้านตาเบา
6. ดร.สุธรรม สุบรรณาจ
7. นายภัทรพล ติราวรัมย์
8. นายมิตรชัย สุชาติสุนทร
9.
10. นางกัลยา สุบรรณาจ
11. นายปรีชา กาบทอง
เครือข่ายการจัดการศึกษาโคกยางทมอ
1. นายสมพงษ์ ปรากฏกล้า
2. นายศุภชัย ลวดเงิน
3. นายพงศ์ไท ไพรงาม
4. นายทรงศักดิ์ มีพรหมดี
5. นายพะเอิญ คุ้มวงษ์
6. นายชัยยุทธ หิรัญวิบูลย์
7.
8. นายสุรชัย งามชื่น
9. นางสาวกันยณัฐ บัวสาย
10. นางธนานันต์ ดียิ่ง

ผอ.รร.ไพลศึกษาคาร
ผอ.รร.บ้านสองสะโกม (ส่งครูแทน)
ผอ.รร.บ้านโคกเพชร (เภคประชารัฐบารุง)
ผอ.รร.เจริญราษฎร์วิทยา
ผอ.รร.บ้านพนม
ผอ.รร.บ้านเชื้อเพลิง
ผอ.รร.รัฐประชาสามัคคี
ผอ.รร.บ้านทุง่ มน(ริมราษฎร์นุสรณ์)
ผอ.รร.บ้านหนองหรี่
ผอ.รร.บ้านสะพานหัน (ส่งครูแทน)
ผอ.รร.บ้านกาไสจาน
ผอ.รร.บ้านสมุด
ผอ.รร.บ้านหนองยาว
ผอ.รร.สุวรรณาคารสงเคราะห์
ผอ.รร.กันทราราม (นุ่นศึกษาคาร)
ผอ.รร.บ้านทานบ
ผอ.รร.บ้านไทร
ผอ.รร.บ้านลาดวนพัฒนา
ผอ.รร.บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล)
ผอ.รร.บ้านลาพุก
ผอ.รร.บ้านตะคร้อ
ผอ.รร.บ้านโชค(ส่งครูแทน)
ผอ.รร.บ้านสวาย
ผอ.รร.วันเจริญสามัคคี
ผอ.รร.บ้านกะดาด
ผอ.รร.บ้านโคกทม
ผอ.รร.บ้านโคลด
ผอ.รร.บ้านจบก
ผอ.รร.บ้านจรูกแขวะ
ผอ.รร.บ้านสวายซอ
ผอ.รร.อมรินทราวารี (ส่งครูแทน)
ผอ.รร.บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บารุง)
ผอ.รร.บ้านลาดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)
ผอ.รร.บ้านเจริญสุข
/11.นายปราโมทย์ ...
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11. นายปราโมทย์ ประสานสุข
ผอ.รร.บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบารุง)
เครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่โคกสะอาด
1. นายชาญชัย กะภูทิน
ผอ.รร.บ้านหนองใหญ่
2.
ผอ.รร.บ้านกระวัน (ส่งครูแทน)
3. นายปรีชา เกตุชาติ
ผอ.รร.บ้านก็วล
4. นายวิโรจน์ สุขวงศ์
ผอ.รร.บ้านลังโกม
5. นายตฤณ สุขนวล
ผอ.รร.บ้านสาโรง (บางมด 2514)
6. นายสมศักดิ์ ชาติสม
ผอ.รร.บ้านปลัด
7. นายวิชัย สารสุข
ผอ.รร.บ้านเสกกอง
8. นายเสมา ขวัญทอง
ผอ.รร.บ้านตาวร
9. นายประเสริฐ แกล้วกล้า
ผอ.รร.บ้านตายัวะ
10. นายพิรักษ์ ทวีงาม
ผอ.รร.บ้านกูน
11. นายวิรัตน์ ปัญญาคิด
ผอ.รร.บ้านรันเดง
12. นายกานต์ ศักดิ์ปกรณ์กานต์
ผอ.รร.นิคมสร้างตนเองปราสาท 3
13. นายนิติธร ผุงาตะนัตถ์
ผอ.รร.บ้านกาบกระบือ
เครือข่ายการจัดการศึกษาตานีปรือ
1. นายอนุวัตร กมลเดช
ผอ.รร.นิคมสร้างตนเองปราสาท
2. นายสุเมธ บูรณะ
ผอ.รร.นิคมสร้างตนเองปราสาท 1
3. นายปราการ รักษ์พงศ์
ผอ.รร.บ้านคลอง
4. นายศักดิ์สิทธิ์ สาพิมพา
ผอ.รร.บ้านบักดอก
5.
ผอ.รร.บ้านตานี(ส่งครูแทน)
6. นายพินี กังวาฬ
ผอ.รร.บ้านหนองปรือ
7. น.ส.จันทร์ฉาย มาลัยหอม
ผอ.รร.บ้านละลมระไซ
8. นายถวิล บุญเจียม
ผอ.รร.บ้านโคกจาเริญ
เครือข่ายการจัดการศึกษาโชคนาสาม
1. นางทวีลาภา เหล่าอุดม
ผอ.รร.บ้านนาครอง
2.
ผอ.รร.บ้านโชคนาสาม (ส่งครูแทน)
3. นายสง่า พูลพรหม
ผอ.รร.บ้านมะเมียง
4.
ผอ.รร.บ้านเจ้าคุณ (ส่งครู รรก.แทน)
5. นายชาเนียน ลาภจิตร
ผอ.รร.บ้านจีกแดก
6. นายมนู ปุยะติ
ผอ.รร.บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บารุง)
7. นางลักษณาวดี กระจ่างจิตร
ผอ.รร.มหาราช4
8. ร.ต.ท.ประธาน แสงเพชร
ครูใหญ่ รร.ตชด.พีรยานุเคราะห์ 2
เครือข่ายการจัดการพุทธรักษา
1. นายชุมพร หงส์แก้ว
ผอ.รร.บ้านสังขะ
2. นายสุนทร อินทรนุช
ผอ.รร.สังขะวิทยาคม
3. นายสุมิตร ประสานรัตน์
ผอ.รร.บ้านโดง
4.
ผอ.รร.บ้านศรีนวล
(ส่งครูแทน)
5. ผอ.รร.จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ (ส่งครูแทน)
6. นายสาเริง ช่องงาม
ผอ.รร.บ้านโพนชาย
/7. นายไพบูลย์...
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7. นายไพบูลย์ แก้วใส
ผอ.รร.บ้านชาสมิง
8. นายไพบูลย์ แก้วใส
ผอ.รร.บ้านศาลาสามัคคี
9.
ผอ.รร.บ้านไทยสมบูรณ์ (ส่งครูแทน)
เครือข่ายการจัดการศึกษากระเทียมสะกาดก้าวหน้า
1.
ผอ.รร.บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) (ส่งครูแทน)
2. นายทศพล สุดชมโฉม
ผอ.รร.บ้านแยงมิตรภาพที่ 146
3. นายสุภาพ เสาะพบดี
ผอ.รร.บ้านโนนสบาย
4. นายอดิศร พิชญอัครกุล
ผอ.รร.บ้านโคกรัมย์
5. นายประจักษ์ เงางาม
ผอ.รร.บ้านถนน
6. นางกาญจน์นิต สาเภา
ผอ.รร.สหราษฎร์วิทยา
7. นายวินัย ดาสั่ว
ผอ.รร.บ้านสะกาด
8. นายวินัย นาคแสง
ผอ.รร.บ้านตาโมม
9. นายเริงศักดิ์ หาญมานพ
ผอ.รร.บ้านหลัก
10. นายขุนชิต ละราคี
ผอ.รร.บ้านจังเอิล
11.
ผอ.รร.สหมิตรวิทยา (ส่งครูแทน)
เครือข่ายการจัดการศึกษาตาตุมจารย์
1. นายสมชาย หอมหวน
ผอ.รร.บ้านจารย์
2. นายวิเชียร ศรีพรมสุข
ผอ.รร.บ้านโคกไทร
3. นายบุญสมชัย ฟองนวล
ผอ.รร.บ้านโพธิ์
4. นายประจบ กาเนิดสิงห์
ผอ.รร.บ้านอังกอล
5. นายธนง ไหวดี
ผอ.รร.บ้านขนาดมอญ
6. นายบัญชา จิรคงสวัสดิ์
ผอ.รร.บ้านตาแตรวทัพดัด
7.
ผอ.รร.บ้านปวงตึก (ส่งครูแทน)
8. นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง
ผอ.รร.บ้านภูมินิยมพัฒนา
9. นางดวงแข ละม้ายศรี
ผอ.รร.บ้านห้วยสิงห์
10. นายสุรพงษ์ รัตนโคตร
ผอ.รร.สตรีวิทยาสมาคม
11. นายบุญเอิบ ทาทอง
ผอ.รร.บ้านคะนา
12. ร.ต.ท.พงศกร ขันตี
ครูใหญ่ รร.ตชด.ตาตุม
เครือข่ายการจัดการศึกษาดมเทพรักษา
1. นายเรวัตร แม่นผล
ผอ.รร.ดมวิทยาคาร
2. นายฉลอง เติมทอง
ผอ.รร.บ้านสนบ
3. นายเจริญทรัพย์ วิเศษพงษ์
ผอ.รร.บ้านศรีมงคล
4. นายบุตรสี หมื่นเจริญ
ผอ.รร.บ้านตาพราม
5. น.ส.ดวงพร แอกทอง
ผอ.รร.บ้านศาลา
6. นายคีรี สูตรสุข
ผอ.รร.บ้านชาเบง
7. นางวิไล มูลศาสตร์
ผอ.รร.บ้านลันแต้
8. นายสิทธิชัย สมศรี
ผอ.รร.บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
9. ร.ต.ท.วรวิทย์ บุญมา
ครูใหญ่ รร.ตชด.ตาแตรว
เครือข่ายการจัดการศึกษาศรีบูรพา
1. นายธรรมนูญ บุญงอก
ผอ.รร.บ้านพระแก้ว
/2. นายสมยศ...
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2. นายสมยศ ทองเต็ม
3.
4. นายอาคม เขียวสระคู
5. นายศิวกร เจริญ
6. นายดรุณ เจนจบ
7. นายถนัด แสนกล้า
8. นายประสาน พิมพร
9. นายสุเทียบ จันทสุข
10. นางรจนา ทองประดับ
11. นายวีรพงษ์ สงค์พิมพ์
12. นายเตรียมศักดิ์ สว่าง
เครือข่ายการจัดการศึกษาทับขอน
1. นายศุภกร เขียวสระคู
2. นายสงวน ศาลางาม
3. นายคงฤทธิ์ ไชยแสนท้าว
4. นายถาวร มีแสวง
5. นายโสรินทร์ ห้วยทราย
6. นายพงษ์ศกดิ์ พางาม
7. นางสาวบังอรศรี วงค์มาลา
8.
9.
10. นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว
11. นายประสาร มีมาก
12. นางสาวภัทรพร บรรลือทรัพย์
13. นายวสันต์ ลาดศิลา
เครือข่ายการจัดการศึกษาเขื่อนตาเกาว์
1. นายมนตรี สายพญาศรี
2. นายไพบูลย์ เทพบุตร
3. ว่าที่ ร.อ.ศิริพงษ์ ประดับเพชร
4. นายถนอม คาหล่า
5. นายบุญเกิด กองสุข
6. นายอัมรินทร์ บุญเจียม
7. นายวินัย เหมือนแก้ว
8. ร.ต.ท.วิสูตร จะมัวดี
เครือข่ายการจัดการศึกษาช่องจอม
1. นายประทีป สงกล้า
2. นายสุรพินท์ บัวสาย
3. นายสุรชิต เนื้อละออ
4. นายเดโชพล ชลธี
5.
-

ผอ.รร.บ้านกระสัง
ผอ.รร.บ้านหนองขี้เหล็ก
ผอ.รร.ราษฎร์พัฒนา
ผอ.รร.บ้านแสนกาง
ผอ.รร.บ้านพรหมสะอาด
ผอ.รร.บ้านเถกิง
ผอ.รร.บ้านกะปู
ผอ.รร.จตุคามวิทยา
ผอ.รร.บ้านตาคง
ผอ.รร.บ้านห้วยปูน
ผอ.รร.บ้านสนวน
ผอ.รร.บ้านทัพทัน
ผอ.รร.บ้านเลิศอรุณ
ผอ.รร.บ้านลาหาด
ผอ.รร.บ้านเสรียง
ผอ.รร.บ้านร่มเย็น
ผอ.รร.บ้านวังปลัด
ผอ.รร.บ้านโนนเจริญ
ผอ.รร.บ้านขอนแตก (ส่งครูแทน)
ผอ.รร.บ้านอาวอก
(ส่งครูแทน)
ผอ.รร.บ้านโตงน้อย
ผอ.รร.บ้านตอกตรา
ผอ.รร.หนองโสนวิทยา
ผอ.รร.สุขพรหมมีศรัทธาญาติ
ผอ.รร.กาบเชิงมิตรภาพที่ 190
ผอ.รร.บ้านบักจรัง
ผอ.รร.บ้านปราสาทเบง
ผอ.รร.เพียงหลวง 8
ผอ.รร.หวลถวิลวิทยา
ผอ.รร.บ้านตะเคียน
ผอ.รร.บ้านสกล
ครูใหญ่ รร.ตชด.ท่านผู้หญิงฯ
ผอ.รร.บ้านคูตัน
ผอ.รร.บ้านโคกสะอาด
ผอ.รร.บ้านราวนคร
ผอ.รร.บ้านหนองโยโคกปืด
ผอ.รร.บ้านด่าน (ส่งครูแทน)
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6. นายปรีญา เกษดี
7. นายสนอง ดาทอง
8. นายธานินท์ ชินวงษ์
9. นายพรสันต์ โมคศิริ
10.
เครือข่ายการจัดการศึกษาเขาแหลม – พนมซอร์
1. นายกิตติพงศ์ มังกร
2. นายปรีชา สุทธิโฉม
3. นายคาพอง ลาภา
4. นายภาสกร เรืองใหม่
5. นายภราดร ดีพูน
6. นางอินทิรา พอใจ
7. นางสมหทัย ตรองจิตต์
8. นายเทวัน พอใจ
9. นางจุฑารัตน์ ศรีไสว
10. นางสาวไพรินทร์ หน่อสีทา
11. นางกลิ่น ภาสดา
เครือข่ายการจัดการศึกษาไตรคีรี
1
2 นางสาวพรทิพย์ วิเศษวุฒิพงศ์
3.
4 นางสาวญาณี สืบสังข์
5 นายนภปภน กฤติยาวรรค์
6 นายชาลี กงแก้ว
7 นายประยูร ใจซื่อ
8 นายพุฒิพงษ์ เพียรการ
9 นายอภิชาติ โกสีย์
10 นางสาวศิรินประภา สิงห์ชัย
11 ว่าที่ พ.ต.อนุศิษฎ์ เอกยีรัมย์
12 พ.ต.ต.ประเจน ทาวงศรี
13 พ.ต.ต.ประศาสน์ บุญบรรลุ
เครือข่ายการจัดการศึกษาวังสะเภา
1. นายสงวน คาลอย
2. นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์
3. นายยุทธนา ปักโคทานัง
4. นายณรงค์ พูนเสงี่ยมศิลป์
5. นายบุญเจือ โฉมใส
6. นายศิริชัย บุญเอก
7. น.ส.พิมลพรรณ เพิ่มทรัพย์
8. นางวิจิตรา อุดมทรัพย์

ผอ.รร.บ้านโจรก
ผอ.รร.บ้านเกษตรถาวร
ผอ.รร.เรืองเจริญพัฒนา
ผอ.รร.แสงทองสมบูรณ์วิทยา
ผอ.รร.บ้านโพนทอง
(ส่งครูแทน)
ผอ.รร.บ้านโคกตะเคียน
ผอ.รร.บ้านถนนชัย
ผอ.รร.บ้านโนนทอง
ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์
ผอ.รร.บ้านกู่
ผอ.รร.บ้านจารย์
ผอ.รร.เกษตรอีสานสามัคคี
ผอ.รร.บ้านแนงมุด
ผอ.รร.บ้านสระทอง
ผอ.รร.ประชาสามัคคี
ผอ.รร.นิคมสร้างตนเองปราสาท 2
ผอ.รร.บ้านบัวเชด
(ส่งครูแทน)
ผอ.รร.บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
ผอ.รร.บ้านออดราษฎร์สามัคคี
ผอ.รร.บ้านระมาดค้อ
ผอ.รร.บ้านโนนสังข์
ผอ.รร.บ้านอาโพน
ผอ.รร.บ้านสะแร
ผอ.รร.บ้านจรัส
ผอ.รร.บ้านโชค
ผอ.รร.กลาโหมราชเสนา 2
ผอ.รร.บ้านโอทะลัน
ครูใหญ่ รร.ตชด.ชาปะโต
ครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านรุน
ผอ.รร.บ้านสะเดา
ผอ.รร.บ้านสน
ผอ.รร.บ้านสาเภาลูน
ผอ.รร.บ้านไทยเดิม
ผอ.รร.บ้านสวาท
ผอ.รร..บ้านโคกสมอง
ผอ.รร.บ้านตาวัง
ผอ.รร.บ้านหนองโจงโลง
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9.
10. นางทาริณีย์ บุญคล้อย
11. นายสุพจน์ บุญแย้ม
เครือข่ายการจัดการศึกษาพนมดงรัก
1.
2.
3. นายจงรักษ์ อิ้วประโคน
4. นายจิรฐา สิทธิมูล
5. นายสมาน ขุมทอง
6. นายเพชร อึงชื่น
7. นายดารง ดีมาก
8. นายวีรพงษ์ จาปามูล
9. นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง
10. ร.ต.ท.เอกชัย สาคาร
เครือข่ายการจัดการศึกษาโคกกลางจีกแดก
1. นายพีรวัตร สีลินลี
2. นายสุนธพร กระจ่างจิตร
3. นายธีรยุทธ กิ่งแก้ว
4. นายไสว สายยศ
5. นายสุเชาว์ กิ่งแก้ว
6. นายสุปัน วิชัย
7. นายอานวย ฉิมกุล
8. นายโสรีย์ ยอดเพชร
เครือข่ายการจัดการศึกษาศรีณรงค์ 1
1.
2. นายสมศักดิ์ ลีแสน
3. นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข
4. นางกนกพร สร้อยจิต
5. นายณัฎฐวี สุขแสวง
6.
7. นางมะลิ คงทน
8. นายชู จุดโต
9. นายสมยศ บุญร่วม
10. นายทิศ ซ่อนจันทร์
11. นายสุริยา ทองเพิ่ม
12. นายสุริยา ดอนเหลือม
เครือข่ายการจัดการศึกษาศรีณรงค์ 2
1. นางผกางาม กระเวนกิจ
2. นายณัฏฐ์ธเนศ สีน้าคา
3. นายโชคชัย สาลิวงษ์

ผอ.รร.บ้านจบก
(ส่งครูแทน)
ผอ.รร.บ้านนา
ผอ.รร.บ้านหนองเหล็ก
ผอ.รร.บ้านรุน
(ส่งครูแทน)
ผอ.รร.บ้านอาปึล (ส่งครูแทน)
ผอ.รร.บ้านอุโลก
ผอ.รร.นิคมสร้างตนเองปราสาท 4
ผอ.รร.บ้านไทยสันติสุข
ผอ.รร.บ้านตาเมียง
ผอ.รร.บ้านพนมดิน
ผอ.รร.บ้านหนองคันนา
ผอ.รร.บ้านหนองจูบ
ครูใหญ่ รร.ตชด.โคกแสลง
ผอ.รร.บ้านโคกกลาง
ผอ.รร.บ้านโคกโบสถ์
ผอ.รร.บ้านสระแก้ว
ผอ.รร.บ้านจีกแดก
ผอ.รร.บ้านโคกกรม
ผอ.รร.บ้านตาลวก
ผอ.รร.บ้านศรีสวาย
ผอ.รร.บ้านละเอาะ
ผอ.รร.บ้านตรวจ
(ส่งครูแทน)
ผอ.รร.บ้านฉลีกหนองมะแซว
ผอ.รร.บ้านเตาแดก
ผอ.รร.บ้านโนนทอง
ผอ.รร.บ้านเกาะตรวจ
ผอ.รร.บ้านหนองหว้า (ส่งครูแทน)
ผอ.รร.บ้านน้อย
ผอ.รร.วิทยาราษฎร์นุกูล
ผอ.รร.บ้านกล้วย
ผอ.รร.ไพลอานวยวิทย์
ผอ.รร.พระจันทร์ศรีสุข
ผอ.รร.บ้านขยูงทองยางภิรมย์
ผอ.รร.บ้านณรงค์
ผอ.รร.บ้านโสน
ผอ.รร.ศรีณรงค์วิทยาคาร
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4. นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท์
5. นางจุฑารัตน์ พลศักดิ์เดช
6. นายวขาน บัวบาน
7. นายสุเมธศักดิ์ ทองอ้ม
8. นายเอกสิทธิ์ ประไวย์
9. นายปราโมทย์ พลศักดิ์เดช
10. นายฉายศิริ ทองอ้ม
11. นายไชยวัฒน์ พุทธานุ
12. นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มพูน
13.
14. นายสุนัน ผลรักษา
15.
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางลักษณะศรี พิเคราะห์กิจ
2. นางอรุณี ชัยสุวรรณ
3. นายถวิล กล้วยทอง
4. นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
5. นางชลกนก ศรีไทย
6. นายนรินทร์ เหิมหาญ
7. นายนพรัตน์ ภาสง่า
8. นางสุภัค สาระสุข
9. นางนิตยา ธรรมนาม
10. นางสาววิลาศินี กาจิตเอก
11. นางทาริกา จุดบุตร
12. นางสินินาถ เกษแก้ว
13. นางพจนีย์ พระใหม่งาม
14. นางพจนีย์ พระใหม่งาม
15. นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
16. นายสมนึก สุรพลรอง
17. นางนวลฉวี สุขตาม
18. นายจานง เจริญศิริ
19. นางวิภาดา สายเสมา
20. นางสุท้าน กนุติรา
21. นางนภิศ ประสานสุข
22. นางบุญลักษณ์ ทองแก้ว
23. นางเสนอชัย สมถวิล
24. ว่าที่ ร.ต.วัชรพล บุตรศรี
25. นายวิชัย ศิริบูรณ์
26. นางสายบัว ฉิมพินิจ

ผอ.รร.บ้านละมงค์
ผอ.รร.รัฐราษฎร์พัฒนา
ผอ.รร.บ้านมหาชัย
ผอ.รร.บ้านแดง
ผอ.รร.บ้านเกาะแจนแวน
ผอ.รร.บ้านตะโนน
ผอ.รร.บ้านสาโรง
ผอ.รร.บ้านพะเนาว์
ผอ.รร.บ้านหนองแวง
ผอ.รร.บ้านกุง (ส่งครูแทน)
ผอ.รร.บ้านคูขาด
ผอ.รร.บ้านตราด (สงครูแทน)
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ช่างไม้ ช.4
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
พนักงานธุรการ ส .4
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
ผอ.รร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ครู รก.ผอ.รร.บ้านสองสะโกม
ครู รก. ผอ. รร.บ้านโพธิ์กอง
ครู รร.บ้านสะพานหัน
ครู รร.บ้านโชค
ครู รร.อมรินทราวารี
ครู รร.บ้านกระวัน
ครู รร.โชคนาสาม
ครู รร.บ้านเจ้าคุณ
ครู รร.บ้านศรีนวล
ครู รร.บ้านไทยสมบูรณ์
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27. น.ส.ศาธิรัตน์ รัตชยากร
28. นางปิยะวรรณ สดสุชาติ
29. นายยศ รี่นรมย์
30. นายจันทร์แก้ว นฤสาร
31. นายรัชนีกร พูนทรัพย์
32. นายอุทัย อภัยพจน์
33. นายประเทือง หงส์แก้ว
34. นางสาวชไมพร สอนงาม
35. นายสาราญ ภูปุย
36. นายบุญรัตน์ คาเลิศ
37. นางสาวรัติยา ปิยธนสกุล
38. นายสุทฺธิภูมิ ทองแท้
39. นางปิยะนุช อุดมทวี
40. ร.ต.ท.พงศ์กร ขันที
41. ร.ต.ท.วรวิทย์ บุญมา
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายพิชิต หอมนวล
2. นายเสนอ แสนคา
3. นายพิศาล ฉันท์ทอง
4. นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง
5. นางสาววาริสา ดวงใจ
6. นางเบญญา ศรีดารา
7. นายอุดม ภาสดา
8. นายสมชาย ชมเมิน
9. นายกฤปนนท์ นิติธรรมธาดา

รอง ผอ.รร.บ้านกระเทียมฯ
ครู รร.สหมิตรวิทยา
ครู รร.บ้านปวงตึก
ครู รร.บ้านขอนแตก
ครู รร.บ้านอาวอก
ครู รก.ผอ.รร.บ้านโพนทอง
ครู รร.บ้านบัวเชด
ครู รร.บ้านจบก (บัวเชด)
ครู รก.รร.บ้านรุน
ครู รก.รร.บ้านอาปึล
ครู รร.บ้านตรวจ
ครู รร.บ้านกุง
ครู รร.บ้านตราด
ครู รร.ตชด.ตาตุม
ครูใหญ่ รร.ตชด.ตาแตรว
รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 (ไปราชการ จ.อุดรธานี)
รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 (ลาป่วย)
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล (ไปราชการ จ.อุดรธานี)
นักตรวจสอบภายใน ชานาญการ (ไปราชการ กทม.)
ศึกษานิเทศก์ (ไปราชการ จ.นครราชสีมา)
ศึกษานิเทศ (ไปราชการ จ.ศรีสะเกษ)
ศึกษานิเทศก์ (ลาพักผ่อน)
ผอ.รร.บ้านตาเบา
ผอ.รร.บ้านหนองขี้เหล็ก

พิธีการก่อนประชุม
1. พิธีเขตสุจริต
1.1 .เคารพธงชาติ
1.2 ประกอบพิธีทางศาสนา
1.3 กล่าวคาปฏิญญาเขตสุจริต
2. ,มอบโล่และเกียรติบัตร ระดับประเทศแก่โรงเรียนบ้านโคกจาเริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประจาปี 2560 ดังต่อไปนี้
2.1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบโล่รางวัล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ระดับประเทศ ประจาปี 2560 ระดับชมเชย ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกจาเริญ
2.2 กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา มอบโล่รางวัล โรงเรียนต้นแบบ
อาหารกลางวัน “ดีเด่น” ระดับประเทศ ประจาปี 2560 ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกจาเริญ
2.3 กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา มอบเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบ
อาหารกลางวัน “ดีเด่น” ระดับประเทศ ประจาปี 2560 ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกจาเริญ
2.4 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบโล่รางวัล โรงเรียนต้นแบบโครงการนักเรียน
ไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 5 ประจาปี 2560 ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกจาเริญ
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2.5 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบโครงการนักเรียน
ไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 5 ประจาปี 2560 ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกจาเริญ
ที่ประชุม :

รับทราบ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้เปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
2560 ซึ่งเดิมกลุ่มงาน ๗ กลุ่ม ได้กาหนดให้มีกลุ่มงานเพิ่มขึ้น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.2 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) เขตพื้นที่การศึกษาจะกากับดูแลขอให้ทุก
โรงเรียนขยันยกผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น ขอเร่งเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560 มี
โรงเรียนร่วมแข่งขัน 102 โรงเรียน มีกิจกรรมร่วมแข่งขัน กิจกรรม เป็นนโยบายของ สพฐ. ต้องตระหนักถึงเรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นสาคัญที่สุด ขอให้เดินทางตอนกลางวันยกเว้นการเดินทางกลางคืน ขอให้
อุบัติเหตุเป็นศูนย์
4. เนื่องจากเขตพื้นที่การศึกษามีกิจกรรมทุกวันพุธเช้า สพฐ. เวลา 08.00 – 09.00 น. และมีการประชุม
ผู้บริหารการศึกษาของเขตพื้นที่ทุกสัปดาห์หากโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่จะเชิญเขตพื้นที่ร่วมกิจกรรมในวันพุธ
ขอแจ้งให้ทราบ หรือถ้ามีเหตุจาเป็นก็จะจัดรอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมแทน
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)
ประธานแจ้งที่ให้ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมหากมีข้อแก้ไข ปรับปรุง ให้แจ้งที่กลุ่ม
อานวยการเพื่อแก้ไขต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1กลุ่มอานวยการ
3.1.1 การขออนุญาตไปราชการของผู้อานวยการโรงเรียน/ข้าราชการครู ให้ส่งที่กลุ่มอานวยการ และ
การขออนุญาตไปราชการพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ขอส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3.1.2 การแจกบัตรประจาตัวผู้บริหารสถานศึกษาแขวนคอในการมาติดต่อราชการที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
3.1.3 การนารถยนต์มาฝากที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เวลาไปราชการ
ขอความอนุเคราะห์ให้แจ้งยามประจาเขตพื้นที่ให้ทราบด้วย ว่ารถใคร ทะเบียนอะไร ไปกี่วัน เพื่อความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน
3.1.4 การลงนามในสมุดมาราชการที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
/ นายเสริมฤทธิ์...

11

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
- การขออนุญาตไปราชการ แบ่งเป็น 2 ส่วน โรงเรียนขออนุญาตไปราชการ ส่งมาที่สานักงานเขตพื้น
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และการขออนุญาตไปราชการเป็นกลุ่มโรงเรียน
- การนาบัตรประจาตัวผู้บริหารสถานศึกษาแขวนคอ เพื่อเพิ่มความจา ยกเว้นวันจันทร์มีป้ายชื่อแล้ว
ที่ประชุม :รับทราบ
3.2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3.2.1.การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่มุ่งพัฒนางานลูกเสือของโรงเรียนให้เป็นตัวอย่างที่
ดี และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ การเรียนการสอนวิชาลูกเสือในโรงเรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโรงเรียน ใน
สังกัดส่งเอกสารดาเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2561 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
3.2.2.โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน
แจ่มวิชาสอน” แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จานวน ๒ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2561 รับสมัครถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2561 รับสมัครถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดทราบ
หากมีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม สามารถส่งใบสมัคร มายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2561
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
- การขออนุญาตไปศึกษานอกสถานที่ ขอความร่วมมือโรงเรียนส่งเรื่องขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย
15 วัน ก่อนเดินทางเพื่อความถูกต้องและป้องกันเหตุที่ไม่อาจเกิดขึ้น
ที่ประชุม : รับทราบ
3.3กลุ่มบริหารงานบุคคล
3..3.1สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รายงานตัววันที่ 12 ธันวาคม 2560
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
- ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต มี 3 วิชาเอก ได้แก่
วิชาเอกปฐมวัย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ และวิชาเอกคณิตศาสตร์ จานวน 10 อัตรา เมื่อวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2560
การดาเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ที่ประชุม :รับทราบ
3.4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3.4.1 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตามมาตรการเพิ่ม
/ประสิทธิภาพ...
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ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3.4.2 งบประมาณปี 2561 งบลงทุน ได้ดาเนินการแจ้งเงินประจางวดให้โรงเรียนทราบแล้ว
3.4.3 การล้างหนี้เงินยืมราชการ
3.4.4 การออกใบเสร็จรับเงิน
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้โอนเงินให้โรงเรียนแล้วขอความ
ร่วมมือโรงเรียนได้ออกใบเสร็จรับเงินด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
3.5 กลุ่มนโยบายและแผน
3.5.1 เรื่อง ตัวชี้วัดจาแนกตามยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด้วย สพฐ. ได้จำแนกยุทธศำสตร์ของ สพฐ. ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เพื่อให้ส่วนรำชกำรและสถำนศึกษำใน
สังกัดทรำบ ดังนั้น สพป.สุรินทร์ เขต 3 จึงแจ้งสถำนศึกษำในสังกัดทรำบและถือปฏิบัติ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่
1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษมีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของ
พื้นที่ .....................
2. ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา .........................
3. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ .....................
4. ร้อยละของสถานศึกษานา “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ .....................................
5. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย...................
6. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การ
จบการศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ................
7. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร...............
8. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและ
ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย................
9. ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้
ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด ......................
10. ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ.
กาหนด.....................

กลุ่มที่รับผิดชอบ
ไม่มี
กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มนิเทศ ฯ
กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มนิเทศ ฯ

กลุ่มนิเทศ ฯ
กลุ่มนิเทศ ฯ
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ
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11. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการ
เรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการ และ
บริบทของแต่ละพื้นที่
12. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ O-Net มากกว่าร้อยละ 50
เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา .................
13. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA ……………..
3.ส่งเสริมสนับสนุนการ
14. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
พัฒนาครูและบุคลากร
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ....................
ทางการศึกษา
15. ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการ
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ...................
4.ขยายโอกาสการเข้าถึง
16. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาและ
การศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น ...................
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
17. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับ
โอกาสในการศึกษาต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น ................
5.การจัดการศึกษาเพื่อ
18. ร้อยละของผุ้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ แสดงออกถึงความตระหนักในความสาคัญของการดาเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
........
6.การพัฒนาระบบการ
19อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น
บริหารจัดการและ
พื้นฐานลดลง............................
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
20. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับ
ส่วนร่วมในการจัการ
ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม
ศึกษา
ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ..........................

กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล
กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มส่งเสริม ฯ
กลุ่มนิเทศ ฯ
กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มนโยบายฯ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มนิเทศฯ

ที่ประชุม : รับทราบ
3.6 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา
3.6.1 การปรับกาหนดการประเมินผลนักเรียน ตามปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2560 ในข้อที่ 1 และ 2
ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
O-NET, NT, ข้อสอบมาตรฐานกลาง และการอ่าน ชั้น ป.1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ที่ งาน/กิจกรรม

กาหนดการ
(วัน เดือน ปี)

ประกาศผล/
รายงานผล

ผู้รับผิดชอบ
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1
2

3
4

ประชุมชี้แจงแนวดาเนินการทดสอบ O-NET , NT
ข้อสอบมาตรฐานกลาง และการอ่านออกเขียนได้
ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 / รับคู่มือการจัดสอบ
การสอบ Pre O-NET,NT และข้อสอบกลาง

12 ธ.ค. 2560

-

 เขตพื้นที่การศึกษา
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และ
ครั้งที่ 1 (ใช้ข้อสอบ Pre ปี 2559/ข้อสอบเครือข่าย)
ประเมินผล
- สอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6
15 ธ.ค. 60
18 ธ.ค. 2560  ศึกษานิเทศก์
- สอบ Pre NT ชั้น ป.3
สพป.สุรินทร์ เขต 3
- สอบ Pre ข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2
เครือข่ายการจัดการศึกษา
ป.4 , ป.5 และชั้น ม.1 , ม.2
 โรงเรียน
ครั้งที่ 2 (ข้อสอบจาก สทศ.สพฐ.)
 กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลฯ
- สอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6
9 – 10 ม.ค. 61 11 ม.ค. 2561 044-552352
- สอบ Pre NT ชั้น ป.3
 ศน.อุทัย บุญมี
- สอบ Pre ข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2
084-875-2779
ป.4 , ป.5 และชั้น ม.1 , ม.2
 ศน.ปัทมา เขียวเจริญ
7 ม.ค. 2561
การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
15 ม.ค. 2561 084-417-5775

5

การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
- ชั้น ป.6
- ชั้น ม.3
- ชั้น ม.6
การประเมินด้านการอ่าน ชั้น ป.1

3 ก.พ. 2561
3-4 ก.พ. 2561
3-4 มี.ค. 2561
19 - 23 ก.พ. 61

25 มี.ค. 2561
26 ม.ค. 2561
3 เม.ษ. 2561
2 เม.ย. 2561

6

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน

7 มี.ค. 2561

30 เม.ย.
2561

ระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3
การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
ชั้น ป.2 , ป.4 ,ป.5
ชั้น ม.1 - 2
การสอบ PISA 2018

28 ก.พ.–6 มี.ค.61 30 เม.ย.
12 – 13 ก.พ. 61 2561
สิงหาคม 2561

7
8

หมายเหตุ : กาหนดการทดสอบ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

3.6.2 การสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2561 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
/ รอบสอง ระดับประเทศ / รอบสาม ระดับนานาชาติ)
การสมัครแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ.2561 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน – 4
ธันวาคม 2560 นั้น มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขัน รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวน สมัครเข้าแข่งขัน
1,013 คน (ดังรายชื่อที่แนบ) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 12
ธันวาคม 2560 ที่ www.obecimso.net และ www.imso.go.th ให้โรงเรียนที่สมัครแข่งขันได้ดาเนินการดังนี้
/1.ตรวจสอบรายชื่อ...
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1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
2. พิมพ์บัตรประจาตัวสอบของนักเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 – 6 มกราคม 2561
3. นักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 7
มกราคม 2561
รายชื่อโรงเรียนที่สมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ที่
รายวิชาที่สอบ
ชื่อโรงเรียน
จานวน
นักเรียน
1
คณิตประถม
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
15
2
คณิตประถม
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
12
3
คณิตประถม
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
157
4
คณิตประถม
โรงเรียนบ้านยาง ฯ
5
5
คณิตประถม
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
9
6
คณิตประถม
โรงเรียนบ้านสะแร
14
7
คณิตประถม
โรงเรียนบ้านสน
27
8
คณิตประถม
โรงเรียนบ้านอาปึลกง
8
9
คณิตประถม
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
90
10
คณิตประถม
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล
10
11
คณิตประถม
โรงเรียนบ้านตาโมม
9
12
คณิตประถม โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
1
13
คณิตประถม
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ2
11
14
คณิตประถม
โรงเรียนบ้านสีโค
11
15
คณิตประถม
โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม
6
16
คณิตประถม
โรเงรียนดมวิทยาคาร
9
17
คณิตประถม
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
2
18
คณิตประถม
โรงเรียนบ้านปราสาท
26
19
คณิตประถม
โรงเรียนปราสาท
37
20
คณิตประถม
โรงเรียนบ้านตะโนน
1
21
คณิตประถม
โรงเรียนบ้านตาคง
10
22
คณิตประถม
โรงเรียนบ้านพระแก้ว
3
23
คณิตประถม
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
7
24
คณิตประถม
เทศบาลสังขะ
1
25
คณิตประถม
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
23
26
คณิตประถม
โรงเรียนประชาสามัคคี
4
รวมนักเรียนสอบวิชา คณิตประถม จานวน 508 คน
1
2
3
4
5

คณิต ม.ต้น
คณิต ม.ต้น
คณิต ม.ต้น
คณิต ม.ต้น
คณิต ม.ต้น

โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
โรงเรียนบ้านสะแร
โรงเรียนบ้านสน
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล
โรงเรียนบ้านตาโมม
โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง

5
14
6
10
21

16

6
7
8
9
10

คณิต ม.ต้น
คณิต ม.ต้น
คณิต ม.ต้น
คณิต ม.ต้น
คณิต ม.ต้น

โรงเรียนบ้านสระแก้ว
โรงเรียนบ้านพระแก้ว
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
โรงเรียนประชาสามัคคี

7
6
1
5
5

รวมนักเรียนสอบวิชา คณิต ม.ต้น จานวน 80 คน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

วิทย์ประถม
วิทย์ประถม
วิทย์ประถม
วิทย์ประถม
วิทย์ประถม
วิทย์ประถม
วิทย์ประถม
วิทย์ประถม
วิทย์ประถม
วิทย์ประถม
วิทย์ประถม
วิทย์ประถม
วิทย์ประถม
วิทย์ประถม
วิทย์ประถม
วิทย์ประถม
วิทย์ประถม
วิทย์ประถม
วิทย์ประถม
วิทย์ประถม
วิทย์ประถม

โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
โรงเรียนบ้านสน
โรงเรียนบ้านอาปึลกง
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล
โรงเรียนบ้านตาโมม
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ2
โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
โรงเรียนบ้านปราสาท
โรงเรียนปราสาท
โรงเรียนบ้านสระแก้ว
โรงเรียนบ้านพระแก้ว
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านสวายซอ
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2
โรงเรียนบ้านห้วยปูน
โรงเรียนบ้านโนนทอง
รวมนักเรียนสอบวิชาวิทย์ประถม จานวน 425 คน

36
28
25
5
26
30
140
11
7
9
9
5
5
43
7
3
7
9
11
4
5

รวมนักเรียนทั้งหมด 1,013 คน

3.6.3.การประชุมชี้แจงแนวดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
ตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่ ศธ 04168.กน/ว5237 ลงวันที่ 6 ธันวาคม
2560 เชิญท่านประธานเครื อข่าย วิช าการเครือข่าย เลขาเครือข่าย และกรรมการประมวลผลการสอบระดั บ
เครือข่าย รวมเครือข่ายละ 4 คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2560 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ดกเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมปราสาททอง
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
- ขอให้โรงเรียนปฏิบัติตามปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
และตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันฯเพื่อรักษาสิทธิ
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ที่ประชุม :รับทราบ
3.7 หน่วยตรวจสอบภายใน
- ไม่มีข้อประชุม
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
ขอให้โรงเรียนในสังกัดให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในจะไปให้
คาแนะนา ชี้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ขอให้โรงเรียนให้การต้อนรับ
ที่ประชุม : รับทราบ
3.8 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3.8.1 เรื่องอินเตอร์เนต สพฐ.มีการขยายเวลาต่อสัญญาอินเตอร์เนตให้โรงเรียน หรือโรงเรียน
อาจมีทางเลือกอื่นใช้ Internet ประชารัฐ
3.8.2 การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน มีการจัดอบรมให้แก่ครู
3.8.3 แจ้งเรื่องการจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร
ที่ประชุม : รับทราบ
3.9 เครือข่ายการจัดการศึกษา
ไม่มีข้อประชุม
หลักการทางานของ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๓ (นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์)
1.1. การบริหารงานของแต่ละกลุ่มให้บริหารจัดการตามแนวทางเดิมที่เคยปฏิบัติตามที่
ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ท่านเดิมวางไว้ไปก่อน
- รอง ผอ.เขตที่ดูแลกลุ่มไหนก็ให้ดูแลกลุ่มเดิมไปก่อน โดยถ้าในแต่ละกลุ่มมี
ปัญหาตรงไหนก็ให้คุยกัน
- การไปราชการของบุคลากรในกลุ่ม ให้รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
ที่รับผิดชอบเป็นผู้อนุมัติการไปราชการของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม กรณีถ้า ผอ.โรงเรียนและครูขออนุมัติไปราชการมอบ
กลุ่มอานวยการเป็นเจ้าของเรื่อง โดยมอบรอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ที่รับผิดชอบกลุ่มอานวยการเป็นผู้ลงนาม
อนุมัติการไปราชการ เช่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขออนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ก็ให้รองที่รับผิดชอบกลุ่มนั้นเป็นผู้อนุมัติการไปราชการได้เลย แต่ถ้าขออนุมัติไปราชการโดยใช้งบประมาณก็ให้รอง
ผอ.สพป.ที่รับผิดชอบกลุ่มนั้นผ่านแล้วเสนอมายัง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นผู้อนุมัติการไปราชกา
- การจัดตั้งเขตพัฒนาการศึกษา โดยตั้งชื่อเขตพัฒนาการศึกษาเป็นอาเภอ
เพื่อให้ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็น ผอ.เขตพัฒนาการศึกษา เพื่อให้รองได้แสดงบทบาทของความเป็นผู้นา
โดยมีหน้าที่กาหนดนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาการศึกษา เสนอแนะ
การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป กากับดูแล ตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหาร
และการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการ
บริหารทั่วไป เสนอแนะแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาในเขตพัฒนาการศึกษา ต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนและชุมชน
เพื่อพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาการศึกษา แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะทางานในการปฏิบัติงานของ
เขตพัฒนาการศึกษา ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
มอบหมาย โดยจะมีงบประมาณให้
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1.2 กิจกรรมเร่งด่วน/ภารกิจเร่งด่วน
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะจัดทา
โครงการ “ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปให้ถึงตูนบอร์ดี้แสลม” โดยในเวลา 07.00 น. ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจัด
กิจกรรมในจุดบริการของตนเอง และเวลา 15.30 น. บุคลากรใน สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประธานเครือข่ายการจัด
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนและนักเรียน จานวน 100 คน วิ่ง “ก้าวคนละก้าว” และขอเชิญชวน
บุคลากรในสังกัดได้ช่วยกันบริจาคก้าวคนละก้าว โดยในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 จะให้ทุกโรงเรียนได้ทาคลิปข่าว
ส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ด้วย โดยมอบ ศน.เฉลิมชัย ถึงดี เป็นผู้ออกแบบเสื้อ โดยมอบหมายให้กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ได้จัดทาเสื้อให้บุคลากรในสังกัด ประธานเครือข่ายทุกคน คณะทางาน และให้บุคลากรทุกคน
ได้ใส่เสื้อ “ก้าวคนละก้าว” ไปในงาน O.D. ณ จังหวัดชลบุรี ซึ่งกิจกรรม O.D ก็จะมีช่วงเช้าจะมีการพัฒนาบุคลากร
โดยท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคบ่ายจะมีการ
แข่งขันกีฬาร่วมกับ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 และสพป.สระแก้ว เขต 2 ภาคเย็นก็จะมีการ
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
1.3 วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2561 ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3
โดยมี 2 ขั้นตอนดังนี้
- ทาโครงการตามภารกิจ
- โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์
1.4 การพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ระบบการบริหาร
- บรรยากาศภายใน (ขอความร่วมมือการจัดบรรยากาศภายในกลุ่ม)
- บรรยากาศภายนอก
1.5 กิจกรรมสร้างสรรค์/จิตสาธารณะ/ประเพณี/นโยบาย
- จัดโอกาสอันควรและเหมาะสม
1.6 นโยบายการจัดการศึกษา จะต้องลงให้ถึงโรงเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
1.7 นโยบายการจัดการศึกษา
- กองบุญ เช่น โครงการ “ก้าวคนละก้าว”
- กฐิน สพป.สุรินทร์ เขต 3
- มหกรรม “เปิดจักรวาลการเรียนรู้ คนสุรินทร์รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา”
1.8 การปรับแนวทางการทางาน
1) วิสัยทัศน์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
“เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นองค์กรชั้นนา คุณธรรมเป็นเลิศ บนพื้นฐานความเป็น
สุรินทร์ สู่สากล”
2) พันธกิจ
- บริหารจัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนในพื้นที่ อ.ปราสาท อ.สังขะ อ.ศรีณรงค์ อ.กาบเชิง อ.บัวเชด
/ และ อ.พนมดงรัก...
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และ อ.พนมดงรัก ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และคุณลักษณะคนดีศรีสุรินทร์
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
- ค่านิยม สพป.สุรินทร์ เขต 3
“บริหารโปร่งใส เต็มใจบริการ ทางานเป็นระบบ”
- หลักการทางาน
“งานได้ผล คนมีความสุข”
1.9 นโยบายการจัดการศึกษา
1) สิ่งที่อยากให้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นอย่างไรในอนาคตอันใกล้
2) สิ่งที่ดีอยู่แล้ว อยากให้ทาต่อไป
3) สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงพัฒนา
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มีข้อประชุม
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 กาหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 19 มกราคม 2561 ประชุม)
5.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด
นายวานิช บูรณ์เจริญ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด
- การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ได้กาหนดประชุมในวันที่ 21 มกราคม 2561 โดยสมาชิกใน
สัดส่วน 10 : 1
5.3 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ จากัด
- ไม่มีข้อประชุม
5.4 ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจาก สานักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์
- ไม่มีข้อประชุม
ทีป
่ ระชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ อรุณี ชัยสุวรรณ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางอรุณี ชัยสุวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ลงชื่อ วีรวัฒน์ พรหมบุตร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ลงชื่อ เสนอ แสนคา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเสนอ แสนคา )
รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
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