รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.12
ครั้งที่ ๓ /256๒
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนโยธินบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูมาประชุม

1. นายภานุวัชร แกวลําหัด รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
๒. นางจิรา ชูชว ย
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
3. นายวิเชียร ปาณะพงค
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
4. นายชาญณรงค รัตนบุรี
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
5. นางนิชนันท พงษเกษมพรกุล
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
๖. นางเนตรชนก ศรีรัตน
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
๗. นางพาตวรรณ ปรุเขตต
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
๘. นายวีระพันธ โชติวัน
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
๙. นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๑๐. นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย
แทน ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1๑. นางชุติมา พยุหกฤษ
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
๑๒. นางมันทนา รัตนะรัต
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
1๓. นายสุชีพ ทิพยบุญแกว
รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๑๔. วาที่ ร.ต.สมพร แกวคง
ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
๑๕. นางยุพดี กําจรฤทธิ์
ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ
๑๖. นายเลิศชาย ขอจิตตเมตต
ผูอํานวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
๑๗. นายสมนึก คงนก
รองผูอํานวยการโรงเรียนปากพูน
๑๘. นาย ส. สมบัติ มีสุนทร
ผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
๑๙. วาที่ ร.ต.โชคดี เภรีภาศ
ผูอํานวยการโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
๒๐. นายฉลาด จินดาวัฒน
รองผูอํานวยการโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ
๒๑. นางบังอร แปนคง
รองผูอํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ
2๒. นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค
ผูอํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง
2๓. นายพีระพงษ สองวิหค
ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต
๒๔. นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหม
ครูโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ
๒๕. นายปองเดช รัตนวงศ
ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
๒๖. นายอนันทน แดงเรือง
ผูอํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
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๒๗. นางสาวญาณากร สังขดวงยา
๒๘. นายประทีป ปานเนือง
๒๙. นายนราวุธ สุจิตะพันธ
๓๐. นายสุพัฒน เดชนุน
3๑. นายประเสริฐ ธานีรตั น
3๒. นายสงา นาวารัตน
3๓. นายสถิตย รัตนบุรี
๓๔. นายจิรัฎฐ รัตนพันธ
๓๕. นายอนันต รักษศรีทอง
๓๖. นายธีรวุฒิ มีประดิษฐ
๓๗. นายประโยชน ชัยณรงค
๓๘. นายวิชัย สุขพันธุ
๓๙. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
๔๐. นายสมจิตร จันทา
4๑. วาที่ ร.ต. อัครเดช สินภิบาล
4๒. นายศรีวิชัย คงจันทร
๔๓. นายจําเริญศักดิ์ แสงแกว
๔๔. นางสาวโสภา ไสวศรี
๔๕. นายปชานนท ชนะราวี
๔๖. นายสุพจน จงจิตร
๔๗. นางนภัค อินทรปาน
๔๘. นายนันทวัฒน ชัยวิชิต
๔๙. นายเฉลิมพงค ชวยคุม
5๐. นายเฉลิมชัย จิตรสํารวย
5๑. นายปรีชา ปญญานฤพล
5๒. นางวิมล หนูชุม
5๓. นายคีรี มากสังข
๕๔. นายปราโมทย พรหมนิล
๕๕. นายพิทักษ เชิญทอง
๕๖. นายอรุณ รอดสันติกุล
๕๗. นายจีรวิทย มั่นคงวัฒนะ
๕๘. นางสาววิภาดา ขุนทองจันทร

รองผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
รองผูอํานวยการโรงเรียนทุงสง
ผูอํานวยการโรงเรียนบางขันวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนกางปลาวิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีทุงสง
ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสงวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสงสหประชาสรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนชางกลางประชานุกูล
ผูอํานวยการโรงเรียนนาบอน
ผูอํานวยการโรงเรียนรอนพิบูลยเกียรติวสุนธราภิวฒ
ั ก
ผูอํานวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา
ครูโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
ผูอํานวยการโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ
ผูอํานวยการโรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนประสาธนราษฎรบํารุง
ผูอํานวยการโรงเรียนทุงใหญวิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณฯ
ผูอํานวยการโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
ผูอํานวยการโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสังพิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร
ผูอํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ
ผูอํานวยการโรงเรียนเชียรใหญสามัคคีวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนแหลมราษฎรบํารุง
ผูอํานวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค
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๕๙. นายสุธีรุจ อุปถัมภ
6๐. นายอธิศ ระแบบเลิศ
6๑. นางจิราพร รัตนกุล
6๒. นายเกียรติศักดิ์ บุญรวบ
6๓. นายอรุณรักษ จันทรศรี
๖๔. นายรัตตัญู ศรีไชย
๖๕. นายสมศักดิ์ คงแปน
๖๖. นางจรรยา แจงจุล
๗3. นายประยูร รักษกําเนิด
๗4. นางสาววิมล นาวารัตน
75. นายอรรถพร อักษรนํา
76. นายอรุณ พงศเพ็ชร
77. นายสุนทร เพ็ชรดี
78. นางกิ่งขวัญ สุขสงวน
79. นายกิตติชัย ไชยศร
80. นายสมเจตน ไชยเมือง
๘1 .นายสิทธิพร นิลพัฒน
๘2. นายสมมาศ หนูแกว
๘3. นายสุรพงศ เอื้อศิริพรฤทธิ์
๘4. นายประพฤติ วงศชนะ
85. นางสาวนิวร ผิวกระดาง
86. นางสาวสุดใจ พิชัยรักษ
87. นางวิมพวิภา รักสม
88. นายกําพล ทองอยู
89. นางสาวกัญญพิดา จงคง
90. นางวันดี พลเพชร
๙1. นางวราภรณ ชุมทอง
๙2. นายภูวไนย รักจํารูญ
๙3. นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์
๙4. นายชัยวัฒน ชวยแทน
95. นายอนุกูล ชุมทอง
96. นายสุวิทย ไกรพุฒ

ผูอํานวยการโรงเรียนเขาพังไกร
รองผูอํานวยการโรงเรียนปากพนัง
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง
ผูอํานวยการโรงเรียนโศภนคณาภรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนอินทรธานีวิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา
ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวด
ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนเกาะขันธประชาภิบาล
ผูอํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ
ผูอํานวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนขนอมพิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนทองเนียนคณาภิบาล
ผูอํานวยการโรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ผูอํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนสระแกวรัตนวิทย
ครูโรงเรียนคงคาประชารักษ
ผูอํานวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาะวิทยา
รองผูอํานวยการโรงเรียนพัทลุง
ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนประภัสสรรังสิต
ครูโรงเรียนวชิรธรรมสถิต
ผูอํานวยการโรงเรียน ศรีบรรพตพิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนตะแพนพิทยา
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97. นายนิกร แสงเกื้อหนุน
98. นางมาลี แกวละเอียด
99. นางสาวภิรัญญา อินถิติ
๑๐0. นายสมบูรณ ขุนทิพย
๑๐1. นางลออ วัชราดม
๑๐2. นายพชร มั่นคง
๑๐3. นางสาวกาญจนา เดชสม
๑๐4. นายพิชัย บุษรารัตน
๑๐5. นางจําป คงหนู
๑06. นายสมพงศ บุญชรัตน
๑07. นายพรศักดิ์ ชุมทอง
๑08. นายมณี เรืองแกว
๑09. นางสาวเนาวรัตน สังขโพธิ์
๑๑0. นางปรีญา จันทรเทพ
๑๑1. นางปญญาธิดา อัตบุตร
๑๑2. นายปรีชา มากมณี
๑๑3. นางสาวนันทรัตน ไพรัตน
๑๑4. นายสมนึก เวชสิทธิ์
๑15. นายปวิช เลือดฉิม
๑16. นายสุนันท รักชาง

ผูอํานวยการโรงเรียนปญญาวุธ
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง
ผูอํานวยการโรงเรียนควนขนุน
ผูอํานวยการโรงเรียนพนางตุง
ครูโรงเรียนอุดมวิทยายน
ผูอํานวยการโรงเรียนดอนศาลานําวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
ผูอํานวยการโรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม
ครูโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนตะโหมด
ผูอํานวยการโรงเรียนประชาบํารุง
ผูอํานวยการโรงเรียนเขาชัยสน
ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
ครูโรงเรียนกงหราพิชากร
ผูอํานวยการโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ
ผูอํานวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
ผูอํานวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนควนพระสาครินทร
ผูอํานวยการโรงเรียนปาบอนพิทยาคม
ครูโรงเรียนบางแกวพิทยาคม

ผูไมมาประชุม ๗ คน
๑. นายสมบูรณ เรืองแกว
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
๒. นางละอองทิพย บุญยเกียรติ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
๓. นางสุรัชนี อยูสบาย
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
๔. นางปาทิตตา จันทรสวาง
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
๕. นางยินดี คงทน
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
๖. นางสาวจรีรัตน สามารถ
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
๗. นายสุบรรณ เกราะแกว
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศ
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ผูเขารวมประชุม ๗ คน
๑. นางสุจารี สินภิบาล
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
๒. นางสาววิภาวรรณ เสมอภพ
พนักงานราชการ
๓. นางสมนึก สงคทิพย
พนักงานธุรการ ส.๔
๔. นางสาวซัลมา สุมาลี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
๕. นางสาวซาปยา รัตนศรีสุข
ลูกจางชั่วคราว
๖. นางสุฑามาศ อินทรปาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
๗. นายพงศพิชญ จันทรวงค
ลูกจางชั่วคราว
เริ่มประชุม
เวลา 09.00 น.
ประธาน
นายภานุวัชร แกวลําหัด รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑๒ เปนประธานในที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายสมศักดิ์ฯ
๑.๑ การประชาสัมพันธระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส จากสํานักงานสรรพกรพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช
เปนการอํานวยความสะดวกใหผูเสียภาษีโดยไมตองเก็บหลักฐานการบริจาคไว
สามารถเช็คไดในระบบการบริจาคอิเล็กทรอนิกส โดยลงทะเบียนบริจาคผานระบบ
อินเทอรเนต
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ที่ประชุมรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานฯ

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๓.๑ การประเมินโรงเรียนนาอยู นาเรียนรู สูคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ไดจัดทําโครงการโรงเรียนนา
อยู นาเรียนรู สูคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนั กเรี ย น
ควบคูกับการพัฒนาสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน ใหมีความ
สะอาด สวยงาม ปลอดภัย นาอยู นาเรียนรู เอื้อตอการเรียนการสอน ซึ่งขณะนี้ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ไดจัดทําแบบประเมินโรงเรียนนาอยู นาเรียนรู
สูคุณภาพ และกําหนดออกประเมินตามสภาพจริงเพื่อใหทุกโรงเรียนไดเตรียมความพรอม
เพื่อรับการประเมินในชวงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ กอนปดภาคเรียน
- รับทราบ

ที่ประชุม
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ที่ประชุม
ประธานฯ

๓.๒ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดทําแบบสอบถามความพึง
พอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยไดแบงผูตอบแบบสอบถามเปน ๔ กลุม คือ
๑. นักเรียน
๒. ขาราชการ
๓. ครูและบุคลากรทางในโรงเรียน
๔. กลุมผูปกครองและอื่น ๆ
ซึ่งการตอบแบบสอบถามดังกลาว อยูในประเด็นการประเมินตามตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ขอความรวมมือ
โรงเรียนทุกโรงในการตอบแบบสอบถามดังกลาว
- รับทราบ
3.๓ งานศิลปหัตถกรรม
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒
ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน ไดมอบหมายใหจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1,
เขต 2,เขต ๓, เขต ๔, สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1๒ และศู น ย
การศึกษาพิ เศษประจําจังหวัดนครศรีธ รรมราช รวมเปนเจาภาพจั ดงานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
นครศรีธรรมราช เขต ๑ และไดกําหนดจัดงานในระหวางวันที่ 6 – 8 มกราคม 2563
ณ สวนสมเด็จ พระศรีนครินทร 84 (ทุงทาลาด) อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น
ในการนี้ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต ๑
ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา
๒๕๖๒ และมอบหมายใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รับผิดชอบ
ดานฝายพิธีการ (พิธีเปด-ปด) ฝายจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ และฝายเทคโนโลยี
และการรายงานผลการแขงขัน ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จึ ง ได จั ด ประชุ ม ประธานและเลขาสหวิ ท ยาเขต และ กลุ ม สหวิ ท ยาเขต เมื่ อ วั น ที่ 11
มิ ถุ น ายน 2562 ณ ห อ งประชุ ม สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12
เพื่อเตรียมความพรอม ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ป
การศึกษา ๒๕๖๒ และที่ประชุมไดมีมติมอบหมายงานดังกลาวใหผูเกี่ยวของ ดังนี้
1. ฝายพิธีการ (พิธีเปด-ปด) มอบโรงเรียนที่เปนศูนยพัฒนาวิชาการดนตรี
นาฏศิลปโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ดนตรีไทยโรงเรียนปากพนัง และดนตรีสากล
โรงเรียนโยธินบํารุง มีหนาที่
๑. ออกแบบและวางแผน กําหนดการแสดงในพิธีเปด – ปด
๒. จัดการแสดง พิธีเปด
3. จัดทํารายงาน – คํากลาวเปด – คํากลาวปด
4.. จัดทํากําหนดการพิธีเปด – ปด
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5. จัดหาพิธีกรดําเนินงานพิธีเปด – ปด
๖. ประสานงานกับคณะกรรมการฝายปฏิคมและตอนรับตลอดจนฝาย
ตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการแสดง
7. รับ-สง ประธานเปดงาน / อํานวยความสะดวกใหประธานในการเยี่ยมชมงาน
8. จัดพิธีการสงมอบธงเจาภาพปตอไป
9. ประมาณการคาใชจายในการดําเนินงานตามภารกิจใหกับคณะกรรมการฝาย
บริหารงบประมาณ และรวบรวมหลักฐานการใชจา ยเพื่อเบิกจายงบประมาณ
๑0. แตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินงาน ตามประกาศจังหวัด นครศรีธรรมราช
เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต ระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๙ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
2. ฝายจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ โดยมีสนามการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช กิจกรรมกลุมภาษาไทย
คอมพิวเตอร และศิลปะ
๒. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต กิจกรรมกลุมสาระคณิตศาสตร และ
ภาษาตางประเทศทั้งหมด
๓. โรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา กิจกรรม YC กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ทั้งหมด และลูกเสือ
๔. โรงเรียนปากพนัง กิจกรรมดนตรีไทย
๕. โรงเรียนทุงสงและสตรีทุงสง เกษตรกรรม คหกรรม (โรงเรียนทุงสง)
การอาชีพและเทคโนโลยีทั้งหมด ยกเวนคอมพิวเตอร
๖. โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สังคม พละ
๗. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
วิทยาศาสตร กิจกรรมวิทยาศาสตร และหุนยนต
๘. ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช กิจกรรมนาฏศิลป
๙. ศาลาประชาคมโรงละคร องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมดนตรีสากล
มีหนาที่
๑. จัดตั้งศูนยประสานจัดการแขงขันและกําหนดสถานที่ในการจัดการแขงขัน
ทุกประเภท
๒. จัดทําแผนงานขั้นตอนและปฏิทินการดําเนินงานการแขงขัน
๓. ประมาณการคาใชจายในการดําเนินงานตามภารกิจใหกับคณะกรรมการ
ฝายบริหารงบประมาณ และรวบรวมหลักฐานการใชจายเพื่อเบิกจาย
งบประมาณ
4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
5. จัดทําสูจิบัตรการแขงขัน
6. ติดตามและประเมินการดําเนินงานฝายจัดการแขงขัน
๗. แตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินงาน
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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ที่ประชุม
นายวีรพันธฯ

ที่ประชุม
นางชุติมาฯ

3. ฝายเทคโนโลยีและการรายงานผลการแขงขัน
มีหนาที่
๑. จัดตั้งศูนยประสานงาน เตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562
2. จัดทําแผนงาน ขั้นตอนและปฏิทินการดําเนินงาน
3. จัดทําโครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ปการศึกษา 2562
๔. รวบรวมแผนการใชเงิน/ประมาณการเบิกจายของคณะกรรมการทุกฝายที่
ผานการพิจารณาจากฝายบริหารงบประมาณ
๕. แตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ และอนุกรรมการฝายเลขานุการ
๖. ประสานงาน และประสานขอมูลกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาตาง ๆ ในภาคใต คณะกรรมการและเลขานุการ
ฝายตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๗. จัดทําเกียรติบัตร/โลรางวัลแกผูใหการสนับสนุนการจัดงาน
8. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม/ประเมินผลโครงการ
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
- รับทราบ
๓.๔ การใชสิทธิของขาราชการ ในการเบิกเงินสวัสดิการ โดยใชกฎหมาย ๕ ตัวหลัก
๓.๓.๑ การยาย
๓.๓.๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓.๓.๓ การเลื่อนวิทยาฐานะ
๓.๓.๔ การขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณฯ
๓.๓.๕ การใชสิทธิเบิกคาเชาบาน
๓.๓.๖ การใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล
๓.๓.๗ การใชสิทธิเบิกคาศึกษาบุตร
- รับทราบ
๓.๕ ขอตรวจพบจากการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป
(หนวยตรวจสอบภายใน)
ดานการเงิน
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (คาพาหนะ)
กรณี ประชุม ส.บ.ม.ท.ที่เชียงใหม (คาพาหนะ และ คาชดเชยน้ํามัน)
ขาไป เดินทางจาก นครศรีธรรมราช ถึง ดอนเมือง โดยเครื่องบิน
เดินทางจาก ดอนเมือง ถึง เชียงใหม โดยรถยนตสวนตัว
ขากลับ เดินทางจาก เชียงใหม ถึง สนามบินหาดใหญ โดยเครื่องบิน
เดินทางจาก สนามบินหาดใหญ ถึง นครศรีธรรมราช
โดยรถยนตสวนตัว
กรณี ประชุม ส.บ.ม.ท.ที่เชียงใหม (คาชดเชยน้ํามัน)
ใชรถยนตสวนกลาง พรอม พนักงานขับรถ
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คาใชจายดังนี้

ที่ประชุม
ประธานฯ

ที่ประชุม

1. คาที่พัก ผูริหารโรงเรียน และ พนักงานขับรถ
2. คาเบี้ยเลี้ยง ผูบริหารโรงเรียน และ พนักงานขับรถ
3. คาน้ํามันเชื้อเพลิง

ดานบัญชี
การจัดทําบัญชี ให จนท.บัญชี นําเอกสารหลักฐานการรับ – จายเงิน มาบันทึกบัญชี
(หามนําสมุดทดของ จนท.การเงินมาลงบัญชี เด็ดขาด)
เงินสดคงเหลือ ใหนําเก็บไวในตูนิรภัย (หามเก็บไวที่ จนท.คนใดคนหนึ่ง)
-กุญแจตูนิรภัย ควรเก็บไวที่คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
-รายงานการใชใบเสร็จรับเงิน จะตองรายงานทุกสิ้นป งปม.
ดานพัสดุ
-การตรวจสอบพัสดุประจําป
-ทะเบียนคุมทรัพยสิน
- รับทราบ
๓.๖ เรื่องเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2562
ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดแจงเรงรัดการเบิก
จายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2562 ตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ดวนที่สุด ที่ ศธ 04242/3692ลงวันที่18 กรกฎาคม 2562
จึงขอใหโรงเรียนถือปฏิบัติดังนี้
1.1. งบลงทุน ที่ไดลงนามในสัญญาแลวใหโรงเรียนบริหารสัญญาใหเบิกจาย
เปนไปตามงวดงานที่กําหนด สําหรับรายการครุภัณฑประจําหองปฏิบัติการ ซึ่งขณะนี้ยัง
ไมไดรับการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ จึงขอใหโรงเรียนดําเนินการจัดหาไป
ตามขั้นตอน จนถึงขั้นตอนประกาศผูชนะการเสนอราคา และเมื่อสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดแจงการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณแลว ใหโรงเรียนแจงผูชนะ
การเสนอราคาลงนามในสัญญาได
1.2 งบดําเนินงาน ทุกรายการที่ไดแจงการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรร
งบประมาณไปแลว ขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
สําหรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ รายการที่ไดรับการโอนเปลี่ยนแปลงการ
จัดสรรงบประมาณแลว และปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นแลวใหสงหลักฐานเบิกจายภายในวันที่
31 กรกฎาคม 2562
- รับทราบ
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ประธานฯ

๓.๗. เรื่องการขอรับเงินบําเหน็จ บํานาญของขาราชการที่จะเกษียณอายุราชการ
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดแจงใหขาราชการใน
สังกัดที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จํานวน 168 คน
ลูกจางประจํา 7 คน รวมทั้งสิ้น 175 คน ยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส (Pensions’Electronic Filing) ซึ่งมีขาราชการยื่นขอรับเงินบําเหน็จ
บํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (Pensions’Electronic Filing) แลว
จํานวน 15๓ คน ซึ่งอีก 1๕ คน มีปญหาไมสามารถดําเนินการได มี 4 กรณี ดังนี้
2.1 ยังไมไดยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญในระบบ
(1) นายจรัญ อินมุสิก
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
(2) นายวิรัช แสนเสนาะ
โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฏร
(3) นายสันทัศน ผลความดี
โรงเรียนโยธินบํารุง
(4) นายสถาพร สุขบัวแกว
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค
2.2 ชื่อ-สกุล ในระบบจายตรงเงินเดือนไมถูกตองตรงกับทะเบียนประวัติจึงยัง
ไมมีรหัสผานที่จะขอยื่นรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง
(1) นางอมราพร พลเพชร
โรงเรียนบางแกวพิทยาคม
(2) นางดุษฎี หวังปาน
โรงเรียนประภัสสรรังสิต
(3) นางเจนจิรา อินมณเฑียร
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
2.3 ชื่อ-สกุล ไมถูกตองหรือไมตรงกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งอาจจะไมไดรับเงินในเดือนตุลาคม 2562
(1) นางสาววิไล เปาะทองคํา
โรงเรียนนบพิตําวิทยา
(2) นายอรรณพ ยอแสงรัตน
โรงเรียนสิชลคุณาธาร
(3) นางนงเยาว รัตนพันธุ
โรงเรียนสตรีทุงสง
(4) นายเสฎฐวุฒิ เกียรติวทนะ
โรงเรียนโยธินบํารุง
(5) นางธนัญญา ขจรจักษณ
โรงเรียนเขาชัยสน
(๖) นางอัญชิษฐา โพธิ์เพชร
โรงเรียนเชียรใหญ
2.4 ไมมีชื่อในประกาศเกษียณอายุราชการ เนื่องจากไมไดรายงานขอมูลผู
เกษียณอายุราชการ ซึ่งอาจจะไมไดรับเงินในเดือนตุลาคม 2562
(1) นางจรัญญา เชื้อพงษพันธ
โรงเรียนขนอมพิทยา
(2) นางยุพา นาควานิช
โรงเรียนขนอมพิทยา
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ที่ประชุม
นายวิเชียรฯ

ที่ประชุม
นายวิเชียรฯ

สําหรับลูกจางประจําที่ยังไมไดยื่นเรื่องขอรับเงินบําเหน็จบํานาญรายเดือน ขอใหนํา
หลักฐานไปติดตอเพื่อขอรับเงินบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จลูกจาง ในวันที่ 31
กรกฎาคม 2562 ณ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ตั้งแตเวลา 10.00 น. 15.30 น.
หลักฐานประกอบดวย
-สําเนาบัตรประชาชน
จํานวน 3 ฉบับ
-สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 3 ฉบับ
-สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร จํานวน 3 ฉบับ
รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
-สําเนาทะเบียนประวัติลูกจาง จํานวน 1 ฉบับ
รายชื่อที่ตองมายื่นขอรับเงินบําเหน็จรายเดือนและบําเหน็จลูกจาง
(1) นายณรงค
สิทธิฤทธิ์
โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา/เพิ่มเติม กสจ.
(2) นางละเวง
แกวทิพย
โรงเรียนเขาชัยสน/เพิ่มเติม กสจ.
(3) นายสมพร
เพชรพันธ
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม/เพิ่มเติม กสจ.
(4) นายสุรสิทธิ์ จิปริก
โรงเรียนทุงใหญวิทยาคม
(5) นายปรีชา บุณยะวันตัง โรงเรียนสตรีพัทลุง
- รับทราบ
๓.๘ แจงเรงรัดใหโรงเรียนสงรายชื่อ/ขอมูลนักเรียนที่สอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 และ
ม.6 ทุกคนในระบบของ สทศ ที่เว็บไซต https://www.niets.or.th/th/ ใหแลวเสร็จใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 หลังจากนั้น สทศ.จะปดระบบ
- รับทราบ
๓.๙ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ มีนโยบายใหโรงเรียน
ทุกโรง มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหเพิ่มขึ้นทุกกลุมสาระ และกําหนดให
โรงเรียนทุกโรงไดจัดสอบ Pre O-NET ซึ่งไดรับความอนุเคราะหไฟลแบบทดสอบจาก
สถาบัน Learn Corporation พรอมทั้งกระดาษคําตอบ และการตรวจและวิเคราะห
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ปฎิทินกําหนดการสอบ Pre O-NET ดวยขอสอบ TCASter Mock Exam
วัน เดือน ป
25 ก.ค.62
26 ก.ค.62
31 ก.ค.62
1 ส.ค. 62
16 ส.ค.62
19 สค.62
19-23 ส.ค.62
26 ส.ค. 62
27 ส.ค.62
16 ก.ย.62
17 ก.ย. 62

รายละเอียด
ประชุมชี้แจงผูบริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับขั้นตอน / วิธีการจัด
สอบ/และกําหนดการจัดสอบ
สพม.12 สงไฟลขอสอบใหโรงเรียนจัดทําสําเนา
โรงเรียนสงไฟลขอมูลนักเรียนให สพม.12 ทาง My Office
สพม.12 สงไฟลขอมูลนักเรียนให สถาบัน Learn Corporation
สถาบันฯ สงกระดาษคําตอบให สพม.12
โรงเรียนรับกระดาษคําตอบจาก สพม.12
โรงเรียนดําเนินการจัดสอบ
โรงเรียนสงกระดาษคําตอบให สพม.12
สพม..12 นําสงกระดาษคําตอบให สถาบัน
สถาบันสงผลการสอบ ให สพม.12
สพม.12 สงผลการสอบ แจงโรงเรียนทุกโรงที่สอบ

หนวยงานที่
เกี่ยวของ
โรงเรียนทุกโรง
สพม.12
โรงเรียน
สพม.12
สถาบัน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
สพม.12
สถาบันฯ
สพม.12

ตารางจํานวนขอสอบ และเวลาในการสอบ
ระดับ ม.3
รหัสวิชา
91
93
94
95

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร

ชื่อวิชา

จํานวนขอ
50 ขอ
50 ขอ
25 ขอ
45 ขอ

คะแนนเต็ม
100 คะแนน
100 คะแนน
100 คะแนน
100 คะแนน

เวลา
90 นาที
90 นาที
90 นาที
90 นาที

ระดับ ม.6
รหัสวิชา
01
02
03
04
05

ชื่อวิชา

ภาษาไทย
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร

จํานวนขอ
80 ขอ
90 ขอ
80 ขอ
40 ขอ
55 ขอ

คะแนนเต็ม
100 คะแนน
100 คะแนน
100 คะแนน
100 คะแนน
100 คะแนน

เวลา
120 นาที
120 นาที
120 นาที
120 นาที
120 นาที
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หมายเหตุ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
นางกันยาฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
นายชาญณรงคฯ

ที่ประชุม

ที่ประชุม
ประธานฯ
นางมาลี

ขอมูลใหบันทึกในตาราง Excel แยก sheet ม.3 และ ม.6
สงให สพม.12 ไมเกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
(สง ศน วิเชียร 095-0234499) ทางระบบ My Office
หรือ E-mail: wichain11@gmail.com
-รับทราบ
เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
๔.1 การเสนอรายชื่อคณะทํางานฝายพิธีการ (พิธีเปด-ปด) งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒
๔.๑.๑ ฝายพิธีการ (พิธีเปด-ปด) ของโรงเรียนที่เปนศูนยพัฒนาวิชาการดนตรี
นาฏศิลปโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ดนตรีไทยโรงเรียนปากพนัง และดนตรีสากล
โรงเรียนโยธินบํารุง ขอใหคณะทํางานเสนอรายชื่อเพิ่มเติมเพื่อสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานออกเปนคําสั่งฯ กําหนดสงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562
๔.๑.๒ ขอใหแตละศูนยฯ เสนอรายชื่อนายทะเบียน ๑ คน และเจาหนาที่บันทึก
คะแนนตามกลุมสาระ ละ ๒ คน เพื่อสงใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ออกเปนคําสั่งฯ กําหนดสงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ภายใน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562
- รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษาและ
การศึกษาเพื่อการมีงานทํา
- การสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะอาชีพ
- การแนะแนวนักเรียนเพื่อใหนักเรียนคนพบตัวเองและความถนัดของตัวเอง
- รับทราบ
๕.๒ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
- นักเรียนในสังกัด สพม.๑๒ ไดเปนตัวแทนไปแขงขันโครงการวันรักษภาษาไทย
เรื่องรอบรูวรรณคดี ชื่อนางสาวสุภาวดี ยอดแกว นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง ซึ่งแขงขัน
ไดรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
- งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่๖๙ ศูนยภาษาไทยของสพฐ.ไมไดเปนผูออกขอสอบ โดยให
ศูนยภาษาไทยของเขตพื้นที่การศึกษามีหนาที่ออกขอสอบ
- รับทราบ
5.๓ ขอความอนุเคราะหในการเปนเจาภาพจัดประชุมผูบริหารสัญจร ครั้งตอไป
- โรงเรียนสตรีพัทลุง
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