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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

คร้ังที ่ 1/2557 

วันที่  8  ธันวาคม  2557 

ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  อาํเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้เข้าประชุม   
    
 สพป.สฎ.1   

1 นายชุมพล  ศรสัีงข ์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

2 นายประทีป  ทองด้วง รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

3 นายสัญญานนท ์ พรหมมณ ี รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

4 นายผัน  หอมเกต ุ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

5 นายมณีโชต ิ แพเรือง รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

6 นายสุมนต์  ศิรธิรรม รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

7 นายไพจิตร  รักษาสรณ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

8 นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

9 นางณันศภรณ ์ นิลอรุณ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธาน ีเขต 1 

10 นางเพลินชม  ละม้าย ผอ.กลุ่มอํานวยการ 

11 นางจรัสศร ี พรหมกล่ิน ผอ.กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรัพย ์

12 นายภิญโญ  ไม้ทองงาม รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบคุคล 

13 นายพรพันธุ์ศักดิ์  พาหนะมาก ผอ.กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจดัการศึกษา 

14 นางอารยา  จันทว ี ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 

15 นางทัศนีย ์ รุ่งเรือง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

16 นายชูศักดิ ์ แก้วนุ่น รักษาการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

17 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   

18 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนยูง 

19 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 10 

20 นางอรทัย  รสจนัทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน นิคมสร้างตนเอง (แทน) 

21 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 2 

22 นายพรศักดิ ์ คงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเพชร 

23 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางใหญ่  

24 นายวิสิทธิ์ จติร์เลขา ผู้อํานวยการโรงเรยีน ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 
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25 นางขวญัใจ  บุญสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางชุมโถ 

26 นางจุราภรณ ์ คงเจรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมหวัง 

27 นางวิลาศ บุญเกตุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสุชน 

28 นางสาวริยาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลางใหม่ 

29 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดโพธิ์นิมิต  

30 นายพงศ์ศักดิ ์ ปัญญานันท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดท่าทอง 

31 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสันติสุข  

32 นางปุญชรัศมิ ์ ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนทีคมเขต 

33 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแหลมทอง  

34 นายไพรัตน์  เพชรทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

35 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านโพหวาย 

36 นายประสาน  บัวนเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางใบไม ้

37 นายนิวัต ิ ทวยเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสุข 

38 นายสุชาดา  ล่ิมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสิทธาราม 

39 นายสุรชัย  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางกล้วย  

40 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลธาร  

41 นางปภาดา  สุภาพรเหมินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดโชติการาม  (รกัษาราชการแทน) 

42 นายไพรัตน์  ภูวร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบุญบันเทิง  

43 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทอนหญ้าปล้อง 

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

44 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสระ 

45 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคงคาล้อม 

46 ว่าที่ ร.อ.นพรตัน์ พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านม่วงลีบ 

47 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนประชาสรรค์  

48 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนราษฎร์อุทิศ  

49 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขานางเภา 

50 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวังไทร 

51 นายพรศักดิ ์ เสียงเพราะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคีรีรอบ  

52 นายปัจจพงศ์  สังข์เถี่ยว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสใน (รกัษาราชการแทน) 

53 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านแม่โมกข์  

54 นายขวัญชยั  ชูช่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อน้ําร้อน 

55 นายทนุพันธ ์ หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกงหนงิ 

56 นายสุขสวัสดิ ์ จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศิลางาม 
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57 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบ้านใน 

58 นายสุริยา จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

59 ว่าที่ ร.ต.อัมโร  รักช่วย ผู้อํานวยการโรงเรียน ไทยรฐัวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 

60 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดอุทยาราม 

61 นางเบญจมาศ  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนหลวง (รกัษาราชการแทน) 

62 นายจิตณรงค์ ชยัชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านวังทองสามคัคี 

63 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสพ 

64 นางสุนีย ์ ขันฤทธ์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนสน  (แทน) 

65 นายจารี  ใจด ี ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดดอนยาง (แทน) 

66 นายสมัย  อุ่นใจ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าโพธิ์ (รักษาราชการแทน) 

67 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาพระน่ิม 

68 นายพูนศักดิ์  นาคครื้น ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  

69 นางรัตน์เกล้า  จันทร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อโฉลก (แทน) 

70 นางเกษนภา  เพ็ชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทับท้อน แทน) 

71 นายพินิต  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางสําโรง  

72 นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาแก้ว 

73 นายสุเทพ  ประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแสงประดษิฐ ์

74 นายพรทิพย์ เพชรเกือ้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวชิรประดิษฐ ์

75 นายมานิต  จิตสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนิกรประสาท (แทน) 

76 นายประมวล  ถนอม ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกาญจนาราม  

77 นายสุรเชษฐ ์ ปานแดง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหนองเปล  

78 นางจุร ี วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัพ่วง 

79 นายเอนก  ปัทมพงศา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากกะแดะ 

80 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเสาเภา  

81 นายวีระพงค์  ไชยามาตย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกงตาก 

82 นายประจักษ ์ หนูหลิบ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนราชา 

83 นายทวีศักดิ์  บญุคง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยด่าน (รักษาราชการแทน) 

84 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรยีน บ้านหัวหมากบน 

85 นายสิรวัชณ์  ทองปรีชา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหัวหมากล่าง (แทน) 

86 นายโกวิทย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยโศก 

87 นายเกียรติชาย  ชาสุวรรณ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะม่วงหวาน (แทน) 

88 นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสขาม 

89 นางศุภรัตน์ เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดปากคู 
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90 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสตอ 

91 นายประพันธ ์ โชติช่วง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองกรดู  

92 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพุฒ 

93 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนนิมิต 

94 นางไพเราะ  ใจจ้อง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านวังหวาย (แทน) 

 อําเภอดอนสัก   

95 นายจรัญ  ทําการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองคราม  

96 นายชัยรัตน์  บุญนาค ผู้อํานวยการโรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม9้ 

97 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดินแดงสามัคคี 

98 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวง  

99 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคอกช้าง 

100 นางวินันทา  จุย้จุลเจิม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนเสาธง (แทน) 

101 นายธนากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนอก  

102 นายสุนทร  ทองศร ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีชัยคราม (แทน) 

103 นายวิตร  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลคราม 

104 นายศิรุต  สุขคุ้ม ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนทีวัฒนาราม (รกัษาการ) 

105 นายคํารณ ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านนางกํา 

106 นายเกรียงศักดิ ์ เพชรทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวัดวิสุทธชิลาราม (แทน) 

107 นางสุกัญญา  ชูทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดท้องอ่าว (แทน) 

108 นายธันวา  ทับทิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะแรต (รักษาการ) 

109 นางสาวอุไร  จนัทร์นวล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะนกเภา (รกัษาการ) 

110 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์

111 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากดอนสัก 

112 นายจรัส  เดชศร ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยเสียด (แทน) 

113 นายวีระพัฒน์  ช่วยบํารงุ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสิงขร  

114 นางจารยี์  สุขออ่น ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านน้ําฉา (แทน) 

115 นายพีระพล  สาระคง ผู้อํานวยการโรงเรียน เกาะพลวย 

 อําเภอเกาะสมุย   

116 นายวิสาร บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนธูป 

117 นายประยูร  ปาลคะเชนทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านอ่างทอง 

118 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแจ้ง 

119 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนาราเจริญสุข 

120 นายบัญญต ิ พูลผล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหน้าค่าย 
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121 นางสวาท  มีเพยีร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประเดิม (แทน) 

122 นางปัทธิ  ศรีคง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคุณาราม (แทน) 

123 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลาง  

124 นายนิมิต  ผลผลา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบุณฑรกิาราม (รกัษาการ) 

125 นางสาวเบญจวรรณ บญุสิน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสว่างอารมณ ์

126 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหาดงาม 

127 ว่าที่ พ.ต.มนตร ี อินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปลายแหลม  

128 นางสาวสุพาภรณ์  คงเอียง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านแหลมหอย  (แทน) 

129 นางจิรวรรณ คุ้มพร้อม สําลีพนัธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดภูเขาทอง 

130 นายสุชาติ  สุขสม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อผุด 

131 นางกิตติยา  ทองหยดั ผู้อาํนวยการโรงเรียน บ้านบางรกัษ์ (แทน) 

 อําเภอเกาะพะงัน   

132 นายทนงศักดิ ์   หิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านใต ้

133 นางนงค์นพพร  ฟิลิป ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท้องนายปาน (รกัษาการ) 

134 นายวรรณกร  วณิชชาภิวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหาดริ้น (รกัษาการ) 

136 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะเต่า 

137 นางมนพัทธ ์ เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดราษฎร์เจริญ 

138 นายสุวัช เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะเดื่อหวาน 

139 นางเบ็ญวรรณ  มุนเนียม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านโฉลกหลํา (รักษาการ) 

140 นายวัชรินทร ์ วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมัยคงคา 

141 นายสมเกียรต ิ   ช่วงโชต ิ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีธน ู

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นายสมชาย  สําอางค์กาย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการพิเศษ 

2 นางสุกัญญา  นาคครื้น นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการพิเศษ 

3 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

4 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักตรวจสอบภายในชํานาญการ 

5 นางสิรภัทร  เซีย่งฉิน นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

6 นางศิริพร  นครพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

7 นางศินาถ  ปรชีา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

8 ส.ต.ต.ยทุธนา  บุณยะตุลานนท ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

9 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ พนักงานธุรการ 

10 นายสุกรี  ศรจีรสั ครูโรงเรียนวดัคงคาล้อม 

11 นางสาวธนวรรณ  โพธิ์ขวาง ครูโรงเรียนบ้านดอนเสาธง 
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ผู้ไม่มาประชุม   

1 นายธนาวุฒ ิ รักษ์หน ู รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธ์านี เขต 1 (ลาพักผ่อน) 

2 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 

3 ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวงการาม 

4 ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสันติวราราม 

เริ่มประชุม  เวลา  13.15  น. 
ประธานในที่ประชุม (นายชุมพล  ศรีสังข์) ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1) จุดเทยีน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย 
2) ที่ประชุมรว่มกนัสวดมนต์ไหวพ้ระ 
3) ชม VTR ประมวลภาพกิจกรรมในรอบเดือน  
4) พิธีมอบเกียรตบิัตร ดงันี ้

*  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจําปี 2556 จํานวน 6 ราย 
1) นายวิชัย  มาศศรี   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 
2) นางพิลาวรรณ  ชัยรัตน์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขาม 
3)  นายกิตติ์  พรหมสงฆ ์  ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา 
4) นายพุทธพันธ์  พรหมรักษ ์  ครูโรงเรียนวดัแจ้ง 
5) นางอัญชนา  ชูเชื้อ   ครูโรงเรียนวดัภูเขาทอง 
6) นางนาฏยา  ไชยนาเคนทร ์  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สพป.สฎ.1 

*  สถานศึกษาที่ร่วมงานรฐัพิธ ี“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจําปี 2557  จํานวน  12 โรง  
1) โรงเรียนวัดสมหวัง   7) โรงเรียนบ้านคอกช้าง 
2) โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 8) โรงเรียนวัดคีรีวง 
3) โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี  9) โรงเรียนบ้านซอย 2 
4) โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  10) โรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา 
5) โรงเรียนศรีมลิินท์อนุสรณ ์  11) โรงเรียนวัดบ้านใน 
6) โรงเรียนบ้านแม่โมกข ์  12) โรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 

 *  มอบหนังสือสําคัญการแต่งตัง้ เพื่อให้ไดร้ับเครื่องหมายวูดแบคจ์ 2 ท่อน จาํนวน  22 ราย 
1) ครูโรงเรียนวดัภูเขาทอง  จํานวน  14 ราย 
2) ครูโรงเรียนบา้นคลองสระ  จํานวน  4 ราย 
3) ครูโรงเรียนบา้นห้วยโศก  จํานวน  1 ราย 
4) ครูโรงเรียนวดัโพธิ์นิมิต  จํานวน  1 ราย 
5) ครูโรงเรียนบา้นโพหวาย  จํานวน  1 ราย 
6) ครูโรงเรียนวดัเขาพระน่ิม  จํานวน  1 ราย 

5)  แนะนําบุคลากร 
- นายวัฒนา  ชยัสวัสดิ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหว้ยมะนาว สพป.สฎ.3 
     ย้ายมาดํารงตําแหน่ง 
     ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแหลมทอง 

ประธานกล่าวเปดิประชุม การประชุมครั้งนี้เปน็การประชุมประจําเดือน  เพือ่ช้ีแจงหรอืแจ้งให้ทราบ  หากมีประเด็นขอ้
สงสัย  อาจจะมปีระชุมนอกสถานที่  2  ครัง้ตอ่ปี  และดําเนินการตามระเบียบวาระประชุมดังนี ้
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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.สพป. : 1. แสดงความยนิดีของผู้รับเกียรติบัตรทกุท่าน      

2. ขอบคุณรอง ผอ.สพป.  และกลุ่มอํานวยการ  โดยงานประชาสัมพันธ์  ได้จดัทํา VTR นําเสนอใน            
ที่ประชุม 

3. ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.เอนก  ปัทมพงศา  ได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างจงัหวัดสุราษฎร์ธาน ี                  
ประจําปี 2557 

ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว้ 

-ไม่มี –  

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

3.1 งานบริหารบุคคล 
ผัน :  

3.1.1 การย้ายและแต่งต้ังผู้บริหารสถานศึกษา 
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่    /2557 เมื่อวันที่                  
25 พฤศจิกายน 2557 ไดอ้นุมตัิการย้ายและแต่งตัง้ผู้อํานวยการโรงเรียน ในสังกัด จํานวน 23 ราย  แบ่งเป็น  

- ภายในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 19  ราย 
- ต่างเขตพื้นที่การศึกษา   4  ราย 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 1 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 3.1.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 2 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.1.3 การเรียกบรรจุผู้สอบแขง่ขันได้ เพือ่บรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ                                             
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผูช้่วย  

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 3 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 3.1.4 ขอ้มูลอตัรากําลังครู  ปีการศึกษา 2557  
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 4 
ผอ.สพป. : ช่วยเหลือดูแลครูในโรงเรียนทีข่าดอัตรากําลัง ขณะนี้ขาดไม่มากแล้ว  อีกสัก 1-2 เดือน จะรับย้ายจาก       

ต่างเขต และจัดสรรให้โรงเรียนต่อไป  การดําเนินการหรือตดัสินใจใด ๆ เน้นผลประโยชน์เกดิขึ้นกับ
นักเรยีน  ครู  และโรงเรียน  ควรหลีกเล่ียงเรื่องชู้สาว-การเงิน-การพนัน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 3.1.5 ขอ้มูลอตัรากําลังในสถานศึกษา จําแนกวิทยฐานะและวุฒิการศึกษา  
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 5 
ผัน : สพป.สฎ.1  ไดจ้ัดทําข้อมูลจําแนกวิทยฐานะ  ขอให้ผู้บริหารฯได้สนับสนุนและตรวจสอบคุณสมบัติของครู

ว่า  ท่านใดมีคุณสมบัติครบในการขอกําหนดตําแหน่งให้สูงขึน้ 
ผอ.สพป. : ครูทั้งส้ิน  1,257 คน  มีวิทยฐานะชํานาญการ  คิดเป็นร้อยละ  41.52,  ชํานาญการพิเศษ  คิดเป็น            

ร้อยละ 30.31  และไม่มีวิทยฐานะ  28.16  อยากจะสนับสนุนให้ครูมีชํานาญการพิเศษ 50%  เพื่อศักดิ์ศรี
ของความเป็นครู  ผู้บริหารฯ ควรจะสํารวจและให้การสนับสนุนเสนอผลงาน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.1.6 การบรรจุและแต่งต้ังนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี พ.ศ.2557  

  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ได้ดาํเนินการบรรจแุละแต่งตั้งนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ                  
ปี พ.ศ.2557  โดยบรรจุและแต่งตั้งในวันที่  8  ธันวาคม  2557  จํานวน  3  อตัรา  ได้แก ่

1) นางสาวแวรอฮานี  กามะ  วิชาเอกประถมศึกษา 
โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง อ.เมืองฯ 

2) นางสาวอุไรวรรณ  ชูมี   วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ อ.กาญจนดิษฐ ์

3) นางสาวปัทมาพร  บุญกรด  วิชาเอกภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ.เกาะสมุย 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.1.7 การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  ผู้ประสงค์จะส่งแบบเสนอช่ือครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟา้มหาจักรี                             
จังหวดัสุราษฎรธ์านี ใหด้าวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ www.PMCA.or.th 

ยื่นแบบเสนอช่ือ     17 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2557 
      ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
ประกาศผลการคัดเลือกและรับฟังขอ้ทกัท้วง 2-16 กุมภาพันธ์ 2558 

ผัน : ขณะนี้อยูร่ะหวา่งยื่นแบบเสนอชื่อ  คุณสมบัติของครูที่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชือ่ 
1. เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือ อปท. 
2. เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. เป็นผู้ปฏิบัตงิานสอนและจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ป ี

ผอ.สพป. : ขอให้ผู้บริหารได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน  ข้าราชการครทูี่คุณสมบัติ  อย่างน้อย 1 อําเภอ ๆ 1-2 คน 
หรือมากกว่าน้ันยิ่งดี ส่งไปส่วนกลาง 159 คน 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2  งานบริหารทั่วไป 
มณีโชติ :  
  3.2.1 ค่านิยม ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
 
 
 

ที่ประชุม : รับทราบ 
  3.2.2 ปฏิทินประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1ประจําปี 2558 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 6 
ที่ประชุม : รับทราบ 
  3.2.3 การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบเขตพื้นที่อําเภอ ภารกจิ และเครือข่ายโรงเรียน 
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าว ตามหนังสือที่ ศธ  04163/7301 ลว. 6 พ.ย. 57 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 7 
มณีโชติ : หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นภายในโรงเรยีน  รอง ผอ.สพป. ที่รับผิดชอบแต่ละเครือข่าย  จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
 

 

มุ่งมั่นต่อหน้าที่  สามัคคีสร้างสรรค์  ร่วมใจบริการ  ผลงานคุณภาพ 
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3.2.4  ประธานเครือข่าย 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 8 
มณีโชติ : ขอให้แต่ละเครอืข่ายทบทวนเครือข่ายใหม่ ให้สํารวจและรายงานมาโดยดว่นภายในวันที่ 15 ธันวาคม 57 
ผอ.สพป. : เครือข่ายขุนทะเล, บางกุ้ง, ช้างคู่, ปากแพรก ให้รีบดําเนินการและจะเรียกประชุมประธานเครือข่ายต่อไป

ประธานเครือขา่ย และรอง ผอ.สพป. ดูแลรับผิดชอบโควตาและเศษที่เหลือ มเีกณฑ์ ใหเ้ครือขา่ยเป็น
ผู้ดําเนินการ 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2.5  การจัดงานวันครู  ประจําปี  2558 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม 
มณีโชติ : จากการประชุมเตรียมจัดงานวนัครู ประจําปี 2558  ของจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี  

 สพป. ทัง้ 3 เขต และ สมพ.11  มีความประสงค์จะจัดงานวันครูร่วมกัน  
 ผู้สนับสนุนงบประมาณ โดย อบจ.สุราษฎร์ธานี , สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ 
 อําเภอเมืองฯ  จัดที่ สุราษฎร์ธานีฮอล์ ชั้น 4 
 จัดกิจกรรมเฉลมิพระเกยีรติ  เวลา 17.00-19.00 น. เป้าหมายผู้เข้ารว่มงานจากทกุสังกัด           

ทุกอําเภอในจ.สฎ. จํานวน 3,000-4,000 คน 
ผอ.สพป. : ขอเชิญชวนครทูุกคน  รว่มงานและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  และรับประทานอาหารร่วมกัน                     

สําหรับอําเภอใดเรียนเชิญนายอําเภอ จะส่ง รอง ผอ.สพป. ไปร่วมงาน 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2.6  การใช้งานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-office 
          การใช้งานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ OBEC e-office  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา               
สุราษฎร์ธานี เขต 1 จะเริ่มทดลองใช้ OBEC e-office  ตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม 2557 แก่ทุกโรงเรียน  และประกาศใช้จริง
ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2558  และให้โรงเรียนนําร่อง จํานวน 15 โรงเรียนนําเสนอแจ้งผลการใช้งาน OBEC e-office      
ให้กลุ่มอํานวยการทราบ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ได้แก่โรงเรียนดังต่อไปนี้ 

1.วัดท่าทอง            6.บ้านปากกะแดะ      11.บ้านแม่โมกข์ 
2.วัดสมหวัง            7.บ้านหาดงาม          12.วัดเขานางเภา   
3.วัดกงตาก            8.บ้านหน้าค่าย         13.บ้านห้วยโศก       
4.วัดวังไทร            9.บ้านคลองนาฯ          14.บ้านคลองคราม       
5.บ้านคีรีรอบ        10.บ้านบางใหญ่           15.วัดคีรีวง           

ขอทบทวนหลักการของ   ID  ในการเข้าใช ้
1.  ID  บุคคล  

     Username       เลข  13  หลกัของบัตรประชาชน      
     Passwords        อักษรภาษาอังกฤษ   3 ตัวแรกของช่ือ  

ตามด้วย  3 ตัวแรกของนามสกุลตามด้วย 2 ของวันเกิด  
และ 2 ตัวของเดือนเกิด   

ตัวอย่าง 
      นายชาญชัย   ชื่อพระแสง  เกิดวันที ่29  เดือนกุมภาพันธ ์
       Username        4840100087915 
       Passwords        ChaChu2902 
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2. โรงเรียน 
2.1 ผู้บริหารใช้หลัก ID  เดียวกัน 
2.2 ธุรการ ใชห้ลัก  ID เดียวกัน กรณีธุรการผู้รับผิดชอบหลายโรงเรียนให้ใช้ได้โรงเรยีนเดียว              

และให้โรงเรียนตั้งรหัส IDของครูผู้สอน เพื่อใหธุ้รการได้เข้าใช ้
2.3 โรงเรียนเอกชน  มีนโยบายในการใช้ 

ผอ.สพป. :  สพป. ทดลองใช้ระบบ OBEC e-office  ของ สพฐ.  เริ่มทดลองใช้วันที่ 1 ธันวาคม 2557   และ
กาํหนดใช้จรงิ 1  มกราคม  2558  จะต้องมี Passwords  ให้ตรวจสอบว่า ผบ.รร.เข้าได้หรอืไม่ 
Login – ID ผู้เข้า Username  13 หลักของบัตรประชาชน  

 ผู้บริหารฯ ท่านใดเข้าไปแล้ว มีปัญหา เข้าไม่ได ้ ขอให้แจ้ง สพป. ทราบโดยด่วน   
 การใช้ระบบดงักล่าวสถานะภาพของแต่ละคน ปฏิบัติไม่เหมือนกัน สามารถพจิารณาอนุมตัิ

หนังสือได้ ถ้าเปน็เจ้าของอํานาจ จะอยู่ที่ไหน ท่านเป็นเจ้าของอํานาจ มีผลทกุประการ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
สุมนต์ : รับทราบ 

3.2.7  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ คร้ังที ่64 ปีการศึกษา  2557   
1) สพฐ. ได้มอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และสํานักงาน            

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (กระบี่) พร้อมด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดกระบ่ี  ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา  2557 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม  2557  ณ ลาน            
พระอาทิตย์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และโรงเรียน/วิทยาลัย  ในเขตอําเภอเมืองกระบี่และอําเภอใกล้เคียง           
ในการจัดงานครั้งนี้  ได้จัดให้มีกิจกรรมภายในงาน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย  

กิจกรรม วัน /เวลา  สถานที ่ หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 พธิีเปิดงาน                   
เบิกฟ้าอันดามันบรรเจิด 

10 ธันวาคม 2557 
เวลา 17.00 น. 

ลานพระอาทิตย์ 
อบจ.กระบี ่

 

กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทกัษะ 
ทางวิชาการ  วชิาการลํ้าเลิศทกุด้าน 

10 – 12 ธันวาคม 2557 สนามแข่งขันจงัหวัด
กระบี ่
จํานวน 12 โรงเรียน 

 

กิจกรรมที่ 3 นทิรรศการมีชวีิต 
ผลงานมีชีวิตนทิรรศการของโรงเรียน 

10 – 12 ธันวาคม 2557 
เวลา 09.00 น. 

ลานพระอาทิตย์ 
อบจ.กระบี ่

สพป.เขต 1 ไมม่ี
โรงเรียนเข้าร่วมใน
กิจกรรมที่ 3 

กิจกรรมที่ 4                                
พิธีปิดและส่งมอบธงเจ้าภาพ 

12 ธันวาคม 2557 
เวลา 13.00 น. 

ลานพระอาทิตย์ 
อบจ.กระบี ่

จังหวดัสงขลา 
เป็นเจ้าภาพครัง้ที่ 65 

2) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดสรรเงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย จํานวนเงินทั้งส้ิน 314,420  
บาท ให้กับโรงเรียนตามจํานวนนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา  ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน สําหรับหน่วยงานในสังกัด สพฐ.   กรณีที่ 2  โรงเรียนพานักเรียนไปร่วม
กิจกรรม/ร่วมการแข่งขันกับโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื่น  ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขัน    

3) จัดสรรให้โรงเรียนตามจํานวนนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปทําการแข่งขันระดับภาคใต้ นักเรียน
ปกติ   จํานวน 440 คน , นักเรียนพิเศษเรียนร่วม 58 คน    รวมทั้งส้ิน  498 คน      

4) จัดสรรให้นักเรียนเป็นค่าเบี้ยเล้ียง, ค่าพาหนะ    ดังนี้  
                               ค่าเบี้ยเล้ียง ใหเ้บิกจ่ายเป็นค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายคนละ 200 บาท จัดสรรให้ จํานวน 
1 วัน / คน  
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                               ค่าพาหนะ  จดัสรรให้ในลักษณะเหมาจ่ายตามระยะทางแต่ละอําเภอ  ดังนี้                                          
                      - ค่าโดยสารรถประจําทางจากบ้านพักถึงสถานีขนส่งสุราษฎร์ธาน ี
                               - ค่าโดยสารรถประจําทางจากสถานีขนส่งจงัหวัดสุราษฎรธ์านี ถงึสถานีขนส่งจงัหวัดกระบี่  
(สําหรับอําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงนั มีค่าเรือโดยสารประจําทาง(เฟอรร์ี่)   
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 9 
สุมนต์ : 1. ขอให้ผู้บริหารฯ ได้กวดขันความปลอดภัยของครูและนักเรียน ในการเดินทางไปร่วมกจิกรรม

ดังกล่าว 
2. ตรวจสอบบตัรประจําตัวผู้เข้าแข่งขันด้วย  ตอ้งมีรูปถ่าย 
3. ขณะนี้บางกิจกรรม  มีโรงเรียนในสังกดัเข้าแข่งขันและได้เป็นตวัแทน ระดับภาค ดังนี ้

- กิจกรรมเครื่องร่อนไกล ป.4-6  โรงเรียนบ้านบางสําโรง 
- กิจกรรมเครื่องร่อนนาน ป.4-6 โรงเรียนบ้านสุชน 

ผอ.สพป. : สพป. ได้จัดสรรงบประมาณให้นักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ขอให้ผู้บริหารฯ รับเงินไดว้ันนี้ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2.8  กิจกรรมรณรงค์การเยีย่มบ้านนักเรียนคร้ังที่ 2 ประจําปีการศึกษา  2557 
1) การถ่ายทอดสดการรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียนเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา15.00-16.00 น. 

ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง NBT โดยมีรมช. พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ เป็นประธาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้แจ้งให้ทุก
โรงเรียน ร่วมชมการถ่ายทอดสดการรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน  

2) สพฐ. ได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ 
                      2.1) รณรงค์การเยี่ยมบ้านนกัเรยีนครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2557  “ธันวาคม เดือนแหง่   
การตดิตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน” ตลอดเดอืนธันวาคม 2557 – มกราคม  2558                       

2.2) เร่งรัดให้โรงเรียนในสังกัดนําผลจากการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 1 มาดําเนินการจัด
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน และเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2 เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีทิศทาง 

3)  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้มีหนังสือที่ ศธ. 04163/8293 ลว. 3 ธ.ค. 2557   
3.1)  ให้สถานศึกษาเยี่ยมบ้านนกัเรยีนครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2557 “ธันวาคม          

เดือนแห่งการตดิตามผลการเยีย่มบ้านนักเรียน” 100 %  เพื่อดูแลช่วยเหลือนกัเรยีนอย่างมีทศิทาง  และรายงาน              
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ภายในวันที่ 15 มกราคม  2558   

3.2) ให้สถานศึกษา นําผลจากการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 1 (สิงหาคม 2557)   ดําเนินการ
จัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน และให้คัดเลือกครอบครัว จํานวน 2 ครอบครัว พร้อมแนบภาพถ่ายจํานวน 2 ภาพ และ
รายงานตามแบบบันทึกรายงานการเยี่ยมบ้าน ส่ง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม  2557 
ผอ.สพป. : วันที่ไปเยีย่มบ้านนักเรยีน จะทาํเป็นคาราวาน  จะเชิญนายอําเภอ,  เกษตรอําเภอ, อบต., สาธารณสุข        

ไปร่วมเยีย่มด้วย 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2.9  การมอบทุนมูลนิธิบ๊ิกซี ประจําปีการศึกษา  2557  
มูลนิธิบิ๊กซี ได้เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา และการให้โอกาสแก่เยาวชน ได้ศึกษาต่อ ด้วย

การจัดสรรงบประมาณ ประจําปี 2557 จํานวนเงิน 18,006,000 บาท  (เงินสิบแปดล้านหกพันบาทถ้วน)  เพื่อเป็น
ทุนการศึกษาทั่วประเทศ จํานวน 6,002 ทุน ๆ ละ 3,000 บาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ในลักษณะต่อเนื่อง 3 ปี (ชั้น ม. 1 – ม. 3) 
      ปีการศึกษา  2557  มูลนิธิบิก๊ซี ได้มอบทุนให้กับโรงเรยีนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จํานวน 
108 ทุน  ดงัน้ี 
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วันที ่/ เวลา สถานที ่ จํานวนนักเรียน(คน) ประธานมอบทุน 
21 พ.ย. 2557 
เวลา 13.00 น. 

ห้างบิ๊กซเีกาะพะงัน 18 คน นายโรจนะ กฤษเจริญ 
และคณะ 4 ท่าน 
มูลนิธิ ฯ จํานวน 4 ท่าน 

22 พ.ย. 2557 
เวลา 13.00 น. 

ห้างบิ๊กซเีกาะสมุย 46 คน นายโรจนะ กฤษเจริญ 
และคณะ 4 ท่าน 
มูลนิธิ ฯ จํานวน 4 ท่าน 

6 ธ.ค. 2557 
เวลา 13.00 น. 

ห้างบิ๊กซีสาขาสุราษฎรธ์าน ี 44 คน นายชุมพล   ศรสัีงข ์
ผอ.สพป.สฎ. 1 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 10 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2.10 วันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี  2558 
        ประเทศไทยจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นเป็นประจําทุกปี ตามคําเชิญขององค์การสหพันธ์ เพื่อสวัสดิ
ภาพเด็กระหว่างประเทศสหประชาชาติ  ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 จนถึงปัจจุบันนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการเผยแพร่ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน และมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสําคัญ และความต้องการของเด็กและเยาวชน โดย
กําหนดจัดในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเป็น  “วันเด็กแห่งชาติ” ซึ่งในปี 2558  วันเด็กแห่งชาติตรงกับวัน
เสาร์ที่ 10 มกราคม  2558 คําขวัญ ของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี 
2558                                   
 
 
        ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน  2530 อนุมัติในหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการ 
ดําเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําทุกปี โดยมอบให้ สพฐ. ดําเนินการ 2 เรื่อง 
       1) การคัดเลือกเดก็และเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี  จํานวน 232 คน             
โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทกุเขตดําเนินการคัดเลือกและเยาวชนดเีด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี               
เขตละ 1 คน  ผลการคัดเลือก ได้แก่  
       เด็กหญิงปวีณา  วงศ์ปาน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยด่าน  
       2) การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นําช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติ จํานวน 225 คน ให้สํานักงาน          
เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ประชาสัมพันธ์นักเรียนในสังกัด เกิดไม่ก่อนปี พ.ศ. 2539 (เกิดตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2539 
เป็นต้นไป) ที่นําชื่อเสียงมาสู่ประเทศ  สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโล่และประกาศเกียรติคุณบัตรจากนายกรัฐมนตรี (สพป. 
ส่งเอกสาร/พร้อมหลักฐานให้ สพฐ. เป็นผู้คัดเลือก)   มีผู้สมัคร จํานวน 2 คน ได้แก่ 
 
   1. เด็กชายฐิติพงษ์  ภาโสม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 
   2. เด็กชายพัชรพล  นวเลิศปัญญา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธิดาแม่พระ 
       สําหรับปี 2558  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กําหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2558 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม  2558 ณ สวนสาธารณะเกาะลําพู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของตน เพื่อจักได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต 
และได้เชิญสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมนันทนาการงาน                  
วันเด็กแห่งชาติ        
ที่ประชุม : รับทราบ 

“ความรู้  คู่คณุธรรม  นาํสูอ่นาคต” 
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3.2.11 การขออนุญาตการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และการพานักเรียน 
นักศึกษา  ไปนอกสถานศกึษา และเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี                           
และยุวกาชาด 

       ในการขออนุญาตการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  โรงเรียนจะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 และในการขออนุญาตการพา
นักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และ ยุวกาชาด  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทํามาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกลเข้าค่าย               
พักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ให้สอดรับกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการพานักเรียน และ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 
       สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ขอความร่วมมือช่วงก่อนที่จะมีการสอบ O–NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
สอบวันที่ 31 มกราคม  2558 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สอบวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558  ไม่ควรนํานักเรียน
ไปนอกสถานศึกษา และเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2.12 การสรรหาและการเลอืกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตชุมชน ที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการกํากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาอันเนื่องมาจาก
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ต้องการให้
ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา  ครู บุคลากร
ทางการศึกษา อย่างแท้จริงในลักษณะ  เป็นเจ้าของสถานศึกษา  
        สถานศึกษาต้องดําเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวง
กําหนดจํานวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารง
ตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546  
       สถานศึกษาในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ 
       - ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว                       จํานวน  92  โรงเรียน 
       - อยู่ระหว่างดําเนินการ                           จํานวน   5    โรงเรียน 
       - หมดวาระของคณะกรรมการ                  จํานวน  29  โรงเรียน (ได้มีหนังสือแจ้งให้โรงเรียน
ดําเนินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามคู่มือ หนังสือด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04163/7893 ลง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557)      
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
สัญญานนท์ :  
3.3  งานการเงนิและงบประมาณ  

3.3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
1)  ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2556 กันเบิกเหล่ือมปี 2558   

งบลงทุน (ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสรา้ง) 
2) ผลการเบิกจา่ยงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2557 กันเบกิเหล่ือมปี 2558   

งบลงทุน (ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสรา้ง) 
3) ผลการเบิกจา่ยงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2557 กันเบกิเหล่ือมปี 2558 

งบลงทุน (ค่าครภัุณฑ์) 
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4) ผลการดําเนินการหลังไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ แต่ยังไม่ได้รับแจ้งอนุมัติเงินงบประมาณ ณ 
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 11 
ผอ.สพป. : โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบฯ  ใหร้ีบดําเนินการ  หากมีปัญหาใดจะได้ช่วยเหลือแก้ไขให้ทันเวลา               
 - โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  สามารถดําเนินการทัน  
 - โรงเรียนวัดท่าไทร  สามารถดําเนินการทัน  
 - โรงเรียนบ้านบ่อผุด  สามารถดําเนินการทัน  
 - โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต  สามารถดําเนินการทัน  
 - โรงเรียนวัดบางใบไม ้  สามารถดําเนินการทัน  
สัญญานนท์ : งบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรยีน โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  ได้เชิญครู (รกัษาการ) มาดําเนินการแล้ว 
 และขอให้ผู้บรหิารฯ ไดด้ําเนินการตามขั้นตอน ถูกตอ้งตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องด้วย 
ผอ.สพป. : สพป.สฎ.1  พรอ้มที่จะดูแล  ชว่ยเหลือโรงเรียนเต็มที่  ถ้าอะไรเกดิขึ้นกับเรือ่งการเงิน  หมายถึง             

1.เสียโง่ 2.รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 3. ประมาทเลินเล่อ   
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
ชูศักดิ์ :  

3.3.2  ร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2558 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 12 
ชูศักดิ์ : การจดัทําแผนประจําปี  สําหรับปีนี้ สพป. ไดเ้ชิญผู้เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวฒิุ กพท, อ.ก.ค.ศ., กต.ปน. , 

ประธานเครือขา่ย  โดยกําหนดวิสัยทัศน์ใหม่ เป้าประสงค์ ดําเนินการ ทั้ง 5 กลยุทธ์  
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.3.3  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจําเดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2557 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 13 
ที่ประชุม : รับทราบ 
ชูศักดิ์ : การรายงานข้อมูลของโรงเรียน 

1. ข้อมูล DMC  ให้โรงเรียนดําเนนิการรายงานภายในวันที่ 15 พ.ย. 57 มีบางโรงเรียนยงัไม่อัพเดรท
ข้อมูลขอความรว่มมือดําเนินการด้วย  เพราะขอ้มูลของแต่ละโรงเรียนจะไปเกีย่วข้องกับการ
รายงานข้อมูลทัง้ระบบของ สพป. 

2. เมื่อเดือนกันยายน  สพป. ไดร้บัจัดสรรงบซ่อมประปา และไฟฟ้า  และได้แจ้งสํารวจให้โรงเรียน
ของบประมาณ พบว่า มีโรงเรียนของบฯ  9 โรงเรยีน ดังนั้น สพป. แจ้งสํารวจไปรอบที่ 2  ขณะนี้
อยู่ระหว่างตัง้กรรมการฯพิจารณา   

ที่ประชุม : รับทราบ 
พงศ์ศักดิ์ : ค่าจ้างครู SP2 วิทย-์คณิตฯ  ดําเนินการอย่างไรบ้าง 
จรัสศรี : ค่าจ้างครู SP2 วิทย-์คณิตฯ   ขณะนี้งบฯจัดสรรมาแล้ว จะดาํเนินการโอนเงนิภายในสัปดาห์หน้า 
  
อารยา :  

3.3.4  สรุปผลการตรวจสอบภายใน เดือนพฤศจิกายน 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 14 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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มนต์ชัย : 

3.4  งานวิชาการ 
3.4.1  สรุปผลการนิเทศการจดัการเรียนการสอนโดยใช้สือ่ทางไกลผ่านดาวเทียม 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 15 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.2  การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 16 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.3  การพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้แจ้งหนงัสือที่ ศธ 04163/6456 ลว. 3 ต.ค. 56 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

ค่านิยม 12 ประการ นั้น 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้จดัทําแนวทางการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ                        

โดยการพัฒนาดังนี ้
1. บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
2. จัดในกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
3. จัดในโครงการพิเศษ 
4. ปลูกฝังในกิจวัตรประจําวัน 

ในการพัฒนาสามารถพัฒนาควบคู่กับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยได้วิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละข้อแต่ละตัวช้ีวัด กําหนดพฤติกรรมสําคัญ 
ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สังเกตและวัดได้ พร้อมทั้งวิธีการพัฒนา  เพื่อให้โรงเรียนประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 17 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.4  การจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2557 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 18  และแผ่น CD 1 แผ่น 
มนต์ชัย : นําเสนอการนับถอยหลัง หน้าเว็บไซด์ สพป.สฎ.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม : รับทราบ 
3.4.5  โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ สู่ผู้เรียน : คืนครูให้ศิษย ์

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 19 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.4.6  ผลการจัดการศึกษา O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศกึษา  2556 
ผอ.สพป. : ขอชมเชยโรงเรยีนต่อไปนี้  ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนเพิ่มขึ้นทกุปี ติดตอ่ 2 ปีการศึกษาทีผ่่านมา         

และจะออกเกียติบัตรชมเชยให้ 
 1) วดัแหลมทอง 

2) บ้านทอนหญ้าปล้อง 
3) บ้านโพหวาย 

4) วดัประสิทธาราม 
5) วดับางใบไม ้
6) บ้านไสตอ 

7) บ้านหว้ยด่าน 
8) บ้านศิลางาม 
9) วดับ้านใน 

10) บ้านเสาเภา 
11) วัดสิงขร 
12) บ้านดอนเสาธง 

 โรงเรียนอกี 41 โรง  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรยีนลดลง 
 โรงเรียนอกี 70 โรง  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรยีนขึ้น-ลง 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.7  การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 20 
มนต์ชัย : โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรยีน 15 โรงเรียน (ข้อ 3.4.5) สําหรับการปรับปรุงข้อมูลการจดัซื้อจัดจ้าง

อุปกรณ์ตามโครงการฯ ขอให้โรงเรียนรหัสE-office ตัวเดิม รายงานการจัดซือ้จัดจ้าง  รูปภาพและ             
ปรับปรงุไฟล์  โรงเรียนสามารถเข้าไปประชาสัมพันธ์การจัดซือ้จัดจ้างที่หน้าเว็บไซต์ของเขตพื้นที่การศึกษา 
โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ E-office ตัวเดมิ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การดําเนินการ  1 ปี 4  คณุภาพ 
        คุณภาพที่ 1 นักเรยีน 
        คุณภาพที่ 2 ครู 
        คุณภาพที่ 3 โรงเรยีน 
        คุณภาพที่ 4 สพป. 
ผอ.สพป. : ฝากให้ประธานเครือข่าย ไปคิดว่าคุณภาพนักเรียนเป็นตวัตั้ง คุณภาพครู โรงเรียนเป็นอย่างไร  
 สําหรับคุณภาพที่ 4 สพป. จะดาํเนินการตามมาตรฐาน สพป. ต้องได้ 4 เต็ม 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 

5.1  นําเสนอรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม  ดังนี ้
1)  รายงานผลการปฏิบัตงิานที่เป็นเลิศ (Best  Practice) ของสถานศึกษา จํานวน 1 เล่ม 
2)  รายงานการพัฒนาและยกระดับคุณภาพแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา จํานวน 1 เล่ม 
3)  รายงานการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ  ระดับสถานศึกษา  จํานวน 1 เล่ม 

ที่ประชุม : รับทราบ 

 

เลิกประชุม เวลา  16.00  น. 

 

   ลงชื่อ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 
 
 

   ลงชื่อ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 (นางเพลินชม  ละม้าย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


