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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
 คร้ังที่ 1/2558 

วันที่  8  มกราคม  2558 
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  อาํเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้เข้าประชุม 

สพป.สฎ.1 

1 นายประทีป  ทองด้วง รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

2 นายสัญญานนท ์ พรหมมณ ี รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

3 นายผัน  หอมเกต ุ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

4 นายมณีโชต ิ แพเรือง รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

5 นายธนาวุฒ ิ รักษ์หน ู รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

6 นายไพจิตร  รักษาสรณ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

7 นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

8 นางณันศภรณ ์ นิลอรุณ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธาน ีเขต 1 

9 นางเพลินชม  ละม้าย ผอ.กลุ่มอํานวยการ 

10 นายภิญโญ  ไม้ทองงาม รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบคุคล 

11 นางจรัสศร ี พรหมกล่ิน ผอ.กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรัพย ์

12 นายชูศักดิ ์ แก้วนุ่น รักษาการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

13 นางอารยา  จันทว ี ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 

14 นางทัศนีย ์ รุ่งเรือง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

15 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

16 นายพรพันธุ์ศักดิ์  พาหนะมาก ผอ.กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจดัการศึกษา 

อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

17 นส.สุพรรณี หิรศัิกดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนยูง 

18 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 10 

19 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียน นิคมสร้างตนเอง 

20 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 2 

21 นายพรศักดิ ์ คงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเพชร 

22 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางใหญ่  

23 นายวิสิทธิ์ จติร์เลขา ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 

24 นางขวญัใจ  บุญสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางชุมโถ 

25 นางจุราภรณ ์ คงเจรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมหวัง 

26 นางวิลาศ บุญเกตุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสุชน 
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27 น.ส.รยิาภรณ์ ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลางใหม่ 

28 นายนันทวัฒน์ สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดโพธิ์นิมิต  

29 นายพงศ์ศักดิ ์ ปัญญานันท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดท่าทอง 

30 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสันติสุข  

31 นางปุญชรัศมิ ์ ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนทีคมเขต 

32 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแหลมทอง  

33 นายไพรัตน์  เพชรทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

34 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านโพหวาย 

35 นายประสาน  บัวนเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางใบไม ้

36 นายนิวัต ิ ทวยเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสุข 

37 นางสุชาดา  ล่ิมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสิทธาราม 

38 นายสุระชยั  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางกล้วย  

39 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลธาร  

40 นางปภาดา  สุภาพรเหมินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดโชติการาม (รักษาการ) 

41 นายไพรัตน์  ภูวร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบุญบันเทิง  

42 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทอนหญ้าปล้อง 

อําเภอกาญจนดิษฐ์ 

43 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อาํนวยการโรงเรียน บ้านคลองสระ 

44 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคงคาล้อม 

45 ว่าที่ ร.อ.นพรตัน์ พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านม่วงลีบ 

46 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนประชาสรรค์  

47 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนราษฎร์อุทิศ  

48 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัเขานางเภา 

49 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวังไทร 

50 นายพรศักดิ ์ เสียงเพราะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคีรีรอบ  

51 นายปัญจพงศ์  สังข์เถี่ยว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสใน (รกัษาการ) 

52 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านแม่โมกข์  

53 นายขวัญชยั  ชูช่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อน้ําร้อน 

54 นายทนุพันธ ์ หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกงหนงิ 

55 นายสุขสวัสดิ ์ จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศิลางาม 

56 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบ้านใน 

57 นายสุริยา จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

58 ว่าที่ ร.ต.อัมโร  รักช่วย ผู้อํานวยการโรงเรียน ไทยรฐัวิทยา 88 (บา้นคลองควน) 
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59 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดอุทยาราม 

60 นางเบญมาศ  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนหลวง (รกัษาการ) 

61 นายจิตณรงค์ ชยัชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านวังทองสามคัคี 

62 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสพ 

63 นางสุนีย ์ ขันฤทธ์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนสน  (รักษาการ) 

64 นายเดโช  ใจด ี ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดดอนยาง (แทน) 

65 นายสมัย  อุ่นใจ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าโพธิ์ (รักษาการ) 

66 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาพระน่ิม 

67 นางสาวอารี  มลไชย รองผู้อํานวยการโรงเรียน วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  

68 นางรัตน์เกล้า  จันทร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อโฉลก (รกัษาการ) 

69 นายทัศนีย ์ เพลงสันเทียะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทับท้อน 

70 นายพินิต  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางสําโรง  

71 นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาแก้ว 

72 นายสุเทพ  ประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแสงประดษิฐ ์

73 นายพรทิพย์ เพชรเกือ้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวชิรประดิษฐ ์

74 นายมานิต  จิตสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนิกรประสาท  

75 นายประมวล  ถนอม ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกาญจนาราม  

76 นายสุรเชษฐ ์ ปานแดง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหนองเปล  

77 นางจุร ี วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพ่วง 

78 นายเอนก  ปัทมพงศา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากกะแดะ 

79 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเสาเภา  

80 นายวีระพงค์  ไชยามาตย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกงตาก 

81 นายประจักษ ์ หนูหลิบ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนราชา 

82 นายทวีศักดิ์  บญุคง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยด่าน (แทน) 

83 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหัวหมากบน 

84 นายสิรวัฒน์  ทองปรีชา ผู้อํานวยการโรงเรียน บา้นหัวหมากล่าง (แทน) 

85 นายโกวิทย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยโศก 

86 นายเกียรติชาย  ชาสุวรรณ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะม่วงหวาน (รกัษาการ) 

87 นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสขาม 

88 นางศุภรัตน์ เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดปากคู 

89 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสตอ 

90 นายประพันธ ์ โชติช่วง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองกรดู  

91 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพุฒ 
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92 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนนิมิต 

93 นางไพเราะ  ใจจ้อง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านวังหวาย (รกัษาการ) 

94 นายบุญโชต ิ คงเรอืง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองคราม (รกัษาการ) 

95 นายจรัญ  ทําการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม9้ 

อําเภอดอนสัก 

96 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดินแดงสามัคคี 

97 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวง  

98 นางสุนี  รักเมือง  ติจันทึก ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านใหม่สามัคคี (รักษาการ)  

99 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคอกช้าง 

100 นางวินันทา  จุย้จุลเจิม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนเสาธง (รกัษาการ) 

101 นายธนากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนอก  

102 นายสุนทร  ทองศร ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีชัยคราม (รกัษาการ) 

103 นายวิตร  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลคราม 

104 นางฤทัยรตัน์  แก้วจํารัส ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนทีวัฒนาราม (แทน) 

105 นายคํารณ ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านนางกํา 

106 นายเกรียงศักดิ ์ เพชรทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวัดวิสุทธชิลาราม (รกัษาการ) 

107 นางสุกัญญา  ชูทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดท้องอ่าว (รกัษาการ) 

108 นางดารณุี  เครอืหงษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน เกาะพลวย (แทน) 

109 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์

110 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากดอนสัก 

111 นายจรัส  เดชศร ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยเสียด (รักษาการ) 

112 นายวีระพฒัน์  ช่วยบํารงุ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสิงขร  

113 นายมาโนช  นวลน้อย ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านน้ําฉา (รักษาการ) 

อําเภอเกาะสมุย 

114 นายวิสาร บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนธูป 

115 นายประยูร  ปาลคะเชนทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านอ่างทอง 

116 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแจ้ง 

117 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อาํนวยการโรงเรียน วัดนาราเจริญสุข 

118 นางสาวโสภิตา  ปลอดภัย ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวงการาม (รกัษาการ) 

119 นายบัญญต ิ พูลผล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหน้าค่าย 

120 นายสุรเดช  พูลติ้ม ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสันติวราราม (รกัษาการ) 

121 นายกาย  ในจิตต์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประเดิม  

122 นางมัทธี  ศรีคง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคุณาราม (แทน) 
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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 นางนิภา  มเีพียร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านแหลมหอย  

129 นางจิรวรรณ คุ้มพร้อม สําลีพนัธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดภูเขาทอง 

130 นายสุชาติ  สุขสม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อผุด 

131 นางกิตติยา  ทองหยดั ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางรกัษ์ (รกัษาการ) 

อําเภอเกาะพะงัน 

132 นายรัฐภูมิ  ช่วยรักษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านใต้ (แทน) 

133 นางนงค์นพพร  ฟิลิป ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท้องนายปาน (รกัษาการ) 

134 นายวรรณกร  วณิชชาภิวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหาดริ้น (รกัษาการ) 

135 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะเต่า 

136 นางมนพัทธ ์ เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดราษฎร์เจริญ 

137 นายสุวัช เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะเดื่อหวาน 

138 นางเบ็ญวรรณ  มุนเนยีม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านโฉลกหลํา (รักษาการ) 

139 นายวัชรินทร ์ วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมัยคงคา 

140 นายสมเกียรต ิ   ช่วงโชต ิ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีธน ู

ผู้เข้าร่วมประชุม 

141 นายสมชาย  สําอางค์กาย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการพิเศษ 

142 นางพิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการ   

143 นางดวงมณ ี ฉิมพลี นักจดัการงานทัว่ไปชํานาญการ 

144 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบชํานาญการ 

145 นางเรณู  นาคพังกาญจน ์ นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

146 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1 นายชุมพล  ศรสัีงข ์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ติดอบรม นบส.) 

2 นายสุมนต์  ศิรธิรรม รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ไปราชการ กทม.) 

3 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะแรต  

4 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา  

 

 



6 

เริ่มประชุม  เวลา  13.15  น. 
ประธานในที่ประชุม (นายประทีป  ทองด้วง) รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

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

4.1 โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม                                                  
รางวัลนักเรียนดีเด่น  ด้านคุณธรรมและจรยิธรรม 

 เด็กหญิงชญาดา  ผลผลา โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 
4.2 ขอชมเชยโรงเรียนต่อไปนี้ ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเพิ่มขึ้นทกุป ีติดต่อ 2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา   

1) วัดแหลมทอง 
2) บ้านทอนหญ้าปล้อง 
3) บ้านโพหวาย 
4) วัดประสิทธาราม 
5) วัดบางใบไม้ 
6) บ้านไสตอ 
7) บ้านห้วยด่าน 
8) บ้านศิลางาม 
9) วัดบ้านใน 
10) บ้านเสาเภา 
11) วัดสิงขร 
12) บ้านดอนเสาธง 

4.3 แนะนําผู้บริหารสถานศึกษา จากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 ราย 
1) นายจรูญ  เมืองเสน  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพรุบัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

ย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคงคาล้อม 
2) นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่า สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 

ย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง 
3) นายกาย  ในจติต์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคึมยาว สพป.ยโสธร เขต 2 

ย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดประเดิม 
 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และแจ้งว่า  ผอ.สพป.สฎ.1  ติดภารกิจเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง                              
วันจันทร์-ศุกร์ ไม่สามารถไปเย่ียมผู้บริหารฯ ที่โรงเรียนได้ และดําเนินการตามระเบียบวาระประชุมดังนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เร่ืองจากการประชุม ผอ.สพป. ทั่วประเทศ คร้ังที่ 7/2557 เม่ือวันที่ 24-25 ธ.ค. 57 

รองฯประทีป : 1. การแก้ปญัหาช่วยเหลือนกัเรียนที่ได้รับผลจากประสบภัยพบิัติ 
 ผลกระทบแผ่นดินไหว จ.เชียงราย กับนักเรียนและครูที่ได้รับผลกระทบ  
 ผลกระทบจากอุทกภัย เช่น ในเขตอ.ดอนสัก  อ.กาญจนดษิฐ์   

2. การจดัการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม  
เป็นเครื่องมือในการทดสอบ O-NET  จะส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึ้น 

3. การจดัการเรยีนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ได้กระตุ้นและตดิตาม         
การดําเนินการจัดการเรยีนการสอนให้กับนักเรียนทกุคน 

4. ค่านิยม 12 ประการ ให้บรูณาการกับทกุวชิา เป็นนโยบายของ คสช.  
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5. เป้าหมายของ สพฐ. 3 ด้าน 
5.1 ด้านผู้เรียน  สพฐ. 1) ตัง้เปา้หมายโรงเรียนทุกโรง ผลการสอบ O-NET มีผลต่าง          

ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 3 หรือถ้าโรงเรยีนใดวิเคราะห์ไปไม่ถึงเป้าหมาย ไม่ควรให้ต่ําจาก
ฐานเดิมจากปีทีแ่ล้ว สําหรับเปา้หมายของ สพป.สฎ.1  แจง้ใหทุ้กโรงเรียนแล้ว            
โดยโรงเรียนทุกโรงได้ตัง้เป้าหมายตามสภาพของแต่ละโรง  2) การปลูกค่านิยม 12 
ประการ 3) ดูแลเด็กพกิาร ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาเพิม่ขึ้น ร้อยละ 80             
และเข้าถึงการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

5.2  ด้านครูผู้สอน  การพัฒนาครู  ปฏิรูป และผลิตครู 
5.3  เป้าหมาย สพฐ. ปี 58 เนน้ 

- ด้านผู้เรียน O-NET เพิ่มขึ้นไมน่้อยกว่าร้อยละ 3 /เด็กพกิารตอ้งไดร้ับ              
การเติมเต็ม   

- ด้านครู ได้รับการพัฒนาและยกย่อง ศึกษานเิทศก์ ต้องนิเทศช่วยเหลือด้าน
วิชาการมากขึ้น หากโรงเรยีนใดมีผลสัมฤทธิ์ต่าํต้องไดร้ับการพัฒนา   

- ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนใน สพป. เบิกจ่ายได้มากว่าร้อยละ 96                 
ในส่วนของ สพป.สฎ.1  งบประมาณ 4.53 ล้านบาท เบิกจ่ายยังไม่ไดก้่อหนี้
ผูกพัน 

- เรื่องร้องเรียนตอ้งลดลง ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา 
- การปฏิรูปการศึกษา 3 ปี 2558-2560  - 20 เขต 300 โรงเรยีนนําร่อง 
(1) การปฏิรูปครู จดัสรรคร ู
(2) การปรับโครงสร้างภายในของกระทรวงศึกษาธิการ   แนวโนม้ ศธ อาจจะแยก   

สภาการศึกษา  ศธ ยังเหลือ มกีรม สพป.- สพม. -วิชาการ -อาชีวฯ-การศึกษา
พิเศษ 

(3) การบริหารจัดการ สพฐ. 
4.1)  การรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ -รมว. ขอให้ สพป. ได้ทาํให้เต็มที่          

ประเด็นที่สําคัญ ป้ายไม่ต้องทาํให้ใหญ่มากนัก 
4.2) การเบกิจ่ายงบประมาณให้ดําเนินการตามกําหนดเวลา กระตุ้นเศรษฐกจิ 
4.3) การส่ือสาร Line ของ ผอ.สพป. ให้ใช้อยา่งมีคุณภาพ 
4.4) สพฐ. จัดจดุเรื่องรอ้งเรียน 3 ประเด็นย่อย (1) ข่าวเกี่ยวขอ้ง สพป. 

นักเรยีน ครู ผ่านส่ือ ร้องผ่านไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ทาํทันที อย่า
ละเลย                          (2) เรื่องร้องเรียนทั่วไป (3) บตัรสนเทศ อ่าน
ทุกบัตรทกุเรื่อง ไม่ให้ความสําคัญ 

(5)  การจัดสรร รอง ผอ.รร+ผอ.รร. ทั่วประเทศ 4,000 อัตรา 
 
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว้ 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกดั สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครัง้ที่ 1/2557                    
เมื่อวันที่  8 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดได้แจ้ง ทางเว็บ
ไซด์ www.surat1.go.th) 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 1/2557 
ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 งานบริหารบุคคล 
รองฯผัน :  
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3.1.1  การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขัน ตําแหน่งครูผู้ชว่ย 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้เรยีกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตําแหน่งครูผู้ช่วย แทนผู้ที่ไม่มา               

รายงานตัวในรอบที่แล้ว จํานวน 1 ราย คือ นายกิติศักดิ์ หมอกแก้ว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรยีนวัดราษฎร์เจริญ                  
อําเภอเกาะพะงนั รายงานตัวเมือ่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 บรรจุในวันที่ 29 ธนัวาคม 2557 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.1.2 ตําแหน่งครูว่างจากการลาออกจากราชการและจากการปรับย้าย 
ขณะนี้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีตําแหน่งครวู่าง จากการลาออกจากราชการและจากการปรับย้าย 

จํานวน 8 โรงเรยีน (8 อัตรา) คือ 
(1) โรงเรียนวัดโพธิน์ิมิต   (นางจรูญพร ศรีใย ลาออกเมือ่ 1 ธ.ค.57  

แต่ใช้อัตราว่างไม่ได้ เนื่องจากเกษียณอายุในปีที่ลาออกจากราชการ) 

(2) โรงเรียนบ้านท่าเพชร   (นางเบญจวรรณ รอดเกิด ลาออกเม่ือ 1 ธ.ค.57) 
(3) โรงเรียนวัดสมัยคงคา   (ว่างจากการปรบัย้าย) 
(4) โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  (ว่างจากการปรบัย้าย) 
(5) โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ (ว่างจากการปรับย้าย) 
(6) โรงเรียนบ้านท่าเพชร   (นางนัยนา ศักดา ลาออกเม่ือ 1 ม.ค.58) 
(7) โรงเรียนบ้านม่วงลีบ   (นางอมรรตัน์ คชฤกษ์ ลาออกเมื่อ 1 ม.ค.58) 
(8) โรงเรียนบ้านหวัหมากล่าง  (ว่างจากการปรบัย้าย) 

ใน 8 ตําแหน่งใช้ได้ 7 ตําแหน่ง เหลือเท่าไร ไวสํ้าหรับสอบบรรจุ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.1.3  การปรับย้ายผูอ้ํานวยการสถานศึกษา 
จากการท่ี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้มีการปรับย้ายผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 23 ราย โดยให้

เดินทางไปรับตําแหน่งใหม่ ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นั้น ปรากฏว่า ขณะนี้มีผู้อํานวยการสถานศึกษาเดินทางไปรับ
ตําแหน่งใหม่แล้วทุกคน  
รองฯผัน : ตําแหน่งว่างจากการย้าย สพป. ได้แจ้งให้ผู้บรหิารโรงเรยีน  ยืน่ขอย้าย ภายในวันที่  26 ม.ค. 58         

จะดําเนินการยา้ยอีกครัง้หนึง่ เขียนย้ายแล้วไมไ่ด้ย้ายเป็นอันยกเลิก
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.1.4  การคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศกึษา และ    
ผู้อํานวยการสถานศึกษา   

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 1 (หน้า 14-15)  สําหรับรายละเอียดอื่น ๆ                              
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จะแจ้งให้โรงเรียนทราบอีกครั้งหนึง่ 
รองฯผัน : สพป.สฎ.1 จะประชุม อ.ก.ค.ศ. ในวันที่ 12 ม.ค. 58 เพือ่ขออนุมัติ โดยจะตอ้งสมัครภายในวันที่              

19 ม.ค. 58 รายละเอียดในปฏิทิน หน้า 14
รองฯประทีป : ฝากให้ ผอ.รร. ประชาสัมพันธแ์จ้งข่าวด้วย  
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2  งานบริหารทั่วไป 
รองฯมณีโชติ :  
 3.2.1 โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ 

การใช้งานโปรแกรมรายงานภัยพิบัติในสถานศึกษา 
การรายงานภัยพิบัติในสถานศึกษา   สพฐ. ได้จัดทําแนวทางการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา โดยได้

กําหนดแนวทางเตรียมความพร้อม  3 ขั้นตอน คือ  ขั้นก่อนเกิดภัย  ขั้นขณะเกิดภัย และขั้นหลังเกิดภัย  เป็นแนวทาง
สําหรับการนําไปปรับใช้ในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพบริบทของแต่ละสถานศึกษา  และเมื่อเกิด
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เหตุการณ์ภัยพิบัติให้รายงานตามคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ   ผ่านทางระบบเครือข่าย Internet   โดย
เข้าไปที่  URL http://reportinschool.esy.es  การใช้งานและขั้นตอนการใช้งานดูได้จากคู่มือฯ ซึ่ง สพป.สฎ.1  ได้แจก
ให้โรงเรียนทุกโรงแล้ว  ตามหนังสือ สพป.สฎ.1 ที่ ศธ 04163/5412  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2.2 การใชง้านระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-office  ของ สพฐ. 
ตามที่ สพป .สุราษฎร์ธานี เขต 1  ขอแจ้งรายละเอียดการใช้งานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์                  

OBEC e-office  โดยจะเริ่มทดลองใช้ OBEC e-office  ตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม 2557 แก่ทุกโรงเรียน และประกาศใช้จริง
ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2558  และให้โรงเรียนนําร่อง จํานวน 15 โรงเรียน  ความทราบแล้วนั้น 

ผลจากการทดลองการใช้ระบบ  ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 57 สรุปผลได้ว่า  การใช้ระบบในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  สามารถใช้ได้ปกติ ส่วนของสถานศึกษามีข้อบกพร่องบางกรณี เช่น  การเข้าใจในเรื่องการใช้ระบบ ระบบ
อินเทอร์เน็ตช้าในบางโรงเรียน  แต่บางโรงเรียนสามารถใช้ได้อย่างเต็มระบบ จึงกําหนดแนวทางการใช้ระบบ e-office  
ของ สพฐ. ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

ระดับสถานศึกษา  
1. การรับหนังสือและการดําเนนิการ 

1.1 การรับหนังสือให้สารบรรณกลางดําเนินการรับหนงัสือทางระบบ e-office  ของสพฐ.  
1.2 ให้สารบรรณกลางส่งหนังสือไปยัง ธรุการของกลุ่มแต่ละกลุ่ม 
1.3 ใหธุ้รการของกลุ่มแต่ละกลุ่มส่งหนังสือใหผู้้รับผิดชอบ เพือ่ดําเนินการตามกรณีที่หนงัสือฉบับนั้น ๆ 
1.4 ใหเ้จ้าหน้าที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอ้ยแล้วให้ส่งหนังสือตามลําดับ  จนกระทั่งถึงผู้มีอํานาจส่ังการ แล้ว

แปลงเป็น PDF 
  2. การส่งหนังสือ 

2.1 การส่งหนงัสือให้โรงเรยีนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งหนังสือที่ผู้มีอํานาจลงนามแล้ว                               
ส่งทางระบบ e-office  ของสพฐ. และส่งระบบ e-office  เดิมควบคู่กันไปอีก 1 เดือน 

2.2 การส่งหนงัสือให้ สพฐ.ให้ส่งทาง ระบบ e-office  ของ สพฐ. และทาง ระบบ e-office  เดิม                    
และ ทางกระดาษทําการเหมือนที่เคยปฏิบัติมา 

2.3 การส่งหนงัสือให้หน่วยงานอื่นนอกจาก  2.1 และ2.2  ให้ดาํเนินการส่งตามปกติทีเ่คยปฏิบัติมาตาม
บันทึกเสนอที่ส่งมาด้วยหนังสือนี้ 

รองมนต์ชัย : ในระดับ สพป. – สารบรรณโรงเรียนลงทะเบียนรับ - เสนอผอ.รร. – พิจารณาสั่งการ –เจ้าของเรือ่ง 
บางครั้งโรงเรียนยุ่งยาก สารบรรณโรงเรียน-บันทึกเสนอ ผอ.รร.-พิจารณาส่ังการ-หนังสือดําเนินการ        
ออกเลข-แนบไฟล์เข้าระบบ-ส่ง สพป.  ในส่วนของส่งเอกสารทาง Line ยังไม่ได้กําหนดเลขหนังสือ 
ประจําปี 2558 เช่น โรงเรียนนคิมสร้างตนเอง เจ้าหน้าทีก่ําหนดเลขทะเบียนรบั แต่ไม่ได้กําหนด
ทะเบียนส่ง จะไม่สามารถออกเลขในระบบ  จะทําเอกสารให้ทราบตอ่ไป 

รองฯประทีป : จะประเมินผลว่า เป็นอย่างไร ขณะนี้ยังใช้ควบคู่กันอยู ่
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.2.3  การสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพทุธศาสนา  “หมู่บ้านรักษาศีล 5” 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทําโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิด
ความสงบ สันติสุข มีความสามัคคี กลมเกลียวกัน ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนําหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติ  ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และ
ขอความร่วมมือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 แจ้งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู 
นักเรียนในสังกัด ได้รับรู้ รับทราบ และสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  
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กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอํานวยการ  ได้รณรงค์ เชิญชวน  ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู  
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน  ให้ได้รับรู้ รับทราบ และมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  รายละเอียดดังนี้ 

ครั้งที่ 1  จํานวน 13 โรงเรียน  รวม 1,096  ราย ครั้งที่ 2  จํานวน 2 โรงเรียน    รวม    94  ราย 
โรงเรียน จํานวน (ราย) โรงเรียน จํานวน (ราย) 

1.วัดภูเขาทอง   
2. บ้านวังหวาย   
3.บ้านท่าเพชร   
4.นิคมสร้างตนเอง   
5.วัดวชิรประดิษฐ์  
6.วัดวังไทร  
7.วัดนทีคมเขต  
8. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์   
9. วิทยาลัยเทคโนโลยี  
10. วัดประเดิม  
11. บ้านบ่อผุด   
12. บ้านคลองนาฯ 
13. บ้านหน้าค่าย 

267
32 
13 
28 
11 
1 
13 
247 
462 
9 
8 
1 
4

1. บ้านหน้าค่าย  
2. ธีราศรมสุราษฎร์   

5 
89 

รวมทั้งสิ้น  2  คร้ังที่รายงานให้สํานักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ทราบ  จํานวน  1,190   ราย 
หากยังมีโรงเรียนใดที่มีความประสงค์จะส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถส่งได้อีก 2 ครั้ง ภายในวันที่  

20  มีนาคม 2558 และ 18 กันยายน 2558  ตามแบบฟอร์มใบสมัครที่ได้จัดส่งให้ตามหนังสือ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ที่ ศธ 04163/6421   ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557  
รองมณีโชติ : ขอให้โรงเรียนได้ให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวข้างต้น และเชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
 และสืบเน่ืองจากทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ประชุมเรื่องการกระจายอํานาจ โดยเชิญผู้แทนของ สพป. 

เข้ารว่ม  จากการประชุมเรื่องดังกล่าวต้องการให้คณะกรรมการสถานศึกษา  เข้ามามีส่วนรว่มเป็นแบบ 
บวร และ บรม ขอฝากจดัห้องละมาด ในกรณทีี่มนีักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม 

รองฯมนต์ชัย : ด้วยสํานักงานพระพุทธ และ สพฐ.  ไดข้ับเคล่ือนโครงการโรงเรียนวถิีพทุธ  ให้มีการสอนศีลธรรม           
โดยครูพระจะสอนในสถานศึกษา จะแจ้งรายละเอียดใหท้ราบอีกครัง้หนึ่ง 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2.4  การจัดงานวันครู  คร้ังที ่59 ประจําปี  2558 
ตามที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดําเนินการจัดงาน

วันครู ครั้ งที่ 59 ประจําปี 2558 ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ซึ่ งปีนี้ตรงกับ วันศุกร์ที่ 16 มกราคม  2558                  
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมอายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 จัดพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และรณรงค์ให้สังคม
เห็นความสําคัญของครูและระลึกพระคุณครู ธํารงไว้  ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและ
ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู นั้น 

สําหรับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ซึ่งเป็นผู้ดําเนินการจัดงานวันครู  
ได้กําหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจําปี 2558 โดยกระจายในทุกอําเภอ จํานวน 5 หน่วย ได้แก่ 

1. หน่วยอําเภอเมืองฯ  ณ ห้องศรีวิชัย โรงแรมวังใต้ 
2. หน่วยอําเภอกาญจนดิษฐ์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี 
3. หน่วยอําเภอดอนสัก  ณ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 
4. หน่วยอําเภอเกาะสมุย ณ โรงเรียนบ้านอ่างทอง และ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
5. หน่วยอําเภอเกาะพะงัน ณ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 
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ในส่วนของหน่วยอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จากเดิมที่มีการกําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม เฉลิม              
พระเกียรติฯ ในงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจําปี พ.ศ. 2558 โดยกําหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558                
ณ สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกําหนดจัด
กิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม คือ  

1. กิจกรรมพิธบีูรพาจารย์และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ (เฉพาะหน่วยอําเภอเมืองฯ)  
                         ตั้งแต่เวลา 12.00 น.–16.00 น.  
                      2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตฯิ , การแสดงพลังความเป็นหนึง่เดียวของครู และจุดเทียนถวาย พระพร
ร่วมกัน (รวมทัง้จังหวดัสุราษฎรธ์านี)  ตัง้แต่ เวลา 17.00 น.–19.00 น.  
 ในการน้ี เนื่องจากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ไม่สามารถจัดกิจกรรมรว่มของครูทัง้จังหวดัสุราษฎรธ์านี
ได้  ด้วยเหตุผลข้อจํากัดด้านสถานที่และงบประมาณ จึงได้เปล่ียนแปลงรูปแบบการจดักิจกรรมพธิีบูชาบูรพาจารย์และพิธี
ยกย่องเชิดชเูกยีรติฯ เฉพาะหน่วยอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จากเดิมกําหนดไว้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 16.00 น. ณ                 
สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎรธ์านี  เปล่ียนแปลงเป็นเวลาตัง้แต่เวลา 07.30 น.– 12.00 น. 
ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ณ ห้องศรีวิชยั โรงแรมวังใต้ อําเภอเมืองฯ จงัหวัดสุราษฎรธ์านี แทน   

 
กําหนดการจัดงานวันครู  ครัง้ที่  59  ประจําปี  2558 

“ครูดีศรีแผ่นดิน” 
ของคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  หน่วยอําเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 
ณ ห้องศรีวิชัย  โรงแรมวังใต้ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
07.30 – 08.30 น. - ผู้ร่วมงานวันครู  รายงานตัวและลงทะเบียน  ณ บริเวณชั้น 2 ของโรงแรมวังใต้ 
08.30 น.  - พร้อมกัน ณ ห้องศรีวิชัย 
   - เร่ิมพิธีทางศาสนา 
09.00 น.  - นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

    ประธานพิธีงานวันครูเดินทางถึงบริเวณพิธี (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
   ถวายราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ประกอบพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ถวายเคร่ืองไทยธรรม 
   ประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดย 

- นายชุมพล ศรีสังข์ ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
กล่าวรายงานการจัดงาน 

- นายฐากูร โกละกะ     ครู ร.ร.สุราษฎร์พิทยา   อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ 
- นายวิทยา ศักดา       อดีต ผอ.สพป.สฎ.1      กล่าวนําสวดคําฉันท์ 
- นายธงไทย วิชัยดิษฐ   รอง ผอ.สพม.11      กล่าวนําคําปฏิญาณตน 
- นายชุมพล ศรีสังข์  ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

อ่านสารประธานกรรมการคุรุสภา 
  พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ 

          - นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประธานพิธีงานวันครู 
   มอบเกียรติคุณบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ  ให้แก่ 

1) ครูผู้สอนดีเด่น 
2) หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3) หนึ่งแสนครูดี 
4) สุดยอดครูดี , ครูดีที่หนูรัก และ ครอบครัวครูดี ของ สกสค. 
5) ครูดี กศน. 

   อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
   ให้โอวาทวันครู 
            รับมอบป้ายสนับสนุนการจัดงานวันครู จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี 

12.00 น.  เสร็จพิธี 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.2.5 การจัดกิจกรรมคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน   
     1) สพฐ. ได้กําหนดให้ปีการศึกษา 2557 – 2558 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเพื่อเป็น
การเฉลิมพระเกียรติวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ87 พรรษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
ให้สถานศึกษานําผลการเย่ียมบ้านนักเรียนคัดเลือกครอบครัว จํานวน 2 ครอบครัว พร้อมแนบภาพถ่ายและรายงานตาม
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านส่งสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  และได้คัดกรองคัดเลือกนักเรียนเพ่ือดําเนินการโดยเฉลี่ยเกล่ีย
ครอบคลุมเครือข่ายทุกเครือข่าย นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 87 ครอบครัว  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมบ้าน
นักเรียน กลุ่มเป้าหมาย 87 ครอบครัว ตามเครือข่าย 11 เครือข่าย โดยมีรอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1   เป็นประธาน  
ประธานเครือข่าย เป็นรองประธาน ศึกษานิเทศก์ และจนท.กลุ่ม สจ. เป็นเลขา ฯ  โดยให้ดําเนินการแล้วเสร็จเดือน
มกราคม 2558  รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 2 (หน้า 16-19) 
     2) สพป . สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้จัดกิจกรรมคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ                  
87 พรรษา 87 ครอบครัว  เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557 ได้มีการช่วยเหลือด้านส่ิงของเครื่องอุปโภคบริโภคจาก
งบประมาณตามโครงการ ฯ  จํานวน 73,950  บาท (จัดทําเป็นชุดเครื่องอุปโภค/บริโภค จํานวน 87 ชุด ๆ ละ 850 บาท) 
นอกจากน้ียังได้รับการสนับสนุนจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน และบุคลากรในสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็น
เครื่องอุปโภค บริโภค เส้ือผ้า และเงินสด จํานวน 11,900 บาท  ในการน้ี ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ประธานการจัด
กิจกรรมดังกล่าวได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นปฐมฤกษ์ จํานวน  2 ครอบครัว ได้แก่ 
   1. เด็กหญิงศุภธิดา  ปะรา     นักเรยีนชั้น ป. 4 โรงเรียนวัดทา่ทอง 
   2. เด็กหญิงพิมพ์พิกา แท่นนิล นักเรยีนช้ัน ป. 2 โรงเรียนบ้านบางสําโรง 
รองฯณันศภรณ์ : คาราวานเยี่ยมบ้านนักเรยีน  เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม 58  โดยในวนัที่ 11 มกราคม 2558     

ผอ.สพป.  จะเยีย่มบ้านนักเรียนในอําเภอเกาะสมุย  ในช่วงนี้ยังรับบริจาคส่ิงของ เครื่องอุปโภคบริโภค
อย่างตอ่เนื่อง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 3.2.6  วันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี  2558 

ประเทศไทยจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ขึ้นเ ป็นประจําทุกปี  ตามคําเชิญขององค์การสหพันธ์                  
เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศสหประชาชาติ  ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 จนถึงปัจจุบันนี้ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเป็น                  
การเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน และมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสําคัญ และความต้องการของ
เด็กและเยาวชน โดยกําหนดจัดในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเป็น  “วันเด็กแห่งชาติ” ซึ่งในปี 2558               
วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มกราคม  2558  คําขวัญ ของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี 2558  “ ความรู้  คู่คุณธรรม  นําสู่อนาคต ” 
       ในการน้ี กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา            
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี เขตละ 1 คน  ผลการ
คัดเลือก ได้แก่  
       เด็กหญิงปวีณา  วงศ์ปาน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยด่าน  
โดยได้กําหนดให้เด็กเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 7 มกราคม 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล  
       สําหรับปี 2558  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ร่วม            
การจัดกิจกรรมนันทนาการงานวันเด็กแห่งชาติกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม  
2558 ณ สวนสาธารณะเกาะลําพู  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ ตามศักยภาพของตน เพื่อจักได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต  
รองฯณันศภรณ์ : สพป. บูธ ที่ 24 กิจกรรมจัดในลักษณะเป็นเกม และของขวัญ  ตั้งแต่เวลา 07.00-13.00 น.               

เกาะลําพู  โดยไม่อนุญาตให้นํารถยนต์เข้าไปในเกาะ มีรถบรกิาร  
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.2.7 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
1) การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจําปี

การศึกษา  2557  สพฐ. ได้ออกประกาศเรื่องการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีการศึกษา 2557 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ได้กําหนดการคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษา ออกเป็น 4 ระดับ 

ที ่ ระดับ แนวทางการดําเนินงาน 
1. ระดับสถานศึกษา สถานศึกษายื่นความจํานงขอเข้ารับการประเมินที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สถานศึกษา

นั้น ๆ ต้ังอยู่ภายในวันที่  22 ส.ค. 57 
2. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดําเนินการประเมิน และส่งผลการคัดเลือกไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด ภายในวันที่ 30 ก.ย.2557 
ปีการศึกษา 2557  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด 

3. ระดับจังหวัด ดําเนินการประเมิน และส่งผลการคัดเลือกไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นศูนย์
ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 
ปีการศึกษา  2557 สพป.พัทลุง เขต 1  
เป็นศนูย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 
(สงขลา  พัทลุง นครศรธีรรมราช  สุราษฎร์ธานี และชมุพร) 
ได้ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 
กําหนดแผนการดําเนินงาน ดังน้ี 
วันที่ 23 ธันวาคม 2557      ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 
วันที่ 7 มกราคม 2558        ประชุมคณะกรรมการประเมิน 
วันที่ 8 - 23 มกราคม 2558 ดําเนินการประเมิน 
วันที่ 30 มกราคม 2558      ประชุมคณะกรรมการอํานวยการกล่ันกรองผลการประเมิน  

4. ระดับกลุ่มจังหวัด ดําเนินการประเมิน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบการคัดเลือกไปยังสํานัก
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ภายในวันที่ 30 มกราคม  2558 

วันเด็ก บธู ที่ 24 กิจกรรมจัดในลักษณะเป็นเกม และของขวัญ รางวัล สพฐ 07.00-13.00 น. เกาะลําพูไม่อนุญาตให้นํา
รถยนต์ไปในเกาะ มีรถบรกิาร เน้นย้ําคําขวัญ2) สถานศึกษาในสังกัด สพป.สุราษฎรธ์านี เขต 1 ผ่านการคัดเลือกระดับ
จังหวดั (ประเภทสถานศึกษา )  ประจําปีการศึกษา  2557  จาํนวน 3 โรงเรยีน  ได้แก ่
  โรงเรียนจอย                ระดับก่อนประถมศึกษา  ขนาดกลาง 
  โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา   ระดับประถมศึกษา        ขนาดเล็ก 
  โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง ระดับประถมศึกษา        ขนาดกลาง 
รองฯณันศภรณ์ : จากการได้มีโอกาสเป็นกรรมการประเมินโรงเรียนและนักเรยีน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน พบว่า

จังหวดัสุราษฎรธ์านี ส่งเข้ารับการประเมินตามโครงการฯน้อยมาก  บางรางวัลแทบไม่มีคู่แข่งในปี
ต่อไปอยากจะเชิญชวนโรงเรียนเข้ารว่มโครงการฯ ดงักล่าว   

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.2.8  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
        ประจําปี พ.ศ. 2557 (คดัเลือกรอบที ่1)  

       สสวท.ร่วมกับ สพฐ. จัดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2557 (คัดเลือกรอบที่ 1) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 โดยให้ทุก สพป. 
ดําเนินการจัดสอบคัดเลือกใน 2 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ วิชาละ 2 ระดับ คือ ระดับช้ัน ป. 3 และ              
ป. 6 และ สสวท.ประกาศผลสอบวันที่ 30 ธันวาคม  2557     รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 3 
(หน้า 20) และสสวท.กําหนดให้สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดําเนินการสอบคัดเลือก  รอบที่ 2 สําหรับนักเรียนที่ผ่าน                 
การคัดเลือกจากรอบที่ 1 ของสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 , 2 และ 3 ในวันที่ 24 มกราคม  2558 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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  3.2.9  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รองฯณันศภรณ์ : การแตง่ตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพราะองค์คณะมีผลต่อการบริหารจัดการของ

โรงเรียน  ขอให้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย 
ที่ประชุม : รับทราบ 
3.3  งานการเงนิและงบประมาณ  

3.3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
1)  ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2556 กันเบิกเหล่ือมปี 2558   

งบลงทุน (ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสรา้ง) 
2) ผลการเบิกจา่ยงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2557 กันเบกิเหล่ือมปี 2558   

งบลงทุน (ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสรา้ง) 
3) ผลการเบิกจา่ยงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2557 กันเบกิเหล่ือมปี 2558 

งบลงทุน (ค่าครภัุณฑ์) 
4) ผลการเบิกจา่ยงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2557 กันเบกิเหล่ือมปี 2558 

งบลงทุน (ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสรา้ง) 
5) ผลการเบิกจา่ยงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2558  

งบลงทุน (ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสรา้ง) , (ค่าครุภัณฑ์) 
6) สรุปงบประมาณ 

รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 4 (หน้า 21-31) 
 

รองฯสัญญานนท์ : ให้ดําเนินการไปตามเงื่อนไขของสัญญา  โรงเรียนต้องตัง้คณะกรรมการควบคุมการกอ่สร้าง          
ตรวจการจ้าง และคณะกรรมการแต่ชุดในเรื่องบทบาท หน้าที่ เป็นอย่างไรขอให้โรงเรียน                     
ที่เกีย่วขอ้งไดด้าํเนินการตามขัน้ตอน ดูแลเอาใจใส่ จะตอ้งตรวจสอบควบคุมการก่อสร้าง                     
ให้ผู้รับจ้างลงลายมือชื่อประจําวันด้วย  ผู้รับจา้งต้องทําหนงัสือมอบอํานาจในการก่อสร้าง                    
ถ้ามีข้อตกลงใด ๆ  หรือการเซ็นกับตัวแทนของผู้รับจ้าง  แสดงว่ามีผลผูกพันกันแล้ว  วิธีการทํางานตอ้ง
ศึกษาระเบยีบจะได้มีข้อผิดพลาดน้อย     

ผอ.จรัสศรี : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  รายละเอียดดงัเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 4 (หน้า 21-31)และ
โรงเรียนใด  ดําเนินการไปแล้วมีเงินเหลือจากการสอบราคา โรงเรียนสามารถขอใช้                           
เงินเหลือจ่าย ไปยัง สพป. เพื่อจะได้ดําเนินการขออนุมัติผู้ว่าราชการจงัหวดั และในส่วน                      
ที่เกีย่วขอ้งตอ่ไป  ถ้าไม่ขอใช้เงนิเหลือจ่ายดงักล่าว  เป็นหน้าที่ของ สพป. 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

รองฯธนาวุฒิ :  

3.3.2  สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ  ปี 2558 
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 5 (หน้า 32-34) 

รองฯธนาวุฒิ : บางโรงเรียนของบประมาณ โรงเรยีนควรให้ความสําคัญในการของบประมาณ ให้รายงานข้อมลู และ
จัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ในช่วงปทีี่ผ่านมา งบภัยพิบัติ  หากทางจงัหวัดประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ 
โรงเรียนก็สามารถของบประมาณได้  งบซ่อมแซม  หากมีเหตกุารณใ์หร้ายงานข้อมูล ในขณะน้ีเดียวกัน
ของบประมาณมาก ต้องแจ้งไป สพฐ. และ สพฐ. จดัสรรมาให้ โรงเรียน สพป. จัดสรรให้ตามโครงการ
บางโรง ตั้งคําถามแล้วทําไมของเราไม่ได้ หากผิดพลาดการประสานงานให้แจง้ สพป. ทราบดว้ย  และ
การดําเนินการให้รีบดําเนินการตามงบฯที่ได้รับจัดสรร หรือเกีย่วข้อง ให้แล้วเสร็จ ปลายเดือนมิถุนายน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.3.3  แบบควบคุมการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 6 (หน้า 35 – 44) 

ที่ประชุม : รับทราบ 
  
ผอ.อารยา :  

3.3.4  การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
 ตามที่สถานศึกษาได้ดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
มีปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องในการดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 

1. โรงเรียนได้บริหารเงินโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือให้นักเรียน 
ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการรับประทานทุกวันตลอด               
ปีการศึกษาอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และมีเงินเหลือจ่ายจากการบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์
แล้ว แต่พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ซึ่งได้แก่ อบต. และเทศบาลต่าง ๆ  ได้แจ้งให้นําเงินเหลือจ่าย ส่งคืน 

2. เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนได้ออกใบเสร็จรับเงินตามจํานวนที่ 
ได้รับเป็นหลักฐานครบถ้วนแล้ว เมื่อส้ินภาคเรียน ได้รับแจ้งให้ส่งหลักฐานการจ่ายเงินให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตรวจสอบ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว แจ้งว่า สตง.ต้องการตรวจสอบหลักฐานดังกล่าว 

3. การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ได้รับทราบจากโรงเรียนหลายแห่งว่า องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นบางแห่ง ให้ใช้ได้เฉพาะการจัดอาหาร เท่านั้น ซึ่งได้แก่ การจัดซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหาร  การจ้างเหมาให้เอกชนมา
ทําอาหาร โดยไม่สามารถจ้างบุคคลมาประกอบอาหารได้ หรือจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาอาหารกลางวัน               
เป็นต้น 
 ซึ่งจากปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ทําให้การจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เจตนารมย์ของโครงการ หลักฐานการจ่ายไม่สอดคล้องกับวิธีดําเนินงานตามรูปแบบที่โรงเรียนเลือกปฏิบัติเพื่อต้องการ
ไม่ให้ปรากฏเงินเหลือจ่ายหรือเหตุผลอื่น ๆ  ดังนั้น ขอให้โรงเรียนได้ดําเนินการจัดอาหารกลางวันโดยยึดถือให้เป็นไปตาม
หนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.  การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้ดําเนินการตามแนวดําเนินการของสํานักงาน 
โครงการอาหารกลางวัน กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารหมายเลข 10 (หน้า 59-60)  และแนวทางการควบคุม กํากับ 
ติดตาม การเงิน การบัญชี ระดับโรงเรียน ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (เดิม) เอกสารหมายเลข 
11 (หน้า 61-62) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือแจ้งเวียน ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 
2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 8  
กําหนดให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือหนังสือส่ังการของหน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนถือปฏิบัติ เอกสารหมายเลข 12 (หน้า 63-66) 
 2. เงินเหลือจ่ายจากการบริหารจัดการ โรงเรียนสามารถเก็บเงินดังกล่าวไว้ใช้จ่ายเพื่อจัดอาหารกลางวันได้ตาม
วัตถุประสงค์ของเงิน โดยไม่ต้องส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หากได้รับแจ้ง หรือประสาน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งเงินคืน ขอให้ชะลอการส่งคืนไว้ก่อน) 
   ซึ่งเงินเหลือจ่ายดังกล่าวโดยปกติต้องส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วน
ราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค 0406.3/ว59  ลงวันที่ 
22 กรกฎาคม 2552   ข้อ 11เอกสารหมายเลข 13 (หน้า 67-69) แต่เนื่องจาก สพฐ.ได้เห็นความจําเป็นเกี่ยวกับเงิน
ค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนรับประทานทุกคน จึงได้ขอทําความตกลงกบักระทรวงการคลังเพื่อให้โรงเรียนสามารถเก็บ
เงินไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงิน ซึ่งกระทรวงการคลังอนุญาตให้เก็บไว้ใช้จ่ายเพ่ือจัดหาอาหารกลางวันได้ และ
อนุญาตให้โรงเรียนนําเงินที่ได้รับฝากธนาคารได้ภายใน วงเงินไม่เกิน 200,000.- บาท ส่วนที่เกินนําฝากสํานักงานเขตพื้นที่
เพื่อนําฝากคลัง ส่วนดอกผลที่เกิดจากการนําเงินฝากธนาคารให้นําส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน ตามหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว544 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554  เรื่อง  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วน
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ราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.3/19505 ลงวันที่                
7 กรกฎาคม 2553 เรื่อง  ขอทําความตกลงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่น เอกสารหมายเลข 14 (หน้า 70-72) 
 3. เมื่อส้ินภาคเรียน หรือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการดําเนินงาน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายใน 30 วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ ตามหนังสือแจ้งเวียน ของกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 8  เอกสารหมายเลข 12 
 หมายเหตุ 

การจ่ายเงินเพื่อการจัดอาหารกลางวัน ตามแนวดําเนินการของสํานักงานโครงการอาหารกลางวัน 
กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการได้ดังน้ี 
     1. รายจ่ายประเภทค่าตอบแทน จ้างบุคคลภายนอกประกอบอาหาร เช่น การจ้างเป็นรายวัน                 
รายสัปดาห์ หรือรายเดือน 
     2. รายจ่ายประเภทค่าใช้สอย อันเนื่องจากการจัดอาหาร เช่น การจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ในการจัดทําอาหาร 
     3. รายจ่ายประเภทวัสดุเครื่องบริโภคในการจัดทาํอาหาร เช่น เนื้อสัตว์ พืชผัก หอม กะปิ น้ําตาล ฯลฯ 
     4.  รายจ่ายประเภทวัสดุอื่น เช่น ถ่านหุงต้มอาหาร แก๊ส ถ้วย จาน ฯลฯ 
     5. รายจ่ายประเภทครุภัณฑ์ที่มีหน่วยละไม่เกิน 20,000 บาท เช่น หม้อหุงข้าว ถังแช่อาหารสด ฯลฯ 
*** ให้พิจารณาจัดทําอาหารให้เด็กได้รับประทานก่อนเม่ือมีเงินเหลือ จึงค่อยพิจารณาจัดซ้ือครุภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัด
อาหารโดยตรง 
        การจัดอาหารกลางวัน ตามแนวทางการควบคุม กํากับ ติดตาม การเงิน การบัญชี ระดับโรงเรียน ของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (เดิม) สามารถดําเนินการได้ดังนี้  

    1. จัดซื้ออาหารสด/อาหารแห้ง และวัสดุอุปกรณ์มาปรุงอาหาร โดยอาจจ้างแม่ครัว จัดเป็น 
ชั่วโมงเรียนโดยให้ครูโภชนาการ หรือให้กลุ่มแม่บ้านมาร่วมกันปรุงอาหาร 
     2. จ้างเหมาทําอาหาร 
     3. ซื้ออาหารสําเร็จรูปเป็นถุง สําหรับโรงเรียนที่มีขนาดเล็กมาก นักเรียนที่ได้รับเงินอาหารกลางวันมีจํานวน
น้อย (10 กว่าคน) การทําอาหารด้วยวิธีอื่นอาจไม่คุ้มค่า 
     4. ให้แม่ค้ามาขายอาหารในโรงเรียน โดยแจกคูปองให้นักเรียนนําไปแลกอาหาร 
ที่ประชุม : รับทราบ 
  

รองฯมนต์ชัย :  

3.4  งานวิชาการ 
3.4.1  โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน : คนืครูให้ศิษย ์

จะดําเนินการประชุมชี้แจงครูและบุคลากรในสถานศึกษา  เรื่อง  แนวทางการนําโครงการปฏิรูป                      
การเรียนรู้สู่ผู้เรยีนไปสู่การปฏิบัติจรงิ ตั้งแตว่นัที่ 15-22 มกราคม 2558  
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 7 (หน้า 45-46) 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.2  การสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 
  กําหนดการสอบ 
  ชั้น ป.6  วันที่  31  ม.ค. 58 
  ชั้น ม.3  วันที่  31 ม.ค. – 1 ก.พ. 58 
  ในการน้ี  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  จะประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพรอ้ม               
ในการสอบ ในวันที่ 9 มกราคม 2558  ณ โรงแรมเคพาร์ค อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแตเ่วลา 09.00 น. เป็นต้นไป              
(ตามหนงัสือ สพป.สฎ.1 ที่ ศธ 04163/8664 ลว. 11 ธ.ค. 57) 
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 8 (หน้า 47) 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.4.3  การใช้มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่ประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา พ.ศ.2554 ระดับปฐมวัย  มี 11 มาตรฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 15 มาตรฐาน 
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 9 (หน้า 48-58) 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 
รองฯประทีป : ด้วยจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ไดข้อความร่วมมือจําหน่ายฉลากกาชาด จํานวน 80 เล่ม 
รองฯมณีโชติ : ขอความรว่มมือจากทกุโรงเรยีน แบ่งไปตามสัดส่วน ใบละ 100 บาท 
ที่ประชุม : รับทราบ 
ผอ.เอนก : ธุรการโรงเรยีนย้ายจะดําเนินการอย่างไร 
รองฯผัน : จะเรียกตามสอบถามเจ้าหน้าทีเ่ดิม ย้ายจะเรียกตามบัญช ี
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

เลิกประชุม เวลา  16.00  น. 

 

   ลงชื่อ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 
 
 

   ลงชื่อ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 (นางเพลินชม  ละม้าย) 

ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 


