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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

คร้ังที ่ 2/2558 

วันที่  9  กุมภาพันธ์  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 นายสุมนต์  ศิรธิรรม 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 นางจรัสศร ี พรหมกล่ิน ผอ.กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรัพย ์

11 นายภิญโญ  ไม้ทองงาม รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบคุคล 

12 นางอารยา  จันทว ี ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 

13 นางทัศนีย ์ รุ่งเรือง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

14 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   

15 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนยูง 

16 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 10 

17 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียน นิคมสร้างตนเอง  

18 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 2 

19 นายพรศักดิ ์ คงฤทธิ ์ ผู้อาํนวยการโรงเรียน บ้านท่าเพชร 

20 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางใหญ่  

21 นายวิสิทธิ์ จติร์เลขา ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 

22 นางขวญัใจ  บุญสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางชุมโถ 

23 นางจุราภรณ ์ คงเจรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมหวัง 

24 นางวิลาศ บุญเกตุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสุชน 
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25 นางสาวริยาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลางใหม่ 

26 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดโพธิ์นิมิต  

27 นายพงศ์ศักดิ ์ ปัญญานันท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดท่าทอง 

28 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสันติสุข  

29 นางปุญชรัศมิ ์ ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนทีคมเขต 

30 นายวัฒนา  ชัยสวสัดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแหลมทอง  

31 นายสมปราชญ์  เหล็กกล้า รองผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

32 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านโพหวาย 

33 นายประสาน  บัวนเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางใบไม ้

34 นายนิวัต ิ ทวยเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสุข 

35 นายสุชาดา  ล่ิมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสิทธาราม 

36 นายสุรชัย  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางกล้วย  

37 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลธาร  

38 นางปภาดา  สุภาพรเหมินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดโชติการาม  (รกัษาการ) 

39 นายไพรัตน์  ภูวร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบุญบันเทิง  

40 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทอนหญ้าปล้อง 

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

41 นางพูนสุข  เผือกเดช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสระ (แทน) 

42 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัคงคาล้อม 

43 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนประชาสรรค์  

44 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนราษฎร์อุทิศ  

45 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขานางเภา 

46 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวังไทร 

47 นายพรศักดิ ์ เสียงเพราะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคีรีรอบ  

48 นายปัจจพงศ์  สังข์เถี่ยว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสใน (รกัษาการ) 

49 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านแม่โมกข์  

50 นายขวัญชยั  ชูช่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อน้ําร้อน 

51 นางสายชล  ไชยธวัช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกงหนงิ (รกัษาการ) 

52 นายสุขสวัสดิ ์ จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศิลางาม 

53 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบ้านใน 

54 นายสุริยา จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

55 นายพีระพร  โอมี ผู้อํานวยการโรงเรียน ไทยรฐัวิทยา 88 (บ้านคลองควน) (แทน) 

56 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดอุทยาราม 
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57 นางเบญจมาศ  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนหลวง (รกัษาการ) 

58 นายจิตณรงค์ ชยัชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านวังทองสามคัคี 

59 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสพ 

60 นางสุนีย ์ ขันฤทธ์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนสน  (รักษาการ) 

61 นายเดโช  ใจด ี ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดดอนยาง (รักษาการ) 

62 นางสาวสาวิตรี  สีขาว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าโพธิ์ (แทน) 

63 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาพระน่ิม 

64 นายบุญจันทร์  รุ่งฟ้า รองผู้อํานวยการโรงเรียน วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) (แทน) 

65 นางรัตน์เกล้า  จันทร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อโฉลก (แทน) 

66 นายทัศนีย์  เพลงสันเทียะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทับท้อน  

67 นายพินิต  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางสําโรง  

68 นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาแก้ว 

69 นายสุเทพ  ประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแสงประดษิฐ ์

70 นายพรทิพย์ เพชรเกือ้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวชิรประดิษฐ ์

71 นายมานิต  จิตสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนิกรประสาท  

72 นายประมวล  ถนอม ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกาญจนาราม  

73 นายสุรเชษฐ ์ ปานแดง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหนองเปล  

74 นางจุร ี วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพ่วง 

75 นายเอนก  ปัทมพงศา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากกะแดะ 

76 นายวนัชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเสาเภา  

77 นายวีระพงค์  ไชยามาตย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกงตาก 

78 นายประจักษ ์ หนูหลิบ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนราชา 

79 นายทวีศักดิ์  บญุคง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยด่าน (รักษาการ) 

80 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหัวหมากบน 

81 นายโชติรัตน์  ฤทธิภักด ี ผู้อํานวยการโรงเรยีน บ้านหัวหมากล่าง  

82 นายโกวิทย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยโศก 

83 นายเกียรติชาย  ชาสุวรรณ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะม่วงหวาน (แทน) 

84 นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสขาม 

85 นางศุภรัตน์ เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดปากคู 

86 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสตอ 

87 นายประพันธ ์ โชตชิ่วง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองกรดู  

88 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพุฒ 

89 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนนิมิต 
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90 นางฉลวย  อยูป่ระสิทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านวังหวาย (แทน) 

 อําเภอดอนสัก   

91 นายจรัญ  ทําการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองคราม  

92 นายชัยรัตน์  บุญนาค ผู้อํานวยการโรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม9้ 

93 นายอดุลย์  สุขเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดินแดงสามัคคี (รักษาการ) 

94 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวง  

95 นางสุณี  รกัเมือง ติจันทึก ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านใหม่สามัคคี (รักษาการ) 

96 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคอกช้าง 

97 นางวินันทา  จุย้จุลเจิม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนเสาธง (รกัษาการ) 

98 นายธนากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนอก  

99 นายสุนทร  ทองศร ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีชัยคราม (รกัษาการ) 

100 นายวิตร  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลคราม 

101 นายศิรุต  สุขคุ้ม ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนทีวัฒนาราม (รกัษาการ) 

102 นายคํารณ ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านนางกํา 

103 นายเกรียงศักดิ ์ เพชรทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวัดวิสุทธชิลาราม (รกัษาการ) 

104 นางสุกัญญา  ชูทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดทอ้งอ่าว (รกัษาการ) 

105 นายธันวา  ทับทิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะแรต (รักษาการ) 

106 นางสาวอุไร  จนัทร์นวล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะนกเภา (รกัษาการ) 

107 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์

108 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากดอนสัก 

109 นายจรัส  เดชศร ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยเสียด (รักษาการ) 

110 นายวีระพัฒน์  ช่วยบํารงุ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสิงขร  

111 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านน้ําฉา  

112 นายพีระพล  สาระคง ผู้อํานวยการโรงเรียน เกาะพลวย 

 อําเภอเกาะสมุย   

113 นายวิสาร บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนธูป 

114 นายประยูร  ปาลคะเชนทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านอ่างทอง 

115 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแจ้ง 

116 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนาราเจริญสุข 

117 นายบัญญต ิ พูลผล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหน้าค่าย 

118 นายกาย  ในจิตต์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประเดิม  

119 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลาง  

120 นายนิมิต  ผลผลา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบุณฑรกิาราม (รกัษาการ) 
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121 นางอุทยัวรรณ  นาลาด ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสว่างอารมณ ์(แทน) 

122 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหาดงาม 

123 ว่าที่ พ.ต.มนตร ี อินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปลายแหลม  

124 นายประโยชน์  ผดุงอัฐ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านแหลมหอย  (แทน) 

125 นายประสิทธิ์  วาณิชย์เจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดภูเขาทอง (แทน) 

126 นายสุชาต ิ สุขสม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อผุด 

 อําเภอเกาะพะงัน   

127 นายนิฐิกร  บุญเชื้อ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท้องนายปาน (แทน) 

128 นายวรรณกร  วณิชชาภิวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหาดริ้น (รกัษาการ) 

129 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะเต่า 

130 นางมนพัทธ ์ เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดราษฎร์เจริญ 

131 นายสุวชั เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะเดื่อหวาน 

132 นางเบ็ญวรรณ  มุนเนียม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านโฉลกหลํา (รักษาการ) 

133 นายวัชรินทร ์ วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมัยคงคา 

134 นายมานิจ  ศรทีองกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีธนู (แทน) 

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นายสมชาย  สําอางค์กาย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการพิเศษ 

2 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

3 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักตรวจสอบภายในชํานาญการ 

4 นางสาวพิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการ 

5 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

ผู้ไม่มาประชุม   

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

2 นายพรพันธุ์ศักดิ์  พาหนะมาก ผอ.กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจดัการศึกษา 

3 นายชูศักดิ ์ แก้วนุ่น รักษาการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  

4 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 

5 ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวงการาม 

6 ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสันติวราราม 

7 ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคุณาราม 
8 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ ์
9 ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 
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เริ่มประชุม  เวลา  13.15  น. 
ประธานในที่ประชุม (นายประทีป  ทองด้วง) รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

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

ผู้สนับสนุนเงินสมทบทุนสร้างอาคารเอนกประสงค์ และทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากขน/ขาดแคลน                    
โรงเรียนบ้านบอ่ผุด  คุณสุรพงค์  ล้ิมสุวรรณ  รับมอบแทนโดยผู้อํานวยการการโรงเรียนบ้านบ่อผุด 

 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และแจ้งว่า  ผอ.สพป.สฎ.1  ติดภารกิจเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง                              
วันจันทร-์ศุกร์ ไม่สามารถไปเยีย่มผู้บริหารฯ ทีโ่รงเรียนได ้และดําเนินการตามระเบียบวาระประชุมดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1  การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ 
รองประทีป : ด้วยจงัหวัดสุราษฎร์ธานี  เชญิหัวหน้าส่วนราชการแต่ละหน่วยงาน ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย

งบประมาณของภาครัฐ โดยมีผู้ว่าราชการจงัหวัด สฎ เป็นประธาน  จากการประชุมในภาพรวมของ
จังหวดั สุราษฎร์ธานีมีการดําเนินการการเบกิจ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ  อยู่ในลําดับที่  55 ของ
ประเทศ 

ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต 1  งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
มีปัญหาเรื่องไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ หรืองบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องความเป็นจริง  ขอให้
ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความสําคัญกับเรื่องการติดตาม และเบิกจ่ายงบประมาณ  ในส่วน 
63 โรง/40 ล้านบาท ผอ.สพป. ฝากกําชับวันน้ีจะต้องให้แล้วเสร็จ ในเรื่องการจัดทํางบประมาณ
โครงการต่าง ๆ ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตรวจสอบ เร่งรัด  ติดตามงบประมาณใน  
ส่วนที่เก่ียวข้อง อย่าปล่อยเป็นเรื่องของธุรการโรงเรียน เป็นผู้ดําเนินการเรื่องน้ีโดยลําพัง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 1.2  กจิกรรมงานกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปี 2558 
รองประทีป : ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ขอเชิญชวนร่วมงานกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปี  2558  และ  

ขอความร่วมมือช่วยจําหน่ายบัตรกาชาด  โดย  สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต 1  ได้ขอความร่วมมือจาก
ทุกโรงเรียนในการจัดจําหน่ายบัตรฯดังกล่าว และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกโรงเรียน 
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 1.3  กจิกรรมคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน 
รองประทีป : ตามที่  สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต 1  ได้จัดกิจกรรมคาราวานเย่ียมบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ  

87  พรรษา  87  ครอบครัว  ขณะนี้ดําเนินการครบทุกครอบครัวแล้ว  ขอขอบคุณทุกท่านมาใน
โอกาสน้ีที่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรใน สพป. และทุกโรงเรียน   ทุกเครือข่าย  ทุกอําเภอ  และ
ขณะนี้ยังมีผู้สนับสนุนและบริจาคมาอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ 

 1.  คุณวิสุทธิ์  สุทธินุ่น บริจาคเงิน  5,000 บาท และ 
เรียนเชิญ ผอ.รร.บ้านเกาะพลวย เป็นตัวแทนรบัมอบเงิน 

 2. คุณกนกพร  ล่ิมสุวรรณโรจน์ บริจาคเงิน  30,000  บาท 
 3. คุณพิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย และคณะ บริจาคเงิน  30,000  บาท 
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รองสุมนต์ : เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือนักเรยีนและเชิญ ผอ.รร.บ้านไสใน เป็นตัวแทนรับมอบเงิน                 
40,000 บาท 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 1.4  การถ่ายโอนโรงเรียนไปยัง อปท. 
รองประทีป : ตามที่ อปท. ได้ย่ืนเรื่องของถ่ายโอนโรงเรียนบ้านเกาะเต่า ไปยังสังกัด อปท.  และ สพป.  

สุราษฎร์ธานี  เขต 1  ได้ดําเนินการตามกระบวนการของระเบียบฯ ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  
ไม่ประสงค์ถ่ายโอนไป อปท. ตามคําร้องขอ 

รองณันศภรณ์ : ขั้นตอนการดําเนินการขอถ่ายโอนโรงเรียนไปยัง อปท. มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
- อปท. ยื่นเรื่องขอถ่ายโอน สพป.  
- สพป. รายงาน สพฐ. 
- สพป. ตรวจสอบข้อมูลของสถานศึกษา ว่าอยู่ใน 7 ประการ  

 หากตรวจสอบแล้วอยู่ในกลุ่ม ไม่สามารถถ่ายโอนได้  
 ไม่อยู่ในกลุ่ม ก็สามารถดําเนินการถ่ายโอนได้ตามขั้นตอนต่อไป  

-   สพป. จะสอบถามความสมัครใจจากผู้เกีย่วข้อง ผอ.รร., ครู และกรรมการสถานศึกษา             
หากมีคะแนนยินดีที่จะได้เกินกึง่หนึ่ง ขอให้โปรดทําความเข้าใจ สพป. ชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่ 
ผอ.รร. ไดพ้ิจารณาไตร่ตรอง ให้เข้าใจว่า ครทูีท่ํางานบ้านเกาะเต่า 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว้ 

  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกดั สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครัง้ที่ 1/2558                    
เมื่อวันที่  8  มกราคม 2558 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี(รายละเอยีดได้แจ้ง                     
ทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th) 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 1/2558  เมือ่วันที่  8  มกราคม  2558 
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
รองผัน : 
3.1 งานบริหารบุคคล 
รองผัน :  

3.1.1  แจง้ผลการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง                                             
รองผูอ้ํานวยการสถานศึกษาและผูอ้ํานวยการสถานศึกษา ประจําปี  2558 สงักัด สพป.สฎ.1 
ตามที่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้มีการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ 

แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษา ประจําปี พ.ศ.2558 
โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น ปรากฏว่า มีผู้สมัครสอบคัดเลือกจําแนกได้ดังนี้ 

ตําแหน่ง ประเภททั่วไป (ราย) ประเภทประสบการณ์ (ราย) 
1. รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 25 4 
2. ผู้อํานวยการสถานศึกษา 21 8 

โดย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้มีการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแล้ว 
โดยได้ติดประกาศและลงในเว็บไซด์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เพื่อได้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 58 
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รองผัน : ตรวจสอบคุณสมบัติ กลุ่มทั่วไป ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ขาดคุณสมบัติ 3 ราย เหลือ        
22 ราย เน่ืองจากนับอายุราชการไม่ครบตามกําหนด 4 ปี  

ที่ประชุม : รับทราบ 
3.1.2 การย้ายและรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                  

ประเภทตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ในตําแหน่งว่าง 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (โดยอนุมัติ อ .ก .ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

ในคราวประชุม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558) ได้มีการย้ายและรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา 
ประเภทตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ในตําแหน่งว่าง ซึ่งเป็นตําแหน่งว่างหลังจากที่ได้มีการปรับย้ายเม่ือครั้งที่แล้ว มี
ผู้ได้ย้ายภายในเขตพื้นที่และได้รับย้ายจากต่างเขตพื้นที่ในครั้งนี้ จํานวน 4 ราย คือ 

1) นายทนุพันธ์ หริัญเรือง  ผอ.ร.ร.บ้านกงหนิง อ.กาญจนดิษฐ์  
ได้ย้ายไปดํารงตาํแหน่ง ผอ.ร.ร.บ้านห้วยด่าน อ.กาญจนดิษฐ ์

2) นายวิชัย มาศศรี   ผอ.ร.ร.บ้านดินแดงสามัคคี อ.ดอนสัก  
ได้ย้ายไปดํารงตาํแหน่ง ผอ.ร.ร.บ้านน้ําฉา อ.ดอนสัก 

3) นายวินัย จันทรส์ว่าง   ผอ.ร.ร.วัดแหลมไผ่ อ.พุนพิน สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
รับย้ายให้ไปดํารงตําแหน่ง ผอ.ร.ร.บ้านไสใน อ.กาญจนดิษฐ ์

4) นายสุขเกษม ยมบุญ   ผอ.ร..บ้านบางด้วน อ.เชียรใหญ่ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 
รับย้ายให้ไปดํารงตําแหน่ง ผอ.ร.ร.วดัคีรีวงการาม อ.เกาะสมุย 

ซึ่งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) ในครั้งนี้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้มีคําส่ังให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้งใหม่ ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3.1.3 การปรับย้ายและจากการลาออกจากราชการ ข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา                   

ประเภทตําแหน่งผู้สอน 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1               

ในคราวประชุม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558) ได้มีการข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภท
ตําแหน่งผู้สอน ซึ่งเป็นตําแหน่งว่างหลังจากการปรับย้ายและจากการลาออกจากราชการ  
เป็นการย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้ได้ย้าย จํานวน 4 ราย คือ 

1) น.ส.วิลัย เกล้ียงเสน   ตําแหน่งครู ร.ร.บ้านอ่างทอง อ.เกาะสมุย  
ย้ายไปดํารงตําแหน่งครู ร.ร.นคิมสร้างตนเอง อ.เมืองสุราษฎรธ์านี 

2)  นางนิศินาฎ ทองเหลือ  ตําแหน่งครู ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อ.เกาะสมุย  
ย้ายไปดํารงตําแหน่งครู ร.ร.บา้นท่าเพชร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 

3) น.ส.นิศานาถ แย้มแสง  ตําแหน่งครู ร.ร.บ้านหาดงาม อ.เกาะสมุย  
ย้ายไปดํารงตําแหน่งครู ร.ร.บา้นท่าเพชร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 

4) นางสุภาพ รนิเกล่ือน   ตําแหน่งครู ร.ร.บ้านม่วงลีบ อ.กาญจนดษิฐ์  
ย้ายไปดํารงตําแหน่งครู ร.ร.บา้นแม่โมกข ์

 สําหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้มีคําส่ังให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้งใหม่ ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
รองผัน : กรณีที่ไม่รับย้ายต่างเขต ต้องการตําแหน่งว่าง และประกาศสอบแข่งขัน 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.1.4 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา ตําแหน่งครูผูช้ว่ย กรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
จํานวน 27 อัตรา จํานวน 10 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้ 

1) วิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือทางคณิตศาสตร์ 2  ราย
2) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ 3  ราย
3) วิชาเอกภาษาไทย หรือทางภาษาไทย 2  ราย
4) วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือทางภาษาอังกฤษ 3  ราย
5) วิชาเอกสังคมศึกษา หรือทางสังคมศึกษา 2  ราย
6) วิชาเอกพลศึกษา หรือทางสุขศึกษา 3  ราย
7) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ 2  ราย
8) วิชาเอกประถมศึกษา หรือทางประถมศึกษา 6  ราย
9) วิชาเอกปฐมวัย หรือทางปฐมวัย 4  ราย

สําหรับกลุ่มวิชาเอกทั่วไปนี้ ทาง ก.ค.ศ.มิได้มีการกําหนดเอาไว้  แต่เนื่องจาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เห็นว่า 
บุคคลที่มีวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาเอกทั่วไปนี้มีจํานวนค่อนข้างมาก เช่น ผู้มีวุฒิทางบัญชี กฎหมายการจัดการทั่วไป 
บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ฉะนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและเพ่ือขวัญกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1          
จึงจําเป็นต้องเปิดกลุ่มวิชาเอกทั่วในการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ โดยได้กําหนดให้ผู้ที่ไม่มีวุฒิตามกลุ่มวิชาเอก ตาม          
ข้อ (1) ถึง ข้อ (9) ซึ่งมีวุฒิปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ในทุกกลุ่มวิชา เพื่อสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ได้ ในขณะนี้ สพป.สุราษฎร์ธานี 
เขต 1 ได้มีหนังสือหารือไปยัง ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอเปิดรับสมัครสอบกลุ่มวิชาเอกทั่วไปแล้ว โดย       
ก.ค.ศ.อยู่ระหว่างการพิจารณา หากผลการพิจารณาเป็นประการใดแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป  โดย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1             
จะประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2558 และจะแจ้งประกาศให้โรงเรียนได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3.1.5 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา และผู้อํานวยการสถานศึกษา 
ด้วย สพฐ. ได้แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา และผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
เอกสารที่แนบ ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้แจ้งมาตรการดังกล่าวให้ข้าราชการสังกัดได้ทราบทราบทั่วกัน  สําหรับ             
ในส่วนของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้แจ้งมาตรการการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกดังกล่าวให้ที่ประชุม
ทราบเมื่อครั้งที่ผ่านมาแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 1 (หน้า  13-14) 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.1.6 การสอบแขง่ขนัเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร                        
ทางการศกึษา ตําแหน่งครูผูช้ว่ย ประจําปี พ.ศ.2558  

ด้วย สพฐ. ได้มีหนังสือแจ้งกําหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
แ ละบุ ค ล าก รทา งก า ร ศึ กษา  ตํ า แหน่ ง ค รู ผู้ ช่ ว ย  ประจํ าปี  พ .ศ . 2 5 58  ตาม เ อกสา ร ท่ี แนบ  สํ าห รั บ 
ในส่วนของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีแนวโน้มที่จะมีการจัดสอบในครั้งนี้ด้วย และจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป  
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 2 (หน้า  15) 
รองผัน : คาดว่า สพป. จะดําเนินการจัดสอบแข่งขัน 12 อัตรา 6 วิชาเอก คณิตศาสตร์ อังกฤษ พลศึกษา

ภาษาไทย ศิลปะ ปฐมวัย ตรงกับวิชาเอกในโรงเรียนที่มีตําแหน่งว่าง สําหรับวิชาเอกท่ีจัดสอบ ไม่ได้
วิทยาศาสตร์ สังคมฯ และคอมพิวเตอร์ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.1.7 การประเมินประสิทธิภาพประสิทธผิลการปฏบัิติงานของผู้อาํนวยการโรงเรียน 
รองผัน : การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.รร. สําหรับปีน้ี ตามข้อตกลง ผอ.สพป. 

เชิญประธานเครือข่ายประชุม เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2558  ที่ผ่านมา  กรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย 
รอง ผอ.สพป.  ประธานเครือข่าย และศึกษานิเทศก์ประจําเครือข่าย จะดําเนินการประเมินก่อน
วันที่ 25 มี.ค. 58 ส่งคะแนน รายละเอียดคําสั่งจะประชุมกรรมการประเมิน กําหนดเวลา และแจ้ง
ช่ือกรรมการให้โรงเรียนทราบอีกคร้ัง ประเมินโรงเรียนละ ½ วัน รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
หน่ึง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
  

3.1.8 รายงานการไปปฏิบัติราชการของผู้บรหิารสถานศึกษา 
รองผัน : สพป.สฎ.1  ได้แจ้งรายละเอียดให้โรงเรียนดําเนินการรายงานการไปปฏิบัติราชการของผู้บริหาร

สถานศึกษา  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ให้รายงานผลการอนุมัติไปราชการของสถานศึกษา 
ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ต้ังแต่ มิ.ย. –ธ.ค. ขณะมีบางโรงเรียนรายงานเป็นปัจจุบัน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
  
รองประทีป : การแต่งกายของข้าราชการครู  ในการประดับเครื่องหมายของครูที่พ้นทดลองราชการ การประดับ

เครื่องหมายอย่างไร พ้นจากครูผู้ช่วย 2 ปี 
รองผัน : ครูผู้ช่วย สามารถประดับเคร่ืองหมาย 3 ขีด ก.ค.ศ.1 ขั้นที่ 5 ติดขีดพิเศษ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
 

3.2  งานบริหารทั่วไป 
รองสุมนต์ : 
 3.2.1 การจัดกิจกรรมคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน   

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  จัดกิจกรรมคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา 87 ครอบครัว สืบเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้
กําหนดให้ปีการศึกษา 2557 – 2558 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 87 พรรษา และเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง และนักเรียนในสังกัดได้รับการดูแลให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
เจตนารมณ์ และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ตลอดจนเป็นการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียน ได้รับการช่วยเหลือเบ้ืองต้นให้ครอบครัวของนักเรียน  จึงได้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สถานศึกษา และชุมชน ในรูปแบบเครือข่ายธารนํ้าใจโดยคาราวานเยี่ยมบ้าน
นักเรียน  โดยระดมทรัพยากรในการส่งเสริมสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิทธิโอกาส และความช่วยเหลือ
ทางการศึกษา  การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบ “ธารนํ้าใจเครือข่าย” 

กิจกรรมคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งนี้ นําทีมโดย ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  รอง ผอ.สพป.                  
สุราษฎร์ธานี เขต 1  ประธานเครือข่าย  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์ ครูประจําช้ัน  มีการออกเย่ียมครอบครัว
นักเรียน จํานวน 87 ครอบครัว ครอบคลุมพื้นที่ 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  อําเภอกาญจนดิษฐ์  อําเภอ
ดอนสัก อําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงัน ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 – มกราคม  2558  โดยมีการช่วยเหลือด้าน
ส่ิงของเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินสดเพื่อเป็นทุนการศึกษา โดยใช้งบประมาณตามโครงการ  จํานวนเงิน 79,460 บาท 
และจากบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐ และองค์กรเอกชน  ได้ร่วมบริจาครถจักรยาน จํานวน 12 คัน ๆ ละ 3,000 บาท เป็น



11 

เงิน 36,000 บาท จากการระดมทุนของเครือข่ายดอนสัก-ปากแพรกโดยนายมณีโชติ  แพเรือง ได้รถจักรยาน เพิ่ม จํานวน 
2 คัน เงินสด จํานวน 38,340 บาท และเครื่องอุปโภค บริโภค  นอกจากนี้มี ผู้ร่วมบริจาคเพื่อสร้างบ้านให้กับ
เด็กหญิงณพชรมณี  มีพัฒน์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไสใน อําเภอกาญจนดิษฐ์ เครือข่ายกรูด ป่าร่อน  
คลองสระ   จํานวนเงิน 101,000 บาท  จํานวน 93,000 บาท  (ผู้ประสานงานนายประทีป  ทองด้วง และนางสาว           
พิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย) เอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 3 (หน้า  16-26)  
รองสุมนต์ : นโยบายเย่ียมบ้านนักเรียน 100% และรายงานให้โรงเรียนดําเนินการให้ สพป.ทราบ  ซึ่งขณะน้ี  

มีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  ตามรายละเอียดข้างต้น  ในส่วนของระบบดูแลช่วยเหลือ ช่วยเหลือ
นักเรียน  ขอให้โรงเรียนได้ดูแล  ช่วยเหลือนักเรียนมีปัญหาเด็กถูกรังแก นักเรียนถูกล่วงละเมิด  
ทางเพศ  ขอให้รายงานสภาพปัญหาที่ส่งผลกับนักเรียนโดยตรง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.2.2  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ณ อิมแพค เมืองทองธานี   ปีการศึกษา  2557   
         ระหว่างวันที ่ 17 – 19  กุมภาพันธ ์ 2558  

ตามที่ สพฐ.   กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่  64 ปีการศึกษา 2557 ระหว่าง
วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์  2558  ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี 
นั้น  ในการนี้ สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณปี 2558  เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ จํานวนเงิน  251,199 บาท เพื่อพิจารณาจัดสรรให้กับนักเรียน
ปกติและนักเรียนเรียนร่วมของโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม   

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
64 ปีการศึกษา 2557  จํานวน 112 คน จํานวน 32 กิจกรรม จํานวน 18 โรงเรียน ได้จัดสรรเงินงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายสําหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษา  รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 4 
(หน้า  27-28) 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3.2.3  โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน   
         ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวชิาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2558   

ด้วย สพฐ. จัดให้มีการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2558 รอบแรก ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา จํานวน 3 รายการ  (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา)  ในวันอาทิตย์ที่ 25  มกราคม 2558 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง  ระดับประเทศ ในวันที่ 14 มีนาคม  2558  ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็น
ศูนย์สอบ 

รอบแรก  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1   มีผู้สมัครเข้าสอบทั้งส้ิน 966 คน 
สถานที่จัดสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  จํานวนห้องสอบ 29 ห้อง รายละเอียดจํานวนผู้เข้าสอบ  และจํานวน
ห้องสอบแยกรายวิชา  ดังนี้  สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558  ประกาศผลการสอบ  ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2558   สรุปผลการดําเนินการสอบแข่งขัน  ดังนี้ 
         1. จํานวนผู้เข้าสอบ และขาดสอบ  

วิชา ผู้มีสิทธิ์สอบ(คน) ผู้ขาดสอบ(คน) ผู้เข้าสอบ(คน) 
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 366 37 329 
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 55 5 50 
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 545 43 502 

รวม 966 85 881 
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          2. การตัดสินผล  ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  พิจารณาเหรียญรางวัลสําหรับผู้แข่งขัน 
พิจารณาตามสัดส่วนและมีการปรับตามความเหมาะสม    

วิชา ผู้เข้าสอบ 
จํานวน 30 % 

ของผู้ที่รับรางวัล 

จํานวนผู้ได้รับเหรียญรางวัล 
1:2:3 

ทอง เงิน ทองแดง
คณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา 329 103 17 34 52 
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 50 16 3 6 7 
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 502 148 30 46 72 

รวม 881 264 50 86 131 
  รอบสอง  ระดับประเทศ  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  เป็นศูนย์สอบที่ 10 มี สพป.เครือข่าย จํานวน 
10 สพป. ได้แก่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 – 3, สพป., นครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 ,  สพป.กระบี่, สพป.พังงา และสพป.
ภูเก็ต  สอบวันที่ 14 มีนาคม  2558 เอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 5 (หน้า  29-30)         
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3.2.4  โครงการส่งเสริม พฒันา และสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กจิกรรมการประเมิน

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557   
ตามนโยบายยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 1  

ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวกับยาเสพติด  เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงได้
ดําเนินกิจกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา  2557  เพื่อไปสู่การคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบเพ่ือเป็นแบบอย่างในการดําเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาในสังกัด  
เอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 6 (หน้า  31)                                 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3.2.5 การขออนุญาตนํานักเรียนและนักศึกษา 

รองสุมนต์ : ขอให้สถานศึกษาได้ดําเนินการขออนุญาตนํานักเรยีนและนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศศึกษาธกิาร         
ลงวันที่ 30 พ.ค. 51  โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี ้
 โครงการ/แผนงานประจําวัน การมอบหมายหน้าที ่
 วัตถุประสงค์  การนํานักเรยีนนอกสถานศึกหา บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรยีนรู้ด้วย                      

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ไหนอย่างไร การไปครั้งนีเ้ป็นไปด้วยความสมัครใจ 
 การขออนุญาตไป สถานศึกษาควรยื่นขออนุญาตต่อต้นสังกัดกอ่นเดินทาง 15 วัน หรือไปกระช้ันชิด 

ให้แนบเหตุผลประกอบการขออนุญาต 
 รายชื่อคร-ูนักเรยีน ผู้ควบคุม1 คนต่อนักเรียน 2 0คน ถ้าเป็นลูกเสือหมู่นี้ใครดูแล  
 การนํานักเรยีนลงน้ํา สถานศึกษาสํารวจทางนํ้าลึกตื้นอย่างไร เพื่อความปลอดภัยของนกัเรียน 
 กําหนดการ/ปฏิทินที่ปฏิบัต ิ
 มีการจดัจัดเวรยามด้วย 
 กรณทีี่ไม่มีกองลูกเสือ สถานศึกษาใดตัง้กองลูกเสือ เกิน 4 กอง ตัง้เป็นกลุ่มลูกเสือโรงเรียน               

อนุโลมสามัญ สามัญรุ่นใหญ่  8 กอง เป็นกลุ่มที่ 2 
 ใบตอบรับการขออนุญาตของผู้ปกครอง ถ่ายสําเนาไม่เอาแบบฟอร์ม 2-3 ใบประกอบดว้ย 
 แผนที่ไปสัมพันธ์กับสัญญา การเดินทาง แนบในสัญญาเช่ารถด้วย ตามเส้นทางและแผนที่ 
 กรมธรรม์ให้ตรวจสอบว่าตรงกบัช่ือนักเรียนที่ไปหรือไม ่
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 สัญญาเช่ารถ  ไม่ควรรับรองเอง ต้องให้เจ้าของรถรับรองมา  ไปเกิน 3 คัน ตอ้งมีรถนํา และให้เขียน
ป้ายโครงการข้างรถให้ชดัเจน 

 ห้ามนําการพนัน เครื่องดื่มมึนเมาไปร่วมงาน 
 การพกัแรม หญิงกับชายให้ชดัเจน (ลูกเสือสามัญ) ป้องกันการเกิดปัญหา 
 กิจกรรมพักค้างคืน 
 ตั้งขอ้สังเกต  ไม่ค่อยขออนญุาตในวิชาพเิศษ ลูกเสือสํารอง-มีการสอบในวิชาพิเศษ 
 สอบตั้งกรรมการออกข้อสอบ 
การไปเข้าค่ายพักแรม (เดินทางไกล-กิจกรรมในค่าย-สอบวิชาพิเศษ) และทศันศึกษา ไปพรอ้มกันได้หรือไม ่
จะดําเนินการพร้อมกันไม่ได ้

ผอ.จุรี : กรณเีข้าค่ายพกัแรม ใช้รถส่วนตัวได้หรือไม ่
รองสุมนต์ : ให้ทําบันทึกแจง้รายละเอยีด 
รองประทีป : การเข้าค่ายลูกเสือ  โรงเรียนควรดําเนินการจดัเข้าค่ายลูกเสือเอง 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3.2.6  การสั่งซื้อ ปพ.   

รองสุมนต์ : ใกล้ส้ินปีการศึกษา ให้โรงเรียนสํารวจ  ตรวจสอบ  และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องการส่ังซื้อ เช่น 
- ปพ.1 การแสดงผลการเรยีน (ยา้ย-ลาออก-จบ ประถม+ม.ต้น+ม.ปลาย) ตอ้งขออนุญาตจดัซื้อ  
- ปพ.2  ประกาศนียบัตร ม.ต้น 
- ปพ.3  รายงานผู้สําเร็จการศึกษา ป.6, ม.3 
- การออก ปพ. ตอ้งควบคุมการใช้ให้ชัดเจน 
- ทะเบียนนักเรียน  ต้องดําเนินการเขยีนใหถู้กตอ้ง 
- สมุดหมายเหตรุายงาน – มีการบันทึกไวเ้ป็นปัจจุบันหรือไม่   

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

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) 

4) ผลการเบิกจา่ยงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2557 กันเบกิเหล่ือมปี 2558 
งบลงทุน (ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสรา้ง) 

5) ผลการเบิกจา่ยงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2558  
งบลงทุน (ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสรา้ง) , (ค่าครุภัณฑ์) 

6) สรุปงบประมาณ 
รายละเอยีดดัง เอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 7 (หน้า  32-50) 
รองสญัญานนท์ : เน้นย้ําการบริหารการเงิน โดยเฉพาะงบลงทุน ให้ดําเนินการรวดเรว็ และถูกต้อง  ขอความร่วมมือจาก     

ทุกโรงเรียนทีเ่กีย่วข้องด้วย 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.3.2  สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ  ปี 2558 
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 8  (หน้า  51) 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.3.3  การรายงานผลการบริหารงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผ่านระบบออนไลน์ 

 ด้วยในปีงบประมาณ 2558 สพฐ. ได้รับการจัดสรรงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง จํานวน
หลายรายการ ได้แก่  งบประมาณเหลือจ่ายปลายปี 2557, งบประมาณ 2558 (งบปกติ) และงบประมาณรายการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ซึ่งมีความจําเป็นต้องมีการรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบงบต่าง ๆ  สพฐ. ได้ดําเนินการจัดทํา
โปรแกรมรายงานผลการบริหารงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ 2558 โดยบันทึก
ข้อมูลงบประมาณระบบออนไลน์ผ่านเว็ปไซด์    

                             http://budget58-report.jobobec.in.th 

 ในการน้ี  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จงึขอให้โรงเรยีนที่ไดร้ับงบประมาณ  ดําเนินการบันทึกข้อมูลในเรื่องดงักล่าว
ผ่านเว็ปไซด์ทีก่าํหนด ใหเ้ป็นปจัจุบันตลอดเวลา เพื่อสรุปใช้เปน็ข้อมูลรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
รองธนาวุฒิ : ตามที่ สพฐ.  ได้แจ้งจัดสรรงบลงทุน (ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง) เพื่อดําเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกจิในระยะ 3 เดือนแรก งบฯ 40,989,300 บาท 63 โรง รายละเอยีดหน้า 43-44 ขอให้โรงเรียน
เร่งดําเนินการในส่วนที่เกีย่วขอ้ง 

ในส่วนของการรายงานข้อมูลต่าง ๆ เช่น  ข้อมูลนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ขอให้โรงเรียนได้
ตรวจสอบความถูกต้อง  ตรงกัน  และความสอดคล้องของข้อมูล  ผู้บริหารฯ ต้องกําชับและตรวจสอบ
เพราะข้อมูลดังกล่าวมีผลกระทบต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ที่ประชุม : รับทราบ 
  

3.3.4  การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียนประถมศึกษา คร้ังที ่2 
ผอ.อารยา : 
 ในปัจจุบันการดาํเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนประถมศึกษา จะได้รับการสนับสนุนเงินจากแหล่ง 
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล  อบต. 
2. จากเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 

- จัดสรรให้นกัเรียนประถมศึกษาที่มีนกัเรยีนอนุบาล – ประถมศึกษาปทีี่ 6                                       
  จํานวนนักเรียนตั้งแต่ 121 คน ขึ้นไป 
- โครงการเงินทนุหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน 

3. จากเงินรายได้สถานศึกษา เพื่ออาหารกลางวัน 
จากการตรวจสอบการดําเนินงานอาหารกลางวันโรงเรียน พบว่า มีการดําเนินงานที่เป็นความเส่ียง  

ดังน้ี 
1. การจัดเก็บเงินโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   เช่น นําเงิน

บริจาคเพื่ออาหารกลางวัน ไปฝากธนาคารรวมกับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนําเงินกองทุนอาหารกลางวัน
ซึ่งรับโอนจาก สพฐ. ไปฝากรวมกับเงินที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้การบริหารจัดการในส่วนของ
ดอกเบ้ีย ไม่ถูกต้องตามแหล่งของเงิน และไม่เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งมีข้อกําหนดเกี่ยวกับดอกผลเพื่อ
อาหารกลางวัน ดังนี้ 
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     -  เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์กับธนาคารที่เป็น
รัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย์กรณีที่ไม่มีธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ดอกผลที่เกิดจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้โรงเรียน
เก็บสมทบไว้เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อใช้จ่ายต่อไป โดยไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งมีเงินโอน
มาใช้จ่ายในโรงเรียนประถม จํานวน 2 รายการ ได้แก่ อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้นักเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน
อนุบาล– ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวนนักเรียนตั้งแต่ 121คน ขึ้นไป 
และ เงินโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้โรงเรียนประถมศึกษานําไปทํา
กิจกรรมสําหรับสร้างผลผลิต/รายได้ เพื่อนําไปสนับสนุนให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนทุกวันอย่างมี
คุณค่าตามหลักโภชนาการ  
    -  เงินอุดหนุนทั่วไป ที่รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดอกผลที่เกิดจากเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุน ให้
นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 
                 -  เงินรายได้สถานศึกษา – เพื่อโครงการอาหารกลางวัน ให้นําฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจในท้องที่ หาก
ท้องที่นั้นไม่มีธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ให้นําฝากธนาคารพาณิชย์อื่นภายในท้องที่อําเภอเดียวกันได้ สําหรับประเภทเงิน
ฝาก ให้อยู่ในดุลพินิจของแต่ละหน่วยงาน ดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา – เพื่อโครงการอาหารกลางวัน ก็ย่อม
ถือเป็นเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อการน้ัน 
          2.  การนํา เงินจากแหล่งต่าง  ๆ  ไปจัดอาหารกลางวัน  ให้นักเรียนรับประทาน ไม่ เหมาะสม ซึ่ งพบ                  
ข้อคลาดเคล่ือน ดังนี้ 

    2.1 โรงเรียนเลือกวิธีการจ้างเหมาทําอาหารเป็นรายหัว มีนักเรียนในปริมาณที่สูง ซึ่งวงเงินในการจ้างในคราว
เดียวกัน คือภายใน 1 ภาคเรียน เกิน 100,000 บาท  ไม่ดําเนินการโดยวิธีสอบราคา แต่ไปดําเนินการจ้างเป็นรายเดือน 
เพื่อให้วงเงินอยู่ในวิธีตกลงราคา ซึ่งเป็นการแบ่งจ้าง ตามระเบียบสํานักนายกนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 22 จะกระทํามิได้ 

   2.2 ดําเนินการโดยจัดซื้อวัตถุดิบ และจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร แต่หลักฐานการจ่ายเงินโครงการอาหาร
กลางวัน เป็นการจ้างเหมาทําอาหารเป็นรายหัว ซึ่งมีการจ่ายเงินโดยให้ผู้ที่ได้รับการจ้างมาเป็นแม่ครัวเป็น ผู้รับจ้างและ
เซ็นรับเงินเท่ากันทุกวันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ส่งผลให้เงินอาหารกลางวัน มีการใช้จ่ายที่ไม่รัดกุม อาจไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ หรือหลักฐานการจ่าย ไม่ถูกต้องมีเฉพาะใบสําคัญรับเงินซึ่งครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน เซ็น
รับเงินวันละเท่า ๆ กันทุกวัน โดยไม่มีหลักฐานการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ตามแบบที่
กระทรวงการคลังอนุญาตให้ใช้ (ตามแบบการจัดซื้อ 4 ส่วน) และขาดการติดตามของเจ้าหน้าที่การเงิน  

   2.3 ดําเนินการโดยให้แม่ค้ามาขายอาหาร และแจกคูปองให้นักเรียน แต่หลักฐานการจ่าย เป็นใบสําคัญรับเงิน
ที่ผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน ลงนามรับเงิน โดยผู้จําหน่ายอาหารไม่ได้นําคูปองเพื่อขอรับเงินกับเจ้าหน้าที่การเงิน 

   ดังนั้น ให้โรงเรียนพิจารณาดําเนินการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน โดยใช้วิธีการให้เหมาะสมกับ
ขนาดของโรงเรียน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ คือสามารถจัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการรับประทานทุกวันตลอดปีการศึกษาอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  
ซึ่งการดําเนินงานโรงเรียนบางแห่งจากเงินอุดหนุนจาก อปท. เพียงแหล่งเดียวอาจไม่เพียงพอ สามารถระดมทรัพยากร
เพิ่มเติมได้ เช่น การขอสนับสนุนจากผู้ปกครอง คณะครู แต่ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ และออกใบเสร็จรับเงินให้กับ
ผู้สนับสนุน เพื่อนําเงินมาจ่ายสมทบกับเงินอุดหนุนจาก อปท.  
 วิธีการจัดหาอาหาร กรณีที่โรงเรียนจัดหาอาหารกลางวันเอง สามารถดําเนินการได้หลายวิธี เช่น 

(1) การจ้างเหมาทําอาหาร ให้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(2) การซ้ืออาหารสด อาหารแห้งมาประกอบอาหารเอง หรือจ้างแม่ครัว ให้ดําเนินการตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(3) แจกคูปอง ให้นักเรียนในโครงการอาหารกลางวันนําคูปองไปซื้ออาหาร จากผู้ขายอาหาร 
ในโรงเรียนโดยระบุประเภทอาหารที่สามารถแลกได้ และผู้ขายนําคูปองมาขอเบิกเงินกับโรงเรียน 
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 วิธีการรับ การจ่าย และการบันทึกบัญชี 
  การรับเงิน เงินที่สถานศึกษาได้รับมาเพื่อดําเนินการตามโครงการอาหารกลางวันจากแหล่งที่มาของเงินทั้ง               
3 แห่ง ให้สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่ทางราชการกําหนดให้แก่ผู้จ่ายเงินทุกครั้ง และต้องควบคุม
ใบเสร็จรับเงินให้สามารถตรวจสอบได้ 

การจ่าย เมื่อนําเงินไปเพื่อดําเนินการใด ๆ จะต้องมีหลักฐานการจ่ายครบถ้วน โดยกรณีซื้ออาหารสดมาเพื่อ
ประกอบอาหาร ถ้าจํานวนเงินเล็กน้อยอาจใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน กรณีซื้ออาหารสดและอาหารแห้งในปริมาณมากให้ใช้
ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน หากเป็นร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงิน และการจ่ายเงินนอกจากจะ
จ่ายเป็นเงินสดเพื่อนําไปซื้ออาหารสด อาหารแห้ง หรือจ่ายให้กับผู้รับจ้างทําอาหารแล้ว ยังมีวิธีการยืมเงินจากโครงการ
เพื่ออาหารกลางวัน เพื่อนํามาทดรองจ่าย ซึ่งดําเนินการได้โดย 

1. ทําสัญญายืมเงินไม่เกิน 1 ภาคเรียน 
2. วงเงินยืมไม่เกินความจําเป็นโดยให้เพียงพอจ่ายสําหรับ 5 วันทําการ (1 สัปดาห์) เมื่อเงินใกล้หมดให้เบิกชดเชย

ใบสําคัญโดยไม่ต้องส่งคืนเงินยืม และให้ส่งคืนเงินยืมเมื่อส้ินภาคเรียนแต่ละภาค 
การบันทึกบัญชี 

1. โรงเรียนขนาดใหญ่ที่จัดทําบัญชีตามระบบบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 ให้บันทึกควบคุมเงินที่ได้รับในสมุด
เงินสดแบบหลายช่อง พร้อมบันทึกรายการในทะเบียนคุมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

2. โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กที่จัดทําระบบควบคุมเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 เมื่อโรงเรียนได้รับ
เงิน ให้บันทึกควบคุมในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณโดยแบ่งตามแหล่งที่มาของเงิน ทุกวันที่มีการรับจ่ายเงินโรงเรียน
ต้องจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน เสนอกรรมการเก็บรักษาเงินและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ และ ณ ส้ิน
เดือนให้ส่งสําเนารายงานเงินคงเหลือประจําวันให้ สพท. ด้วยเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสําหรับวิธีการบันทึกบัญชี 
กรณี โรงเรียนจัดทําระบบควบคุมเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 และยืมเงินเพื่อโครงการอาหารกลางวัน มาเพื่อสํารอง
จ่ายให้บันทึก ดังนี้ 

1. เมื่อจ่ายเงินยมื ให้บันทกึการยืมเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ (โครงการอาหารกลางวัน) โดยบันทึก
ในช่อง “จ่ายลูกหน้ี” และลดยอดช่อง “คงเหลือ” 

2. เมื่อส้ินสัปดาห์รวบรวมหลักฐานการจ่ายทัง้หมดเบิกเงินเพือ่ชดเชยใบสําคัญที่จ่ายให้บันทกึการเบิกชดเชยใน
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ในช่อง “จ่ายใบสําคัญ” และลดยอดช่อง “คงเหลือ” 

3. เมื่อส้ินภาคเรียน ให้รวบรวมหลักฐานการจา่ยในสัปดาห์สุดท้ายกอ่นส้ินภาคเรียนส่งใช้เงินยืมพร้อมเงินสด
คงเหลือ (ถ้าม)ี โดยเม่ือรับคืนเป็นเงินสด เจ้าหน้าที่การเงินต้องออกใบเสร็จรบัเงิน และกรณีรับคืนเป็นใบสําคัญให้ออกใบ
รับใบสําคัญด้วย แล้วให้บันทกึในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ – เงินโครงการอาหารกลางวัน ลดยอดลูกหนี ้เพิ่มช่อง 
“จ่ายใบสําคัญ” และหรือช่อง “คงเหลือ” 
ที่ประชุม : รับทราบ 
ผอ.ประยรู : มีหนังสือปิดผนกึ (ลับ)  จาก สพป.  แจ้งไปยังโรงเรียน  ให้โรงเรียนดําเนินการช้ีแจงการดําเนนิการ      

การรายงานเงินคงเหลือประจําเดือน  แสดงถงึการส่อทุจรติในการบริหารจัดการของโรงเรยีน            
ฝากรอง ผอ.สพป. ที่รับผิดชอบ  

รองสัญญานนท ์: ชี้แจงในฐานะเป็นประธานตรวจสอบภายในการเงิน บัญชีและพัสดุ ตรวจครบวงจร                        
ได้สําหรับปีนี ้20 โรง ขั้นตอนการตรวจทัว่ไป 

 ประชุมผอ.รร+ครูที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจ 
 ดําเนินการตรวจ ตรวจ+แนะนํา และช้ีแนะ 
 มีความจําเป็นอย่างยิง่ต้องตรวจละเอียดทกุเรือ่ง ถ้าผิดว่าผิด ถูกว่าถูก  มิฉะนั้นจะแก้ไขไม่ได้ 
 เมื่อตรวจเสรจ็ จะสรุปบัญช ี เงิน  การเก็บรักษาเงินถูกต้อง ใบเสร็จรับเงิน ในขั้นตอน           

การตรวจก็เปิดโอกาสให้ผู้บริหารฯ ได้ชี้แจง 
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หลังจากการตรวจเสร็จ จะต้องทําหนังสือแจง้ให้โรงเรียนทราบอีกครัง้ บางเรือ่งไม่ผิดแต่ไม่เหมาะสม  
บางเรือ่งทํายังไม่สมบูรณ ์ บางเรื่องจ่ายเงินไปไม่ได้อนุมัต ิตรวจแบบกัลยาณมิตร 

รองประทีป : สําหรับกรณีโรงเรียนบ้านอ่างทอง  ให้ไปช้ีแจงรายละเอียดภายหลัง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
  
3.4  งานวิชาการ 
รองมนต์ชัย : 

3.4.1  การจัดสอบรอบพิเศษ O-NET 
 ตามที่ สทศ. จัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 เมือ่วันที ่31 ม.ค. 58 และช้ัน ม.3 เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 58 ความทราบแล้ว 
นั้น 
 ในการนี้ สทศ. แจ้งตามประกาศ เรื่อง การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา  2557 โดยกําหนดให้นักเรียนสมัครสอบด้วยตนเองที่ สทศ. 
หรือทางไปรษณีย์ โดยวิธี EMS เท่าน้ัน ตั้งแต่วันที่ 2-9 ก.พ. 58 ค่าสมัครชุดวิชาละ 100 บาท และสอบในวันที่ 4 มี.ค. 58 
(ป.6) และวันที่ 4-5 มี.ค. 58 (ม.3)   
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 9  (หน้า 52-54) 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.2  การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา  2557 ชั้น ป.6  และชั้น ม.3 
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ในฐานะเป็นศูนย์สอบของ สทศ. ไดจ้ัดสอบนักเรียนช้ัน ป.6 และ ม.3 ในสังกัด สพฐ., 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม มขีอ้มูลการสอบที่เสนอเพื่อ
ทราบดงัน้ี 

ชั้น 
จํานวนนักเรียนที่มีสิทธิส์อบ 

(คน) 
จํานวนนักเรียนขาดสอบ 

(คน) 
จํานวนนักเรียนที่เข้าสอบกรณีพิเศษ 

(คน) 
ป.6 4,931 145 49 
ม.3 1,536 108 11 

 การประกาศผลการสอบ 
 ชั้น ป.6  วันที่  15  มีนาคม  2558 
 ชั้น ม.3  วันที่  16  มีนาคม  2558 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.3  การจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)                  
ปีการศึกษา  2557 ระดับ ป.3   
การจดัสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2557 

ชั้น ป.3 กําหนดสอบวันที่  26  กุมภาพันธ์  2558  มีแนวปฏิบัติโดยสังเขป ดงันี ้
1)  กําหนด  1  โรงเรยีนเป็น 1 สนามสอบ กรณีโรงเรียนขนาดเล็กสามารถรวมสนามสอบได้ตาม

ความเหมาะสม 
2) กรรมการคุมสอบให้สับเปล่ียนกัน  ประธานสนามสอบให้เป็นผู้บริหารของโรงเรยีนนั้น 
3) กําหนดให้เครอืข่ายเป็นศูนย์ประสานการสอบ  ทําหน้าทีห่ลักในการรับ-ส่งข้อสอบ  ระหว่าง  

สพป.สฎ.1  กับศูนย์ประสานากรสอบและระหว่างศูนย์ประสานการสอบกับสนามสอบ (โรงเรียน
ในเครือข่าย) การรับ-ส่งข้อสอบดําเนินการใหว้ันสอบเช่นเดียวกับ             การสอบ O-NET  
ส่วนสนามสอบในพื้นที่เกาะ สพป.สฎ.1  จะมีคําส่ังแต่งตัง้กรรมากรเฉพาะทําหน้าที่รับ-ส่ง
ข้อสอบ 
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4) การเสนอคําส่ังแต่งตั้งกรรมการระดับสนามสอบ  ให้เครือข่ายเสนอรายช่ือกรรมการเพ่ือ 
สพป.สฎ.1  แตง่ตั้ง  กําหนดเสนอคําส่ังแต่งตัง้กรรมการระดับสนามสอบ  ถึง สพป.สฎ.1 ในวนัที่  
16 กุมภาพันธ์  2558  ซึง่บัดนีเ้ครือข่ายได้เสนอรายช่ือกรรมการระดับสนามมาแล้ว  8 เครือข่าย  
คงรออกี  3  เครือข่ายคือ  เครอืข่ายขุนทะเล  เครือข่ายบางกุ้ง  และเครือข่ายช้างคู่ 

รายละเอียดในการดํ า เนินการปรากฏตามหนั ง สือ  สพป .สฎ .1   ที่   ศธ  04163/7254  ลงวันที่                  
5  พฤศจิกายน  2557  อนึ่งหลังการสอบเสร็จข้อสอบให้จัดเก็บที่โรงเรียน หากโรงเรียนเอกชนประสงค์จะขอใช้ข้อสอบ  
เพื่อตรวจสอบความรู้ความสามารถของนักเรียนให้โรงเรียนให้การยืมใช้ได้ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.4  แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การสอบโดยใชข้้อสอบกลาง ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรยีน  ระดับ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 10 (หน้า 55-56)   
ในการน้ี  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ทําหน้าทีจ่ัดชุดขอ้สอบและสามารถจัดให้ทุกโรงเรียนในรูป CD  ภายในวันที่ 

23 กุมภาพันธ์ 2558  โดยกําหนดให้โรงเรียนทาํการสอบพร้อมกันในวันที่  2  มีนาคม 2558   แต่ละโรงเรียนดําเนินการ
จัดสอบเอง 
ผอ.ประสาน : การสอบครัง้นี้ ต้องรายงานไป สพฐ. หรือไม่  โรงเรียนตอ้งการนําข้อสอบดงักล่าวไปจัดสอบปลาย 

ภาคเรียนของโรงเรยีน  ในวันที ่20 ม.ีค. 58 ไดห้รือไม่  
รองมนต์ชัย : สพฐ. สอบวันเดยีวกันทั่วประเทศ เขาให้คิด 20% จะหารือในส่วนที่เกี่ยวข้องอกีครั้ง 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.5  โรงเรียนนําร่องปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน 
รองมนต์ชัย : สืบเน่ืองจากวันที่  5 ก.พ.  58  ส่วนกลางประชุมวีดิโอคอนเฟอเรส  300 โรงเรียนนําร่องปฏิรูป  

การเรียนรู้ สู่ผู้เรียน รอง ศ.ประภาพันธ์  เป็นประธานการประชุม โดยกล่าวถึงเรื่องการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน (รายหัว) ให้กับโรงเรียนนําร่อง ทั้ง 300 โรง ให้โรงเรียนได้เสนอไปว่า 
แต่ละโรงเรียนมีความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หัวละเท่าไร ถึงจะเพียงพอ 
ได้สําเร็จลุล่วง ขอพบโรงเรียนทั้ง 15 โรง เพื่อทําแผนการจัดปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนไปยัง
ส่วนกลาง วันพุธ 11 ก.พ. 58   

ในส่วนของโรงเรียนขนาดเล็ก  ที่ดําเนินการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม มีโรงเรียนหน่ึง ทราบ
ว่า ครูสอนวิชาพลศึกษา โดยการดูทีวี เปน็นโยบายของ สพฐ. ที่ให้โรงเรียนสอนผ่านทีวี  ผบ.รร. ได้ทํา
ความเข้าใจให้ครู  การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นส่ือชนิดหนึ่งเท่านั้น 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 
5.1  แนวคิดการจัดการศึกษาของนายวีระ  ไวทยะ  

 รองณันศภรณ์ : นําเสนอแนวคิดการจดัการศึกษา ของนายวีระ  ไวทยะ  เรื่องการสร้างจิตสาธารณะให้กับนักเรยีน 
รายละเอียดดัง Power  Point  ดังนี ้
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รองณันศภรณ์ : จาก Power Point ข้างต้น  แสดงใหเ้ห็นว่าบทบาทของสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  เปิดมติิใหม่        
ในด้านการจัดการศึกษา และหากมีโอกาสจะได้ไปศึกษาดงูานต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
  

5.2  การประเมินสถานศึกษาและนักเรียน เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน 
รองณันศภรณ์ : จากการได้มีโอกาสเป็นกรรมการประเมินสถานศึกษาขอรับรางวัลพระราชทาน  ในปีต่อไปหาก 

โรงเรียนใดมีความพร้อม  ในการขอรับรางวัลดังกล่าว  จะเข้าไปดูแลแนะนําการดําเนินการ เพื่อ
เกียรติและประวัติสูงสุดของโรงเรียน  ในรอบต่อไป สพป.สฎ.1 จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนดําเนินการ
ระดับกลุ่มจังหวัด  

ที่ประชุม : รับทราบ 
5.3  ขอบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษา 

รองประทีป : ด้วยจงัหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมูลนิธิหม่อมงามจิตต์บูรฉัตร  ขอความร่วมมือขอบริจาคเงินเปน็
ทุนการศึกษาใหก้ับนักเรียนทุนละ 10,000 บาท  ผู้บริจาคเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปจะไดร้ับมอบ
เข็มทีร่ะลึก 

ที่ประชุม : รับทราบ 
  

เลิกประชุม เวลา  16.30  น. 

 

   ลงชื่อ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 
 
 

   ลงชื่อ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 (นางเพลินชม  ละม้าย) 

ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 


