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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

คร้ังที ่ 3/2558 

วันที่  10  มีนาคม  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 นายมณีโชต ิ แพเรือง รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

4 นายสุมนต์  ศิรธิรรม รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

5 นายธนาวุฒิ  รกัษ์หน ู 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 นางกฤษณา  ธนอารักษ ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (แทน) ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

14 นายชูศักดิ์  แกว้นุ่น รักษาการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

15 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   

16 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนยูง 

17 นายสาโรจน์  โกละกะ ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 10 

18 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียน นิคมสร้างตนเอง  

19 นายจิรพสั  ทองสีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 2 

20 นายพรศักดิ ์ คงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเพชร 

21 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางใหญ่  

22 นายวิสิทธิ์ จติร์เลขา ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 

23 นางขวญัใจ  บุญสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางชุมโถ 

24 นางจุราภรณ ์ คงเจรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมหวัง 

25 นางวิลาศ บุญเกตุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสุชน 
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26 นางสาวริยาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลางใหม่ 

27 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดโพธิ์นิมิต  

28 นายพงศ์ศักดิ ์ ปัญญานันท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดท่าทอง 

29 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสันติสุข  

30 นางปุญชรัศมิ ์ ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนทีคมเขต 

31 นายวัฒนา  ชัยสวสัดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแหลมทอง  

32 นายสมปราชญ์  เหล็กกล้า 
รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี (แทน) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

33 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านโพหวาย 

34 นายประสาน  บัวนเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางใบไม ้

35 นายนิวัต ิ ทวยเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสุข 

36 นายสุชาดา  ล่ิมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสิทธาราม 

37 นายสุรชัย  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางกล้วย  

38 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลธาร  

39 นางปภาดา  สุภาพรเหมินทร ์ ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดโชติการาม   

40 นายไพรัตน์  ภูวร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบุญบันเทิง  

41 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทอนหญ้าปล้อง 

 อาํเภอกาญจนดิษฐ์   

42 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสระ  

43 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคงคาล้อม 

44 ว่าที่ ร.อ.นพรตัน์  พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านม่วงลีบ 

45 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนประชาสรรค์  

46 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนราษฎร์อุทิศ  

47 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขานางเภา 

48 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวังไทร 

49 นายพรศักดิ ์ เสียงเพราะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคีรีรอบ  

50 นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสใน  

51 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านแม่โมกข์  

52 นายขวัญชยั  ชูช่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อน้ําร้อน 

53 นางสายชล  ไชยธวัช ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนิง  

54 นายสุขสวัสดิ ์ จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศิลางาม 

55 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบ้านใน 

56 นายสุริยา จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

57 ว่าที่ ร.ต.อัมโร  รักช่วย ผู้อํานวยการโรงเรียน ไทยรฐัวิทยา 88 (บ้านคลองควน)  
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58 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดอุทยาราม 

59 นางเบญจมาศ  วงศ์พงษ์คํา ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนหลวง  

60 นายจิตณรงค์ ชยัชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านวังทองสามคัคี 

61 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสพ 

62 นางสุนีย ์ ขันฤทธ์ิ ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนสน   

63 นายเดโช  ใจด ี ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนยาง  

64 นายสมัย  อุ่นใจ ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทา่โพธิ์  

65 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาพระน่ิม 

66 นายพูนศักดิ์  นาคครื้น ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 

67 นางรัตน์เกล้า  จันทร ครูวิกฤติ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก  

68 นายทัศนีย์  เพลงสันเทียะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทับท้อน  

69 นายพินิต  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางสําโรง  

70 นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาแก้ว 

71 นายสุเทพ  ประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแสงประดษิฐ ์

72 นายพรทิพย์ เพชรเกือ้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวชิรประดิษฐ ์

73 นายมานิต  จิตสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดันิกรประสาท (แทน) 

74 นายประมวล  ถนอม ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกาญจนาราม  

75 นายสุรเชษฐ ์ ปานแดง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหนองเปล  

76 นางจุร ี วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพ่วง 

77 นายเอนก  ปัทมพงศา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากกะแดะ 

78 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเสาเภา  

79 นายวีระพงค์  ไชยามาตย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกงตาก 

80 นายทนุพันธ์  หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยด่าน  

81 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหัวหมากบน 

82 นายโชติรัตน์  ฤทธิภักด ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหัวหมากล่าง  

83 นายโกวิทย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยโศก 

84 นายเกียรติชาย  ชาสุวรรณ ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นมะม่วงหวาน  

85 นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสขาม 

86 นางศุภรัตน์ เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดปากคู 

87 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสตอ 

88 นายประพันธ ์ โชติช่วง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองกรดู  

89 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพุฒ 

90 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนนิมิต 



4 

91 นางไพเราะ  ใจจ้อง ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังหวาย  

 อําเภอดอนสัก   

92 นายจรัญ  ทําการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองคราม  

93 นายชัยรัตน์  บุญนาค ผู้อํานวยการโรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม9้ 

94 นายอดุลย์  สมเจริญ ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านดินแดงสามัคคี  

95 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรวีง  

96 นางสุณี  รกัเมือง ติจันทึก ครูชํานาญการ  (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านใหม่สามัคคี  

97 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคอกช้าง 

98 นางวินันทา  จุย้จุลเจิม ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านดอนเสาธง  

99 นายธนากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนอก  

100 นายสุนทร  ทองศร ี ครชูํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านศรีชัยคราม  

101 นายวิตร  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลคราม 

102 นายศิรุต  สุขคุ้ม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวฒันาราม  

103 นายคํารณ ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านนางกํา 

104 นายเกรียงศักดิ ์ เพชรทอง ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 

105 นางสุกัญญา  ชูทอง ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท้องอ่าว  

106 นายธันวา  ทับทิมทอง ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านเกาะแรต  

107 นางสาวอุไร  จนัทร์นวล ครูผู้ช่วย (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา  

108 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์

109 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากดอนสัก 

110 นายจรัส  เดชศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านห้วยเสียด  

111 นายวีระพัฒน์  ช่วยบํารงุ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสิงขร  

112 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านน้ําฉา  

113 นางดารณุี  เครอืหงษ ์ พนักงานราชการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะพลวย 

 อาํเภอเกาะสมุย   

114 นายวิสาร บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนธูป 

115 นายประยูร  ปาลคะเชนทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านอ่างทอง 

116 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแจ้ง 

117 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนาราเจริญสุข 

118 นายสุขเกษม  ยมบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวงการาม 

119 นายบัญญต ิ พูลผล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหน้าค่าย 

120 นายสุรเดช  พูลติ้ม ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดสันติวราราม 

121 นายกาย  ในจิตต์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประเดิม  
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122 นางปัทธี  ศรีคง ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดคุณาราม 

123 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลาง  

124 นายนิมิต  ผลผลา ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุณฑริการาม  

125 นางสาวเบญจวรรณ  บญุสิน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสว่างอารมณ ์ 

126 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหาดงาม 

127 ว่าที่ พ.ต.มนตร ี อินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปลายแหลม  

128 นางนิภา  มีเพียร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านแหลมหอย   

129 นางจิรวรรณ คุ้มพร้อม สําลีพนัธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดภูเขาทอง  

130 นายสุชาติ  สุขสม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อผุด 

131 นางกิตติยา  ทองหยดั ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรกัษ์  

 อําเภอเกาะพะงัน   

132 นายทนงศักดิ์  หิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านใต ้

133 นายทิฐกิร  บุญเชื้อ ครูผู้ช่วย (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านท้องนายปาน  

134 นายวรรณกร  วณิชชาภิวงศ์ ครู  (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดริ้น  

135 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะเต่า 

136 นางมนพัทธ ์ เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดราษฎร์เจริญ 

137 นายสุวัช เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะเดื่อหวาน 

138 นางกมลชนก  สายแก้ว ครู  (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา  

139 นายวัชรินทร ์ วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมัยคงคา 

140 นายมานิจ  ศรทีองกุล ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศรีธนู  

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นายสมชาย  สําอางค์กาย นักประชาสัมพนัธ์ชาํนาญการพิเศษ 

2 นางสาวพิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการ 

3 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

4 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักตรวจสอบภายในชํานาญการ 

5 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

6 นายสุนทร  สุวรรณรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนมานิตานเุคราะห์ 

7 นางสาวสุนันทนิี  ปลักปลา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

8 นางสาวเพ็ญรัตน์  สุทธิรกัษ ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

9 ส.ต.ต.ยทุธนา  บุณยะตุลานนท ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

ผู้ไม่มาประชุม   

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

2 นายผัน  หอมเกต ุ รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธ์านี เขต 1       ติดราชการ 
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3 นายพรพันธุ์ศักดิ์  พาหนะมาก ผอ.กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจดัการศึกษา (ลา) 

4 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนราชา 

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 ้
1. มอบเงินรางวัล 

สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  โดย
ประธานคณะกรรมการเขตฯ (คุณธนารักษ์  พงษ์เภตรา)  ตั้งเงินรางวัลเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ
ให้แก่โรงเรียนรัฐและเอกชนที่มีค่าการพัฒนาของผลการทดสอบระดับชาติ O-Net   ในชั้น ป.6  เพิ่มขึ้น  2  
ปีการศึกษา  (ปีการศึกษา  2555 และ 2556)  โดยสามารถนําเงินที่ได้เพิ่มไปจัดซื้อส่ือการเรียนการสอน
เพิ่มเติม  เพื่อกระตุ้นผล O-NET  ในปีต่อไปให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการสร้างความเช่ือมั่นใน
คุณภาพการศึกษาแก่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนกับโรงเรียนนั้น  

ในการน้ี  ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกโรงเรียนและมอบเงินรางวัล ดังนี้  
 

 ขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านวงัทองสามัคคี /อ.กาญจนดษิฐ ์ 20,000 บาท 

 ขนาดกลาง โรงเรียนบ้านหวัหมากล่าง /อ.กาญจนดษิฐ ์ 20,000 บาท 

 ขนาดใหญ่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ /อ.เมอืงสุราษฎร์ธาน ี 10,000 บาท 
มอบโดย พ.ต.อ.ผาด  ดวงฤทธ์ิ  ประธานที่ปรึกษาในกลุ่มบริษทัทกัษิณปาล์ม (2521) จํากัด 
ผอ.โชติรัตน์ :  ตัวแทนผู้บริหารฯ กล่าวขอบคุณ  

2. มอบเงินช่วยเหลือนักเรยีนประสบภัยไฟไหม้บ้านพักอาศัย 
เด็กชายปฏิพทัธ์  ชํานาญเนตร นักเรยีนช้ัน ป.4 โรงเรียนวัดประสพ 

3. มอบเกียรติบัตร 
2.1 ด้วย สพฐ. ได้ดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธปีฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจําปี 2557   ระดับ

โซนภูมิภาค (ภาคใต้)  ดงันี ้
รางวัลระดับดี  โรงเรียนวัดสิงขร 
รางวัลชมเชย  โรงเรียนวัดแหลมทอง 
   โรงเรียนบ้านสุชน 
   โรงเรียนวัดปากคู 
   โรงเรียนบ้านหาดริ้น 
2.2 ด้วย สพฐ. มีนโยบายดําเนนิการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ  เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร  

กิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 ในการน้ี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ได้ดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ                       

ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังน้ี 
รางวัลเกียรติบตัรเหรียญทอง โรงเรียนวัดภูเขาทอง 
รางวัลเกียรติบตัรเหรียญเงิน โรงเรียนวัดแจง้ 
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4. แนะนําผู้บริหารสถานศึกษา จากต่างเขตพื้นทีก่ารศึกษา 1 ราย 
1) นายสุขเกษม  ยมบุญ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางด้วน อ.เชยีรใหญ ่ 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 
ย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคีรีวงการาม 

ผอ.สุขเกษม : กล่าวทกัทายผู้บริหารฯ และแนะนําตนเอง 
 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และแจ้งว่า  ผอ.สพป.สฎ.1  ติดภารกิจเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง                              
วันจันทร-์ศุกร์ ไม่สามารถไปเยีย่มผู้บริหารฯ ทีโ่รงเรียนได ้และดําเนินการตามระเบียบวาระประชุมดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เร่ืองจากการประชุมหัวหน้าสว่นราชการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2558  
จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจําจังหวัด ครั้งที่ 2/2558  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี  

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2558  มีสาระสําคัญที่จะแจ้งให้ทราบ  ดังนี้ 
1) การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ถ้าติดลําดับ                

1 – 10  จากท้ายบัญชี  ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเข้าชี้แจงต่อนายกรัฐมนตรี  และจะนําหัวหน้าส่วนราชการน้ัน ๆ  เข้าร่วม
ชี้แจงด้วย 

2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  ติดอันดับ  1 ใน  10  ของ                
ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าหมาย 

3) ถ้าโครงการไหนที่พิจารณาแล้วเห็นว่า  ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่   31  มีนาคม  2558  
ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทราบ 

4) ให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และขอ
ความร่วมมือบุคลากรทุกคนใส่เส้ือสีม่วงตลอดเดือนเมษายน โดยรายงานการจัดกิจกรรมเป็นภาพถ่าย  แผ่นพับหรือ DVD  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทราบด้วย 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
 1.2  นโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยยึดภารกิจและพืน้ที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน                      
ด้วยระบบ TEPE Online 
รองประทีป : ด้วย สพฐ. ได้เชญิร่วมพธิีมอบนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยยึดภารกจิและ

พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ดว้ยระบบ TEPE Online เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 58 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ 
กรงุเทพฯ  เนื่องจากพัฒนาครทูี่ผ่านมามีการประเมินว่า ไม่ทัว่ถึง ไม่ได้ผลเทา่ที่ควร เนือ่งจากครูต้องทิง้
ห้องเรียนมาพฒันา พัฒนาแล้วไม่ใช้งาน ทําอย่างไร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 58เปิดระบบลงทะเบียนที่จะ
พัฒนาตนเอง พฒันาผ่านออนไลน์ เปิด 16.00-06.00 น. วันหยุดราชการตลอด 24 ช.ม. ทําไมต้อง
พัฒนาด้วยวธิีนี ้ มีวัตถุประสงค์ 

1. ต้องการให้ครูและบุคลากรฯ พฒันางานและพัฒนาตนเอง 
2. ต้องการนําเกียรติบัตรหลังอบรมนําไปใช้ประโยชน์ของมีและต่ออายใุบประกอบวิชาชีพ  

ผู้บริหารและคร ู
3. ต้องการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ 
4. ต้องการนําไปประกอบการเข้าสู่ตําแหน่งทกุตาํแหน่ง (คร+ูผอ.รร.+รอง ผอ.สพป.) 

รายละเอียดจะแจ้งใหท้ราบอีกครั้ง  
รายการออกอากาศกรพัฒนาครแูละบุคลากรฯ TEPE  ช่อง 5 เวลา 21.00 น. 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว้ 

  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกดั สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครัง้ที่ 2/2558                    
เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2558 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อาํเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอยีดได้แจ้ง                     
ทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th) 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 2/2558  เมือ่วันที่  9  กุมภาพันธ์  2558 
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
รองไพจิตร :  

3.1 งานบริหารบุคคล 
3.1.1 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา               

เพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครูผูช้ว่ย กรณีที่มีเหตุพิเศษ 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุพิเศษ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 แล้ว 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 1 (หน้า 11-21) 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3.1.2 ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย คร้ังที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2558 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  จะดําเนินการรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ

และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558  
จํานวน  12  อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 2  (หน้า 22) 

สําหรับรายละเอียดกําหนดการสอบแข่งขัน  รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 3              
(หน้า 23) ส่วนประกาศรับสมัครสอบแข่งขันจะมีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3.1.3 ประกาศผลการคัดเลือกครูผูส้มควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟา้มหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี               

ประจําปี 2558 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 4 (หน้า 24-25) 
รองไพจิตร : การดําเนินการในปีนี้ ตั้งขอ้สังเกตว่า มีผู้สมัครเพียง สมัคร 4 คน ในภาพรวมการประเมินใน 2 เรือ่ง ครู

ผู้ดูแลลูกศิษย์ และคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา หรือการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถงึน้อย สําหรับการ
ดําเนินการครั้งต่อไปจะรับสมัคร  2 ปี/ครั้ง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.1.4 การเตรียมการสรรหาครูอัตราจ้าง หรือพนักงานราชการแทนตําแหน่งที่สอบบรรจุได้ 
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการที่ผู้สอบบรรจุได้ในตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน                
13 ราย รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 5 (หน้า  26) 
รองไพจิตร : โรงเรียนที่ครูสอบได้ จะมีครูพนกังานราชการ  อัตราจ้างวกิฤต Sp2 เมื่อไหรครูเหล่านี้จะโอนตัด  พนักงาน

ราชการที่สามารถจัดหาได้ 10 อัตรา เมือ่ขาดแคลนแล้ว จะสรรหามาชดเชยเลยได้หรอืไม่ ตอบว่า “ไม่ได้” 
ให้โรงเรยีนรายงานให้ สพป. ทราบด้วย ถ้าโรงเรียนใด เกนิเกณฑ์ถูกตดั ถ้าพอดีหรอืต่ํากว่าเกณฑ์ อาจจะ
ได้ ในรอบที่ผ่านมา วิชาเอกทัว่ไป  รอบตอ่ไปจะไม่รับและมีแนวโน้มจะไม่รับ สพป. อยากจะให้ครทูุกคนมี
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สิทธิ์สอบ ขอฝากโรงเรียนที่จะรบัอัตราจ้างจะรบัครูวิกฤต ขอให้เลือกครทูี่ตรงตามความต้องการในวิชาเอก
ด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.1.5 ข้อมูลเกณฑ์อัตรากําลังครู ปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558) 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 6 (หน้า  27-32) 
รองไพจิตร : ขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูล หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลต่อไป 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3.1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบ 

รองไพจิตร : การประเมิน ผอ .รร . จะประเมินโรงเรียนใดวันใดนั้น ให้แต่ละชุดจัดทําปฏิทิน ผลการประเมิน  
ก่อนวันที่ 25 มี.ค. 58  หลักการโดย ผอ.สพป. คณะกรรมการประเมินทุกโรงเรียนในเครือข่าย  
ที่รับผิดชอบ  ทุกโรงเรียนต้องมีกรรมการประเมิน 3 คน ให้ครบทุก กรณีกรรมการไม่ครบ และให้ไปทุกคน 
คนที่ติดภารกิจต้องไปประเมินภายหลัง มีองค์ประกอบในการประเมิน ให้เตรียมเอกสารตามที่แจ้งไปแล้ว 
ตั้งในที่เหมาะสม  มีการบรรยายสรุป ถ้าทําแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ
ประเมินแต่ละชนิด แบบประเมินตอนที่ 1-4  
ตอนที่ 1   4 งาน - 300 คะแนน 
ตอนที่ 2 -4  เรื่องที่เกี่ยวข้องวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  คุณธรรมวิชาชีพ   
  เกียรติบัตร รางวัล ให้แนบมาดว้ย สรุปโดยยอ่  ชัดเจน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
รองไพจิตร : รายงานผลการจ้างครูพี่เล้ียงเด็กพิการ 52 โรง ให้โรงเรียนตรวจสอบคู่มือรายงานข้อมูล รายงานภายใน

วันที่ 12-13 มี.ค. 58 ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อครูพี่เล้ียง ถ้าไมร่ายงานจะถูกตัด ถ้าจ้างจะเป็นปัญหา
ด้านการเงิน(เบิกจ่าย) 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.2  งานบริหารทั่วไป 
รองสุมนต์ : 

3.2.1 นักเรียนประสบภัยไฟไหม้บ้านพักอาศัย 
ด้วยโรงเรียนวัดประสพ  อําเภอกาญจนดิษฐ์  แจ้งว่าเด็กชายปฏิพัทธิ์  ชํานาญเนตร นักเรียน            

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ได้ประสบภัยไฟไหม้บ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลัง  เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 
08.30 น. ไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ ต้องไปอาศัยอยู่บ้านญาติ  ทางโรงเรียนได้ให้การช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น  จํานวน
เงิน 3,000 บาท  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยนายสุมนต์  ศิริธรรม  นายไพจิตร รักษาสรณ์  รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี  
และคณะ  ได้ไปเยี่ยมให้กําลังใจ  โดยได้มอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน จํานวนเงิน 3,000 บาท   
นอกจากน้ีบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ  บริจาคเงินจํานวน  5,000 บาท และกระเบ้ือง จํานวน 60 แผ่น  
และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว  รายละเอียดดัง
เอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 7 (หน้า 33) 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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  3.2.2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ณ อิมแพค เมืองทองธานี  ปีการศึกษา  2557  ระหว่างวันที่  
17 – 19  กุมภาพันธ์  2558  

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  มีนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  
จํานวนทั้งส้ิน 112 คน จํานวน 32 กิจกรรม จํานวน 18 โรงเรียน และมีกิจกรรมการแข่งขัน หุ่นยนต์ การประกวด
โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป. 1 – ป. 6 ของโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ผ่านการจัด            
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การ  และระดับภาคใต้   ทําการแข่งขันในระดับชาติ  รวมทั้งส้ินจํานวน  33 กิจกรรม  สรุปผล
การจัดการแข่งขันอยู่ลําดับที่ 125  จาก 183  เขต  และลําดับจํานวนเหรียญอยู่ลําดับที่ 19    

   เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1  จํานวน 3 รายการ 
   เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2  จํานวน 2 รายการ 
   เหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 2  จํานวน 1 รายการ 
   เหรียญทอง    จํานวน 14 รายการ 
   เหรียญเงิน    จํานวน   9 รายการ 
   เหรียญทองแดง    จํานวน   3 รายการ 
   เข้ารว่ม     จํานวน   1 รายการ 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 8 (หน้า  34-36) 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.2.3 โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน  ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ                
ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2558   

สพฐ. จัดให้มีการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2558  รอบแรก ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 3 รายการ  (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา)  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25  มกราคม 2558 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง  ระดับประเทศ ในวันที่  14 มีนาคม  2558  ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็น
ศูนย์สอบ  (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 ) โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก 
จํานวน 1,749 คน จํานวนห้องสอบ  51 ห้อง สนามสอบโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อําเภอเมือง ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 9 (หน้า  37) 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3.2.4  การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามที่ สพฐ. มีนโยบายดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม
และกระบวนการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรม และส่งเสริมให้เป็นการเรียนรู้ ศึกษาดูงานของโรงเรียนต่าง ๆ  ในด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ  ในการนี้ สพป.              
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ได้แก่  โรงเรียนวัดภูเขา
ทอง อําเภอเกาะสมุย ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง  และโรงเรียนวัดแจ้ง  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญเงิน  
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.2.5  โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสอื หลักสูตรวิชาการบันเทิงในกองลูกเสอื  
(4 ภูมิภาค  3  หลกัสูตร)  

  ด้วย สพฐ. ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยใช้กระบวนการลูกเสือ แต่เนื่องจากผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการลูกเสือ
ของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายังขาดทักษะและความรู้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
วิชาบุกเบิก วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือและวิชาระเบียบแถว ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความจําเป็นต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
ดังน้ัน เพื่อให้กระบวนการของลูกเสือได้เจริญก้าวหน้า และพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร  โดยมอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ภาคใต้) ดําเนินการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ดังน้ี 

1) การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ 4 ภูมิภาค 
ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือช่ัวคราวโรงเรียนอนุบาล            

สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
2) การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาบุกเบิก 4 ภูมิภาค  
ภาคใต้  ระหว่างวันที่ 20 – 24  เมษายน  2558 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง  โดย

มอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต  2 
3) การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาระเบียบแถว 4 ภูมิภาค 
ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22 – 25 เมษายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือช่ัวคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 1 เป็นผู้ดําเนินการจัดการฝึกอบรม 

รายชื่ อผู้ ไ ด้ รับการคั ด เลื อก  เ ข้ า รั บการ ฝึกอบรม ผู้บั ง คับบัญชา ลูก เ สือ   หลัก สูตรวิ ช า                  
การบันเทิง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 10 (หน้า  38-41) 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3.2.6 การคดัเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  ประจําปี  2558      

สพฐ. ได้กําหนดการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจําปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนได้ตระหนักถึงการดําเนินกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน ซึ่งจะทําให้นักเรียนได้
เรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ด้วยกันโดยเคารพกฎ กติกา รู้หน้าที่ 
เข้าถึงการมีส่วนร่วมในสังคมและขยายผลการดําเนินงานโครงการสภานักเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งการ
ดําเนินงานสภานักเรียนสอดคล้องกับนโยบายค่านิยม 12 ประการ การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ได้แบ่งศูนย์
การคัดเลือกเป็น 4 ภูมิภาค  สําหรับภาคใต้ได้มอบหมายให้สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นศูนย์การคัดเลือก(14 จังหวัด 
รวม สพม.ด้วย) โดยกําหนดการประเมินเอกสาร ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน  2558  และประเมินสภาพความเป็นจริง
ของโรงเรียน  ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม  2558  ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียนระดับประเทศ  จะได้รับโล่  เกียรติบัตร  และงบประมาณในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากิจกรรมสภานักเรียน 
จํานวนเงิน 100,000 บาท 

ในการน้ี  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ได้ดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจําปี 2558  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอผลการคัดเลือก ให้ศูนย์ประสานการประเมินเพื่อคัดเลือกระดับภูมิภาค  ได้แก่  ระดับ
ประถมศึกษา  โรงเรียนวัดกาญจนาราม  อําเภอกาญจนดิษฐ์   ระดับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  โรงเรียนบ้านโพ
หวาย  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
ที่ประชุม : รับทราบ 
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รองสุมนต์ : ตามแผนปฏิบัติการ ของ สพป .สฎ .1  ปี 2558 กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ในช่วงเดือนเมษายน  ยังมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้เสนอรายช่ือกรรมการเพ่ือแต่งตั้ง  ที่เสนอมาแล้ว
ยังขาดเอกสารอีก 11 โรง และยังดําเนินการไม่เรียบร้อย 20 โรง ให้ทุกโรงเรียนไปตรวจสอบว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละโรงได้ดําเนินการเรียบร้อยหรือไม่ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
  

3.2.7  ประกาศผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2557 
ด้วย  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ได้ประกาศผลการดําเนนิงานคํารับรอง              

การปฏิบัตริาชการ  ประจําปี 2557    
1. ระบบ KRS : KPI Report System   การดาํเนินงานตามตวัช้ีวัด ตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ประกอบด้วย  2 มิติ  7  ตวัช้ีวัด 
                       มิติภายนอก  4.16349  มิติภายใน  4.12000 ค่าคะแนนเฉล่ียรวม 4.15180  

*อยู่ในลําดับที ่ 33  จาก 185 เขตพื้นที ่
                    2. ระบบ ARS : Action plan  Report System ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์  55 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท์ี่1 กลยุทธท์ี่2 กลยุทธท์ี่3 กลยุทธ4์ กลยุทธท์ี่5 ค่าคะแนนเฉล่ีย
4.71486 3.15789 4.87038 4.27273 4.68421 4.44047

                       
**อยู่ในลําดับที่  67  จาก 185 เขตพื้นที ่

  3.  ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระบบKRS :KPI Report System   และ   ARS 
: Action plan  Report System 

***อยู่ในลําดับที่  37  จาก 185 เขตพื้นที ่
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 11 (หน้า 42) 
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) 
รองสัญญา
นนท์ : 

ด้วยเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 58  เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ส่ังการให้เข้าพบชี้แจง 
ในส่วนของ สพป.สฎ.1 ได้ดําเนินการช้ีแจงถึงปัญหา/อุปสรรค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จนเข้าใจ ท่าน
กําชับให้หน่วยงานได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 58 ถ้าการบริหาร
งบประมาณไม่เข้าเป้าหมาย จะต้องไปช้ีแจงต่อนายกรัฐมนตรี ต้องถูกต้องตามขั้นตอน และระเบียบที่
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กําหนดด้วย  ต้องมีการดําเนินการอย่างไม่หยุดยั้ง  และต้องไม่ช้าถ้าโรงเรียนไหนช้าต้องมีการช้ีแจง  ถ้า 
สพป.สฎ.1 ต้องไปชี้แจงกับผู้ว่าฯ ทางโรงเรียนก็ต้องชี้แจงเป็นหนังสือด้วย  ความรับผิดชอบของ สพป. 
ต้องรับผิดชอบด้วย  สพป. เป็นผู้กํากับ  ถ้าโรงเรียนไหนล่าช้าและไม่มีเหตุผล อาจติดขัดในเรื่องใด 
และเรื่องจากการตรวจสอบภายใน  การจัดทําการเงิน บัญชี พัสดุ จัดทําแผนฯ พบว่า ผอ.ร.ร.ยังไม่ให้
ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวเท่าที่ควร และปล่อยในเรื่องที่ดําเนินการผิดพลาด จะส่งผลการดําเนินการ
เมื่อ สตง. เข้าตรวจสอบ  บัตรสนเทศ ควรให้สนใจเป็นบัตรฯที่ชี้มูล และหลักฐานค่อนข้างชัดเจน  

จรัสศรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กําชับผูกพันให้แล้วเสรจ็ ภายใน 12 มี.ค. 58 จํานวน 63 โรง และ สพป.  
ที่ประชุม : รับทราบ 

รองธนาวุฒิ : 

3.3.2  สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ  ปี 2558 (ขอ้มูล ณ วันที ่5 มี.ค. 58) 
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 13  (หน้า  64) 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.3.3  การควบคุมการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2558 
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 14  (หน้า  65-72) 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.3.4 รายงานการติดตามการบริหารงบประมาณของ (หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธร  เทวกุล) 
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 15  (หน้า 73) 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.3.5 มาตรการการบริหารงบประมาณรายงาน ประจําปีงบประมาณ 2558                                        
โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก 

รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 16  (หน้า  74) 
ที่ประชุม : รับทราบ 
รองธนาวุฒิ : ระบบของงบประมาณ เริ่มเม่ือโรงเรียนรายงานข้อมูล กรอกผ่านระบบออนไลน์ โดยด่วนที่สุด 

การประเมินตามคํารับรอง กรอกขอ้มูลในรอบ 3 เดือน 6 เดอืน ข้อมูลDMC  เช่น  ข้อมูลนกัเรยีนนั้น 
การจบ ป.6 ชั้นอื่น ๆ มีความสัมพันธ์กับ 10 ม.ิย. หรือไม่ การรายงานทุกข้อมลูที่เกี่ยวข้อง                   
ในวันส้ินปีการศึกษา ให้ผู้บริหารได้ตรวจสอบและดําเนินการในส่วนที่เกีย่วขอ้งต่อไป 

รองประทีป : รมช.ศธ. แจ้งว่าขณะนี้มีการเรยีกเงินคืน เนือ่งจากพบว่ามขี้อมลูนักเรียนที่มีรายช่ือซํ้าซ้อน                  
จะกระทบต่อการจัดสรร (เงินอุดหนุน) 

ที่ประชุม : รับทราบ 
คุณอารยา : 

3.3.6 การรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการตรวจสอบประสทิธิภาพการเงินและบัญชี 
สถานศึกษาในสังกัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558   

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในกําหนดกิจกรรมการตรวจสอบประสิทธิภาพการเงินและบัญชี 
สถานศึกษาในสังกัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 21 โรงเรียน บัดนี้ได้ดําเนินการตรวจสอบภาคสนามไปแล้ว 
จํานวน 20 โรงเรียน คงเหลืออีก จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  ซึ่งการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จขอ
ขยายเวลา การตรวจถึงวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2558 และเมื่อส้ินสุดการตรวจสอบจะรวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ 
ประเมินผล และแจ้งหน่วยรับตรวจทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
 



14 

3.3.7 ผลการตรวจสอบการดําเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยนักเรียนยากจน                                                   
การดําเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน จัดสรรให้สถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาเป็นการช่วยเหลือนักเรียนยากจน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (จัดสรร 40% ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด คน
ละ 1,000 บาท/คน/ปี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (จัดสรร 30%ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดคนละ 3,000 บาท/คน/ปี)  ให้มี
โอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยให้ถัวจ่าย ใน 4 รายการ ได้แก่   ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าเส้ือผ้า
และเครื่องแต่งกายนักเรียน  ค่าอาหารกลางวัน และค่าพาหนะ ในการเดินทาง  

นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40000 บาท ต่อปี                  
จากการตรวจสอบ พบว่าการดําเนินงาน มีการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่ตรงกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย ดังนี้ 

1) มีการจ่ายเงินสดให้นกัเรยีน คนละ 500 บาท ต่อ 1 ภาคเรยีน โดยไม่มีวัตถุประสงค์             
การจ่าย 

2) จ่ายเงินสดให้นกัเรยีนในภาคเรยีนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 คนละกลุ่มเป้าหมาย 
3) ไม่ได้มีการเบิกจา่ยเงินให้นักเรียนตามวัตถุประสงค์ของเงิน 
4) ควบคุมเงินรวมกับเงินอุดหนุนรายหัว แล้วนําไปใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป 
5) มีการจดัซื้อ เส้ือผ้ากีฬา หรือชุดประจําทอ้งถิ่น และแจกให้นักเรียนทั้งโรงเรียน 
6) ไม่ได้สํารวจเป็นรายบุคคล ว่านักเรยีนกลุ่มเป้าหมายขาดแคลนส่ิงใด 

การใช้จ่ายเงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐาน 4 รายการ  
รายการ ดําเนินการ 

1. ค่าหนังสอืและอุปกรณ์การเรียน  

 

 

จัดซื้อแล้วจะแจกหรือให้นักเรยีนยืมก็ได ้     
ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 

2. ค่าเสื้อผ้าหรือเคร่ืองแต่งกายนักเรียน 
 
 
 
 
 

จัดซื้อ หรือจัดจา้ง ก็ได ้แจกจ่ายให้แก่
นักเรยีน 

3. ค่าอาหารกลางวัน 

 

*ซื้อวัตถุดิบมาทําอาหาร  
*จ้างเหมาทําอาหาร  
*จ่ายเงินสดใหน้ักเรยีนไปซื้ออาหารเอง 

 

4. ค่าพาหนะในการเดินทาง 

 
 
 
 

จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง        
หรือจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน               
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สรุป 
กรณกีารดําเนินการจดัซื้อ-จัดจา้ง-จัดหา ต้องดาํเนินการตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.

2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
กรณจี่ายเป็นเงนิสดให้แก่นกัเรยีนโดยตรง ให้สถานศึกษาแตง่ตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน ร่วมกันจ่ายเงิน 

โดยใช้ใบสําคัญรับเงินเป็นหลักฐาน 

ดังน้ัน  ขอให้ทกุโรงเรียน ไดใ้ชจ้่ายเงินให้นกัเรยีนตรงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณดว้ย  
ที่ประชุม : รับทราบ 
ผอ.สุติยะ : การจดัซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวัน การจา้งเหมาจะแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 100 วันหรือ 50 วนั ได้

หรือไม่ และจะเป็นไปตามระเบยีบฯ หรอืไม ่
อารยา : งบประมาณตามโครงการอาหารกลางวัน หากเกิน 100,000 บาท ต้องจ้างโดยวิธีตกลงราคา ต้องดู

เหตุผลว่า การจา้ง 50 วัน เป็นการแบ่งซือ้แบ่งจ้างตามระเบียบว่าด้วยพัสดขุอ้ 22 เหตุผลตอ้งจะจัดซือ้ 
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ   

จรัสศรี : ได้จัดประชุมเจา้หน้าที่การเงิน, บัญชี, พัสดุ  เมื่อเดือนตุลาคม  2557 ไปครัง้หนึ่งแล้ว สําหรบัเรื่อง
การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน จะระบุไวใ้น (เล่มสีเขียว) ว่าดําเนินการจา่ยและ
จัดจ้างอย่างไร  ให้ท่านไปศึกษาตามคู่มอืดังกล่าว  หากโรงเรียนใดไม่มี สามารถขอรับไดท้ี่กลุ่มบริหาร
การเงินฯ 

รองประทีป : ให้ตรวจสอบ ยดึระเบียบกฎหมาย 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
รองมนต์ชัย : 
3.4  งานวิชาการ 

3.4.1  การสอบ NT 
  การสอบ NT  ชั้น ป.3  ปกีารศึกษา  2557  สอบในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  ขอบข่ายเน้ือหาสาระที่
สอบประกอบดว้ย 

1) ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 
2) ความสามารถด้านคํานวณ (Numeracy) 
3) ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning  Ability) 

- จํานวนข้อสอบวิชาละ 30 ขอ้ คะแนนเต็มวิชาละ 35 คะแนน 
- การสอบครัง้นี้  มีนักเรยีนเข้าสอบทั้งส้ิน  2,891 คน ขาดสอบ  จํานวน  47 คน 
- การประกาศผลการสอบคาดว่า สพฐ. จะประกาศคะแนนผลการสอบประมาณปลายเดือน

มีนาคม 2558 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.2 การสอบโดยใชข้้อสอบกลาง 
เป็นการสอบตามประกาศของ สพฐ.  เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  ลงวันที่  18 เมษายน  2558  ตามรายละเอียดในประกาศข้อ 8 รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม 
หมายเลข 17  (หน้า  76) 

ซึ่ง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ได้กําหนดให้โรงเรียนจัดสรรในวันที่ 2 มีนาคม 2558 เป็นการสอบโดยใช้
ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดย สพฐ. กําหนดน้ําหนักคะแนนไว้ร้อยละ 20 ของคะแนนสอบทั้งหมด 

การสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง : 
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ชั้น ใช้ข้อสอบกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ป.2 ภาษาไทย 

ป.4, ป.5 ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ 
ม.1, ม.2 ภาษาไทย ,  คณิตศาสตร์ ,  วิทยาศาสตร์ ,  สังคมศึกษาฯ ,   ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3.4.3 การประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็น : สภาพและปัญหาเกีย่วกับการใช้หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พ.ศ.2551 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.  ให้เป็น 1 ใน 12 จุด  ประชุมเสวนารับฟัง

ความคิดเห็นจากบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  และแนวทางการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี  โดยมีผู้ร่วมเสวนา                
120 คน ประกอบด้วย  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา,  ศึกษานิเทศก์,  คณะกรรมการสถานศึกษา,  ผู้บริหารสถานศึกษา, 
ครูผู้สอน,  ผู้ปกครองนักเรียน,  คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่, ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และนักเรียน 

การประชุมเสวนาครั้งนี้  สําเร็จ  และได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์  มีผู้เข้าประชุมเสวนาครบตาม
องค์ประกอบ  ตัวแทนของ สพฐ. ที่เข้าร่วมในการเสวนาครั้งนี้คือ  ดร.วีระเดช  เชื้อนาม 
ที่ประชุม : รับทราบ 
รองมนต์ชัย : การรายงานข้อมูลการพัฒนาระบบเครือข่ายสําหรับสถานศึกษา  กลุ่มนิเทศฯ ได้แจ้งรายละเอียด ตาม

หนังสือที่ ศธ 04163/1236 ลว 25 ก.พ. 58 ขณะนี้ สพฐ. ได้ทวงถามข้อมูล สพป.สฎ.1  จํานวน  128 
โรง – รายงานแล้ว จํานวน 120 โรง ขาด 6 โรง (บ้านสันติสุข,  วัดแสงประดิษฐ์, วัดสันติวรามราม, 
วัดสว่างอารมณ์, บ้านดอนธูป, บ้านศรีธนู) รายงานโดยด่วน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 
รองประทีป : แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ 

1. พระราชบัญญัติการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ 
2. พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558 
3. โรงเรียนเอกชนในระบบ อนบุาลคิดดี ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สฎ (เตรียมอนุบาบ-อนุบาล) 

ที่ประชุม : รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา  16.30  น. 

   ลงชื่อ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 
 

   ลงชื่อ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
(นายสมชาย  สําอางกาย) 

นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการพิเศษ แทน   
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 


