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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

คร้ังที ่ 6/2558 

วันที่  9  มิถุนายน  2558 
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  อาํเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้เข้าประชุม   
    
 สพป.สฎ.1   

1 นายชุมพล  ศรสัีงข ์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

2 นายประทีป  ทองด้วง รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

3 นายสัญญานนท ์ พรหมมณ ี รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

4 นายผัน  หอมเกต ุ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

5 นายมณีโชต ิ แพเรือง รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

6 นายธนาวุฒิ  รกัษ์หน ู รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

7 นายไพจิตร  รักษาสรณ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

8 นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

9 นางณันศภรณ ์ นิลอรุณ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธาน ีเขต 1 

10 นายสมชาย  สําอางค์กาย รักษาการ ผอ.กลุ่มอํานวยการ 

11 นางจรัสศร ี พรหมกล่ิน ผอ.กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรัพย ์

12 นายภิญโญ  ไม้ทองงาม รักษาการ ผอ.บริหารงานบุคคล 

13 นายพรพันธุ์ศักดิ์  พาหะมาก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

14 นางอารยา  จันทว ี ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 

15 นางทัศนีย ์ รุ่งเรือง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

16 นายเจด็จ  หนแูกล้ว แทน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

17 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

18 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนยูง 

19 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 10 

20 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียน นิคมสร้างตนเอง  

21 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 2 

22 นายพรศักดิ ์ คงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเพชร 

23 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางใหญ่  

24 นายวิสิทธิ์ จติร์เลขา ผู้อํานวยการโรงเรียน ชมุชนวัดสุนทรนิวาส 
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25 นางขวญัใจ  บุญสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางชุมโถ 

26 นางจุราภรณ ์ คงเจรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมหวัง 

27 นางวิลาศ บุญเกตุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสุชน 

28 นางสาวริยาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลางใหม่ 

29 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดโพธิ์นิมิต  

30 นายพงศ์ศักดิ ์ ปัญญานันท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดท่าทอง 

31 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสันติสุข  

32 นางปุญชรัศมิ ์ ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนทีคมเขต 

33 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแหลมทอง  

34 นายไพรัตน์  เพชรทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

35 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านโพหวาย 

36 นายประสาน  บัวนเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางใบไม ้

37 นายนิวัต ิ ทวยเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสุข 

38 นายสุชาดา  ล่ิมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสิทธาราม 

39 นายสุระชัย  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางกล้วย 

40 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลธาร  

41 นางปภาดา  สุภาพรเหมินทร ์ ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดโชติการาม   

42 นายไพรัตน์  ภูวร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบุญบันเทิง  

43 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทอนหญ้าปล้อง 

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

44 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสระ  

45 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคงคาล้อม 

46 ว่าที่ ร.อ.นพรตัน์  พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านม่วงลีบ 

47 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนประชาสรรค์  

48 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนราษฎร์อุทิศ  

49 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขานางเภา 

50 นางสาวกรกฎ  ชูทวด ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวังไทร  

51 นายพรศักดิ์  เสียงเพราะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคีรีรอบ  

52 นายวินัย  จันทรส์ว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสใน  

53 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านแม่โมกข์  

54 นายขวัญชยั  ชูช่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อน้ําร้อน 

55 นางสายชล  ไชยธวัช ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนิง  

56 นายสุขสวัสดิ ์ จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศิลางาม 
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57 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบ้านใน 

58 นายสุริยา จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

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

60 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดอุทยาราม  

61 นางเบญจมาศ  วงศ์พงษ์คํา ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนหลวง  

62 นายจิตณรงค์ ชยัชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านวังทองสามคัคี 

63 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสพ 

64 นางสุนีย ์ ขันฤทธ์ิ ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนสน   

65 นายเดโช  ใจด ี ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนยาง  

66 นายสมัย  อุ่นใจ ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทา่โพธิ์  

67 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาพระน่ิม 

68 นางสาวอารี  มลไชย รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   

69 นางรัตน์เกล้า  จันทร ครูวิกฤติ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก  

70 นายทัศนีย์  เพลงสันเทียะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทับท้อน  

71 นางจารยี์  อิสิงห์จันทร ์ ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางสําโรง  

72 นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาแก้ว 

73 นายสุเทพ  ประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแสงประดษิฐ ์

74 นายพรทิพย์ เพชรเกือ้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวชิรประดิษฐ ์

75 นายมานิต  จิตสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนิกรประสาท  

76 นายประมวล  ถนอม ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกาญจนาราม  

77 นายสุรเชษฐ ์ ปานแดง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหนองเปล  

78 นางจุร ี วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพ่วง 

79 นายเอนก  ปัทมพงศา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากกะแดะ 

80 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเสาเภา  

81 นายวีระพงค์  ไชยามาตย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกงตาก 

82 นายประจักษ์  หนูหลิบ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนราชา 

83 นายทนุพันธ์  หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหว้ยด่าน  

84 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหัวหมากบน 

85 นายโชติรัตน์  ฤทธิภักด ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหัวหมากล่าง  

86 นายโกวิทย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยโศก 

87 นายเกียรติชาย  ชาสุวรรณ ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน  

88 นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสขาม 

89 นางศุภรัตน์  เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดปากคู 
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90 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสตอ 

91 นายประพันธ ์ โชติช่วง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองกรดู  

92 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพุฒ 

93 นางสุนีย์  เวชกลุ ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนนมิิต  

94 นางไพเราะ  ใจจ้อง ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวงัหวาย  

 อําเภอดอนสกั   

95 นายจรัญ  ทําการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองคราม  

96 นายชัยรัตน์  บุญนาค ผู้อํานวยการโรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม9้ 

97 นายอดุลย์  สุขเจริญ ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี  

98 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวง  

99 นางสุณี  รกัเมือง ติจันทึก ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านใหม่สามัคคี  

100 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคอกช้าง 

101 นางวินันทา  จุย้จุลเจิม ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านดอนเสาธง  

102 นายธรากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนอก  

103 นายสุนทร  ทองศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านศรีชัยคราม  

104 นายวิตร  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลคราม 

105 นางฤทัยรตัน์  แก้วจํารัส (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม  

106 นายคํารณ ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านนางกํา 

107 นายเกรียงศักดิ ์ เพชรทอง ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรยีนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 

108 นางสุกัญญา  ชูทอง ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทอ้งอา่ว  

109 นายธันวา  ทับทิมทอง ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านเกาะแรต  

110 นางสาวอุไร  จนัทร์นวล ครูผู้ช่วย  (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา  

111 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดษิฐ ์

112 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากดอนสัก 

113 นายจรัส  เดชศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านห้วยเสียด  

114 นายวีระพัฒน์  ช่วยบํารงุ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสิงขร  

115 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านน้ําฉา  

116 นายพีระพล  สาระคง ผู้อํานวยการโรงเรียน เกาะพลวย 

 อําเภอเกาะสมุย   

117 นายวิสาร บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนธูป 

118 นายประยูร  ปาลคะเชนทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บา้นอ่างทอง 

119 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแจ้ง 

120 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนาราเจริญสุข 
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121 นายสุขเกษม  ยมบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวงการาม 

122 นายบัญญัติ  พลูผล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหน้าค่าย 

123 นายสุรเดช  พูลติ้ม ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสันติวราราม  

124 นายกาย  ในจิตต์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประเดิม  

125 นางนัทธี  ศรีคง ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคุณาราม  

126 นายเทพบรรจง  พลูสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลาง  

127 นางปิยารตัน์  ผลผลา ครู (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุณฑรกิาราม  

128 นางสาวเบญจวรรณ  บญุสิน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสว่างอารมณ ์ 

129 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหาดงาม 

130 ว่าที่ พ.ต.มนตร ี อินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านปลายแหลม 

131 นางนิภา  มีเพียร ผู้อาํนวยการโรงเรียน  บ้านแหลมหอย   

132 นางจิรวรรณ คุ้มพร้อม สําลีพนัธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดภูเขาทอง  

133 นายสุชาติ  สุขสม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อผุด 

134 นางกิตติยา  ทองหยดั ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ ์

 อําเภอเกาะพะงัน   

135 นายทะนงศักดิ์  หิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านใต ้

136 นายทิฐกิร  บุญเชื้อ ครูผู้ช่วย  (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทอ้งนายปาน  

137 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะเต่า 

138 นางมนพันธ์  เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดราษฎร์เจริญ 

139 นายสุวัช เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะเดื่อหวาน 

140 นางเบ็ญวรรณ  มุนเนียม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา  

141 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมัยคงคา 

142 นายสมเกียรติ  ช่วงโชต ิ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีธนู  

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

2 นางสาวพิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการ 

3 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

ผู้ไม่มาประชุม   

1 นายสุมนต์  ศิรธิรรม รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธ์านี เขต 1 ติดราชการ 

2 ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวงการาม 

3 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดริน้ 

4 ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัราษฎร์เจริญ 
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เริ่มประชุม  เวลา  13.00  น. 
ประธานในที่ประชุม (นายชุมพล  ศรีสังข์) ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1) จุดเทยีน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย 
2) ที่ประชุมรว่มกนัสวดมนต์ไหวพ้ระ 
3) ชม VTR ประมวลภาพกิจกรรมในรอบเดือนพฤษภาคม 
4) แสดงความยินดกีับผู้บริหารสถานศึกษา 

4.1  ขอแสดงความยินดีกับ  ผอ.เอนก  ปัทมพงศา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ  และครอบครัว 
ได้โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อันเป็นสิรยิิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และ
พระราชทานเหรียญลูกเสือสดดุี จากสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฏุราชกุมาร 

4.2  ด้วย ก.ค.ศ.  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้บริหารสถานศึกษา  ที่มีคุณสมบัติครบเพื่อรับการประเมิน                               
วิทยฐานะเช่ียวชาญ  จํานวน 3 คน ได้แก่ 
1)  นางจรยิา  ซึ้งสุนทร  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนราษฎรอ์ุทิศ 
2)  นายศุภชัย  เวชกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย 
3)  นางจิรวรรณ คุ้มพร้อม สําลีพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัภูเขาทอง 

 

ประธาน  ดําเนินการตามระเบียบวาระประชุมดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  เร่ืองจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจําเดือน 
ประธาน : จากการได้ไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจําเดือน ผู้ว่าราชการจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กําชับ               

การดําเนินการในส่วนที่เกีย่วขอ้งกับสถานศึกษา ดังนี ้
1) อัตรากําลังครใูนโรงเรียน 
2) เงินงบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรร 

ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตั้งใจทํางานด้วยความซ่ือสัตย์  ดแูล ช่วยเหลือครู  นักเรียน  และเตรียม
ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง/ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้อง   

ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว้ 
  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกดั สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครัง้ที่ 5/2558  เมือ่วันที่   
9  มิถุนายน  2558 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวดัสุราษฎรธ์านี (รายละเอยีดได้แจ้งทางเว็บไซด์ 
www.surat1.go.th) 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 5/2558  เมือ่วันที่  9  มิถุนายน  2558 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 งานบริหารบุคคล 

3.1.1 การเรียกบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขนัได้  เพือ่เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู                          
และบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งครูผูช้ว่ย  
ด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  โดยให้มารายงานตัว เพื่อเลือก
โรงเรียน  ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  และไปรายงานตัวที่โรงเรียนตามที่ได้เลือกไว้ในวันที่  
12  มิถุนายน  2558  จํานวน  23  อัตรา  รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม  หมายเลข 1 (หน้า 8)    
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.1.2  การคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ศึกษานิเทศก ์
ด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่ง  

ศึกษานิเทศก์  ซึ่งว่างอยู่ใน  5  กลุ่มสาระการเรียนรูห้รือกลุ่มวชิาหรือสาขาวิชาเอก  จํานวน  5  อัตราดังนี ้
1)  ภาษาอังกฤษ   จํานวน  1  อตัรา 
2) วิทยาศาสตร ์   จํานวน  1  อตัรา 
3) การวดัผลการศึกษา  จํานวน  1  อตัรา 
4) คณิตศาสตร ์   จํานวน  1  อตัรา 
5) สังคมศึกษา   จํานวน  1  อตัรา 

รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุมหมายเลข 2 (หน้า 9)    
รองฯผัน : คุณสมบัติผู้สมัครสอบ 

1) ต้องเป็นข้าราชการครฯู สังกดั สพฐ. 
2) มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งศึกษานเิทศก ์
3) ดํารงตําแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สําหรบัผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปีสําหรับ                 

ผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือ 
4) ดํารงตําแหน่งอืน่ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าดงันี ้

4.1)  เคยดํารงตําแหน่งอาจารย์ 1 ไม่น้อยกว่า 6 ปีสําหรับผู้มวีุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า     
4 ปี สําหรับผู้มวีุฒิปริญญาโทขึน้ไป หรือ 

4.2)  เคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอาจารย์ 2 รบัเงินเดอืนในระดับ 6 
5)  มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) 

สําหรับข้อสอบ ภาค ก  สพฐ. จะเป็นผู้ดําเนินการ  และข้อสอบภาค ข สพป. จะเป็นผู้ดําเนินการ 
จึงประชาสัมพนัธ์ใหข้้าราชการครูฯ  ทราบโดยทั่วกัน  

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.1.3 การแต่งต้ังผู้สอบคัดเลอืกได้ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา และรองผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา 
ด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ได้ดําเนินการแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกไดใ้ห้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ

สถานศึกษา และรองผู้อํานวยการสถานศึกษา  จํานวน  10  ราย  รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุมหมายเลข 3 
ดังน้ี 

  ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
1. นางพิสมัย    จินดา    
2. นางสาวรัตนวรรณ   นันทเกษตร  
3. นายรัฐพงษ์    พงศาปาน 
4. นายประจวบ    ปานดี 
5. นางวิมลรัตน์  ก่อบุญขวัญ 
6. นางดวงพร    ดุษฎี 
7. นางสาวศิรยาศ์  อสิอุโค 
8. นางอนงค์นาฏ  ทองยวน 

  ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 
1. นายทศพร  ประยูรบุตร 
2. นายสมใจ  สิกขวัฒน ์

ที่ประชุม : รับทราบ 



8 

3.2  งานบริหารทั่วไป 
3.2.1  ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย                        

ประจําปีการศึกษา  2557 
 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
และรางวัลชมเชย ประจําปีการศึกษา  2557 ตามประกาศ ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2558 ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2556  ผลการคัดเลือก  ดังนี้  
 (1) นักเรียนและสถานศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลพระราชทาน 
 ประเภทนักเรียน 

 ขนาด ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 
มัธยมศึกษาตอนต้น กลาง ด.ญ.พิรดา  สุวรรณรักษ ์ กาญจนภิเษกวิทยาลัย สฎ. สพม.11 

         ประเภทสถานศึกษา  
ระดับ ขนาด โรงเรียน สังกัด 

มัธยมศึกษา ใหญ ่ สุราษฎร์พทิยา สพม.11 
         (2) นักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย 
        ประเภทนักเรียน 

ระดับ ขนาด ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 
ประถมศึกษา กลาง ด.ญ.วัชราภรณ์ กุกู้มาตร เทศบาล 3 วัดสมุทราราม อปท. 
มัธยมศึกษาตอนต้น ใหญ ่ ด.ญ.ณัฐสรณ์  บัวผุด เมืองสุราษฎร์ธานี สพม.11 
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลาง น.ส.จินดารัตน์ แซ่โค้ว สุราษฎร์พทิยา 2 สพม.11 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ใหญ ่ นายวัชราทร  รามสุวรรณ ์ สุราษฎร์พทิยา สพม.11 

        ประเภทสถานศึกษา 
ระดับ ขนาด โรงเรียน สังกัด 

ก่อนประถมศึกษา กลาง จอย สช. 
ประถมศึกษา เล็ก อุ่นรัก 2 ภาษา สช. 

 สําหรับสถานศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินคัดเ ลือกนักเรียน  และสถานศึกษา                 
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจําปีการศึกษา  2558 สามารถติดต่อขอรับคู่มือ              
การประเมินสถานศึกษา  และนัก เรียน  เพื่ อรับรางวัลพระราชทาน  ได้ที่  ก ลุ่มส่ง เสริมการจัดการ ศึกษา                 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  และ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จะช้ีแจงแนวทางรับการประเมินคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานให้กับสถานศึกษาที่มีความสนใจ ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3.2.2  การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 

2558 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาดําเนินการคัดเลือกโรงเรียน

ต้นแบบลูกเสือตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนตน้แบบลูกเสือ และส่งผลการคัดเลือกโรงเรยีนตน้แบบลูกเสือไป
ยัง สพฐ. ผลการพิจารณา โรงเรียนวัดภูเขา  อาํเภอเกาะสมุย  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรยีนต้นแบบลูกเสือของ สพฐ. 
ปีงบประมาณ  2558 โดยจะมีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรในวันที่ 23 มิถุนายน  2558  ณ โรงแรมทองธารา รเิวอรว์ิว  
กรงุเทพมหานคร และจะได้รับเงิน จํานวน 10,000 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนากิจการลูกเสือของโรงเรยีน   
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.3  งานการเงนิและงบประมาณ  
3.3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

1) ผลการเบิกจา่ยงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 
รายการ จํานวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร (โรง) เป็นเงิน (บาท)

- ครุภัณฑ์การศึกษาทีร่าคาต่อหน่วย                      
ต่ํากว่า 1 ล้านบาท 

13 2,014,000

- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ 6 985,600
2) ผลการเบิกจา่ยงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน (ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง) 

รายการ จํานวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร (โรง) เป็นเงิน (บาท)
- ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29                      

(ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรยีน) 
2 6,966,200

- ก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบฯ 10 26,946,400
- ก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบฯ 3 1,225,400
- ปรับปรงุซ่อมแซมอาคารเรยีนอาคารประกอบฯ 63 40,989,300
- ก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 203/27 2 1,398,000
- ก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 303/58 1 3,979,000
- ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26  1 1,727,000
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 4 (หน้า 11-21) 
ผอ.สพป. : สอบถามปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ เพือ่หาทางแก้ไขและช่วยเหลือในการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณในโรงเรียนตอ่ไปนี ้
1. โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ ์
2. โรงเรียนบ้านปลายแหลม 
3. โรงเรียนบ้านอ่างทอง 
4. โรงเรียนวัดประสพ 
5. โรงเรียนบ้านศิลางาม 
6. โรงเรียนบ้านหาดริ้น 
7. โรงเรียนบ้านดนิแดงสามัคคี 
8. โรงเรียนวัดท่าไทรฯ 
9. โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 
10. โรงเรียนบ้านอ่างทอง 
11. โรงเรียนวัดคีรีวง 
12. โรงเรียนวัดนิกรประสาท 
13. โรงเรียนวัดภูเขาทอง

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.3.2  การควบคุมการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2558 
ตามที่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ได้ดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ  

2558 โดยได้มีการควบคุมการดาํเนินงานโครงการตามแผนฯ สรุปได้ดงันี ้
กลยทุธท์ี ่ จํานวนโครงการ ดําเนินการแล้ว กําลังดําเนินการ ยังไม่ได้ดําเนินการ

1 11 - 11 - 
2 6 4 - 2 
3 6 - 6 - 
4 19 - 15 4 
5 1 - 1 - 
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รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 5  (หน้า  22-30) 
ผอ.สพป. : โครงการของ สพป. เมื่อส้ินปงีบประมาณจะรายงานให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาทราบ  
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.3.3  รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และขอ้มูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน                        
(กชช.2ค)  ปี 2558 
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 6  (หน้า  31) 
ที่ประชุม : รับทราบ 
รองฯธนาวุฒิ : ตามที่ สพป.สฎ.1  ไดด้ําเนินการจัดประชุมผู้เกีย่วข้องในการรายงานขอ้มูล DMC (10 ม.ิย.)                 

ไปแล้วนั้น ในการดําเนินการดงักล่าว ขอให้โรงเรยีนได้รายงานข้อมูลใหถู้กตอ้งและส่งข้อมูลดังกล่าวตาม
กําหนดเวลาด้วย 

 
3.3.4  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลงั พ.ศ.2544 

ด้วยสํานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดส่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง พ.ศ.2544 พร้อมแจ้งว่า ระเบียบดังกล่าว ต้องการให้หน่วยรับตรวจมีระบบการควบคุมและการตรวจสอบ
การเงินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีวินัย พร้อมทั้งกําหนดโทษทางปกครองในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทํา
ความผิด แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีการกระทําที่ฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐอย่างต่อเนื่อง และมีมาก
ขึ้นทุกปี เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินต่อภาพรวมของระบบการใช้จ่ายเงินภาครัฐอย่าง
มหาศาล และส่งผลกระทบกับสิทธิและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง   

เพื่อป้องกันการทุจริตและความเสียหายมิให้เกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐ และหากมีการกระทําผิดวินัย           
ทางงบประมาณและการคลังตามระเบียบข้างต้น แม้ผู้นั้นจะได้รับโทษตามกฎหมายอื่นแล้ว ก็ยังคงต้องรับโทษ           ใน
การกระทํานั้นตามระเบียบน้ีด้วย จึงได้จัดส่งระเบียบดังกล่าวมาเพื่อทราบ พร้อมได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กําหนดโดยเคร่งครัด 

จึงให้สถานศึกษา ควบคุม กํากับ และติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กําหนดโดยเคร่งครัด 

รายละเอียดระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 บัญญัติให้ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐเพื่อให้ระบบการควบคุมการตรวจสอบการเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีวินัย 

การบริหารการเงินและการคลัง หมายความว่า การรับ การเบิก การจ่าย การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บ
รักษา และการจัดการซ่ึงเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ใด ๆ ของหน่วยรับตรวจที่ได้มาจากเงินงบประมาณ เงิน
นอกงบประมาณ เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศ หรือต่างประเทศ อันเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ ทั้งนี้ ให้หมายความถึงเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และ
ผลประโยชน์ดังกล่าวที่หน่วยรับตรวจมีอํานาจ หรือสิทธิในการใช้จ่ายหรือใช้ประโยชน์ด้วย 

มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ  หมายความว่า ข้อกําหนดเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลัง
ที่ออกตามความในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกําหนดอื่นใด ซึ่งฝ่าฝืนเป็นความวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
และมีโทษปรับทางปกครองตามระเบียบนี้ 

    โทษชั้นที่ 1 โทษปรับไม่เกินเงินเดอืน 1 เดือน 
    โทษชั้นที่ 2 โทษปรับเท่ากับเงินเดอืนตั้งแต่ 2 - 4 เดือน 
โทษปรับทางปกครอง  โทษชั้นที่ 3 โทษปรับเท่ากับเงินเดอืนตั้งแต่ 5 – 8 เดือน 
    โทษชั้นที่ 4 โทษปรับเท่ากับเงินเดอืนตั้งแต่ 9 – 12 เดือน 
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ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลงั 
ส่วนที่ 1  ความผิดเกี่ยวกับการรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการนําเงินส่ง 
- การรับเงิน ไม่ออกใบเสร็จรับเงนิ 
- การเก็บรักษาเงิน ไม่นําเงินฝาก หรอืเก็บรักษาในธนาคาร หรอืสถานที่ซึง่เก็บรักษาเงิน 
- การนําเงินส่ง ไม่นําเงินทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบส่งหรือฝากคลัง หรือหน่วยรบัตรวจ ภายในระยะเวลาที่

กฎหมาย 
ส่วนที่ 2  ความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงิน  และการจ่ายเงิน 
- จ่ายเงินโดยไม่มหีลักฐานการจ่ายเงินตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บงัคับ 
- ทําหลักฐานการจ่ายเงินเป็นเทจ็  
- ทําหลักฐานการเบิกเงินเป็นเท็จ   
ส่วนที่ 3  ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการก่อหน้ีผูกพัน 
-  กระทําการจา่ยเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันกอ่นที่จะได้รับอนุมตัิเงินประจํางวด หรือจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพนัโดยไม่

มีงบประมาณกาํหนดไว้ในรายการน้ัน ๆ 
- ละเลยไม่เร่งรดัจัดการหรือดําเนินการตามแผนงาน งานหรือโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร 
ส่วนที่ 4  ความผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ 

 - คํานวณภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  หรือรายได้อื่น  เพื่อเรียกเก็บ  คํานวณตัวเลขไม่ถกูต้องตามหลักเกณฑ์หรือ
ความเป็นจรงิ  เพื่อให้ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีอากร ค่าธรรมเนยีม  หรือรายได้อื่นนัน้   มิต้องเสียหรือเสียน้อยกว่าจํานวนที่
จะต้องเสีย 
 - ประเมินทุนทรัพย์หรือรายได ้ เพื่อการจัดเกบ็ภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  หรือรายได้อื่น  ประเมินทุนทรัพย์หรือ
รายได้นั้น  ต่ํากว่าความเป็นจรงิโดยชัดแจง้  เพื่อให้ผู้มหีน้าที่เสียภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  หรือรายได้อื่นนั้น   มิต้อง
เสียหรือเสียน้อยกว่าจํานวนที่จะต้องเสีย 
          - จัดเกบ็หรอืเรยีกเก็บภาษอีากร  ค่าธรรมเนียม  หรอืรายไดอ้ื่น  ละเลยไม่จัดเก็บหรือไม่เร่งรัดเรียกเก็บภาษี
อากร  ค่าธรรมเนียม  หรือรายได้อื่นนั้น  ภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บงัคับกับหน่วยรับตรวจกําหนด 

ส่วนที่ 5  ความผิดเกี่ยวกับเงนิยืม 
  -  อนุมัตใิห้ยมืเงนิหรอืจา่ยเงนิยมืโดยไม่ถกูต้องตามกฎหมายหรอืระเบยีบที่ใช้บงัคับกบัหนว่ยรบัตรวจ เป็นเหตใุห้
เกิดความเสียหายแก่รัฐ  

- ละเลยไม่เร่งรดัหรือติดตามทวงคืนเงินยืมนั้น ภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับ
ตรวจกําหนด 

ส่วนที่ 6  ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ 
- แบ่งแยกวงเงินจัดซื้อหรือจัดจ้างเพื่อให้อํานาจส่ังซ้ือส่ังจ้างหรอืวิธกีารส่ังซ้ือส่ังจ้างเปล่ียนแปลงไป 

จากทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมายหรอืระเบียบดงักล่าว เป็นเหตุใหเ้กดิความเสียหาย 
- จัดซื้อทีด่ิน และหรือส่ิงก่อสร้าง ปฏิบัติหรอืละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบทีใ่ช ้

บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 
- กําหนดราคากลาง  กําหนดคุณสมบัติผู้เข้าเสนอราคา  จัดทํารายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ใน 

การประกวดราคาหรือสอบราคาจัดซื้อหรือจัดจา้ง  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ
กับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ ซึ่งมีผลเป็นการกีดกันหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างรายใดรายหน่ึง เป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 

- ละเลยไม่ปิดประกาศหรือจดัส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอืน่เพื่อทราบหรือเผยแพร่ 
ข่าวการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

- พิจารณาผลการประกวดราคา หรือเปิดซองสอบราคา รับพิจารณาผู้เสนอราคาที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ตามเงื่อนไข โดยรู้หรือควรจะรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าว  เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รฐั 
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- พิจารณาเสนอความเห็นให้ซือ้หรือจ้าง ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัตหิน้าที่ไม่ถกูต้องตามกฎหมายหรอื 
ระเบียบทีใ่ช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ หรือไมพ่จิารณาเสนอใหซ้ื้อหรือจ้างผู้เสนอราคาต่ําสุด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 

- ทําสัญญาซ้ือขายหรือจ้าง ปฏิบตัิหรอืละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้ 
บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รฐั 

- ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไมถู่กตอ้งตามกฎหมายหรอืระเบียบที่ใช ้
บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแกร่ัฐ 

- ตรวจรับพัสด ุปฏิบัติหรอืละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับ 
ตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 

- เบิกจ่ายพัสดุ หรือจัดทําบัญชีหรือทะเบียนพัสดุไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไมถู่กตอ้งตามกฎหมาย 
หรือระเบียบทีใ่ช้บังคับ 

- การตรวจสอบพสัดุประจําป ีไม่ปฏิบัติหรอืปฏิบัตหิน้าทีไ่ม่ถกูตอ้งตามกฎหมายหรือระเบียบทีใ่ชบ้ังคับ 
กับหน่วยรับตรวจเป็นเหตุใหเ้กดิความเสียหายแก่รัฐ 

ส่วนที่ 7  ความผิดอื่น 
- ใช้จ่ายเงินงบประมาณผิดวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ โดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจตาม 

กฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตใุหเ้กิดความเสียหายแก่รัฐ 
- จัดทําบัญชหีรือเอกสารเพื่อประกอบการบันทกึบัญช ีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือ

ระเบียบ 
ที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแกร่ัฐ 

- บริหารการเงินและการคลังด้วยความเส่ียงต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่พึงคาดหมายได้ โดย 
ปราศจากเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ  
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 7  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินยัทาง
งบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544  (หน้า  32-43) 
ผอ.สพป. : ขอให้โรงเรียนได้ศึกษาระเบียบฯดังกล่าว และปฏิบัติให้ถกูต้องตามระเบียบฯต่อไป 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.4 งานวิชาการ 
3.4.1  รายงานความคืบหน้า “โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน 

ตามที่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ดําเนินการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรยีน  มีโรงเรียนนาํร่องการ
ปฏิรูปตามโครงการ จํานวน 15 โรง  โดยไดด้ําเนินการขับเคล่ือนตามโครงการภายใต้กจิกรรมสร้างความเข้าใจ ไป 
Learning Walks บอกเล่า  แลกเปล่ียน  : AAR  เป็นกิจกรรมร่วมคิด  ศึกษา พา ทํา  5 จุด ได้แก ่

จุดที่  1 โรงเรียนบ้านหาดงาม 
จุดที่  2 โรงเรียนวัดกงตาก 
จุดที่  3 โรงเรียนวัดคีรีวง 
จุดที่  4 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่  201 
จุดที่  5 โรงเรียนวัดสมหวัง 

รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 8  (หน้า 44-45) 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.4.2  การดําเนินงานตามนโยบาย “ปี2558  เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้”  และนักเรียน
ชั้น ป.1 เม่ือจบชั้น ป.1  ต้องอ่านออกเขียนได้  และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม 

  ด้วย สพฐ.  แจง้การดําเนินงานตามนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และ
นักเรยีนชั้น ป.1  เมื่อจบช้ัน ป.1  ต้องอ่านออกเขยีนได้ โดยมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม  โดยขอความร่วมมือ
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและสถานศึกษาดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมในปีการศึกษา  2558 ดงันี ้

1)  ประเมินการอ่านการเขียนของนักเรยีน ชั้น ป.1-6 ดังนี ้
1.1)  ประเมินความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียน ชัน้ ป.1-6 ช่วงเดอืน พ.ค. – มิ.ย. 58 โดยใช้

เครื่องมอืที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาจัดทําขึ้น 
1.2) ประเมินนักเรียนระหว่างการจดัการเรียนการสอนเป็นระยะ โดยใช้เครือ่งมือที่สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาจัดทําขึ้น 
1.3) ประเมินเพื่อสรปุผล โดยใช้เครือ่งมือวดัและประเมินผลที่ สพฐ. จัดทําขึ้น โดยประเมินในช่วง 

ต.ค. 58 – มี.ค. 59 
2)  จัดทําข้อมูลการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6 เป็นรายบุคคล และให้รายงานผลผ่านทาง

ระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานทางอเิล ็กทรอนิกส์ 
3) จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อพฒันาหรือซ่อมเสริมนักเรียนที่มปีัญหาการอ่านการเขียน โดย

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาจดัศึกษานิเทศกผู้์รับผิดชอบดําเนินการนิเทศ กาํกับ  ติดตามอย่าง
ใกล้ชิด ทั้งนี้สําหรับนักเรียนช้ัน ป.1  และนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขยีนให้เน้นการจดั                   
การเรียนการสอน เพื่อให้นักเรยีนอ่านออกเขยีนได้ด้วยส่ือและวธิีการที่พจิารณาแล้วว่าเหมาะสม
กับผู้เรียน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.4.3  โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก  เขียนได้  ใน 1 ปี ตามนโยบายให้นักเรียนชั้น ป.1                 
เม่ือจบ ป.1  ต้องอ่านออก  เขียนได้  และมีมาตรการประเมินผลเป็นรูปธรรม 

  โครงการพลิกโฉมโรงเรยีน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปตีามนโยบายให้นกัเรียนชั้น ป.1 เมื่อจบ ป.1  
ต้องอ่านออกเขยีนได้ และมีมาตรการประเมินผลเป็นรูปธรรม ในส่วนของ สพป.สฎ.1 ดําเนนิการดงันี ้
  กิจกรรมที่ 1 การอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT 

1) คัดเลือกวทิยากรผู้ช่วยวทิยากรต้นทาง 
2) จัดการอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT สําหรับกลุ่มเป้าหมาย และ

ครูผู้สอน ป.1 ทุกโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาพัฒนาการ 

ทางสมอง BBL  
จุดที่ 5 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 27-28 มิ.ย. 58 ณ โรงแรมไดมอนด์ฯ 
จํานวนผู้เข้าประชุม 
1)  ผู้เข้าอบรม จาก 30 เขตฯ สพฐ. กําหนด  จํานวน  690  คน 
2) ผู้เข้าประชุมจากโรงเรียน สพป.สฎ.1 (50 โรง) จํานวน  120  คน 

2.1)  อําเภอเมืองฯ  10 โรง 
2.2)  อําเภอกาญจนดิษฐ ์ 18 โรง 
2.3)  อําเภอดอนสัก  8  โรง 
2.4)  อําเภอเกาะสมุย  8  โรง 
2.5)  อําเภอเกาะพะงัน 6  โรง 

    3)  ผู้เข้าประชมุจากโรงเรยีน สพป.สฎ.1 (76 โรง) จํานวน  152  คน 
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รองฯมนต์ชัย : การประชุมฯ ระหว่างวันที่ 27-28 มถิุนายน 2558  สพป.สฎ.1  พิจารณาให้เป็นโรงเรียนแกนนํา            
50 โรงเรียน  จาํนวน 120 คน และได้แจ้งรายละเอียดไปยังโรงเรยีนแล้ว และมีโรงเรียนบางส่วนยังไม่ส่ง
รายชื่อผู้อบรม ดังนี้  

 1) วัดท่าทอง 
2) วัดโพธิ์นิมิต 
3) วัดปากคู 
4) บ้านแม่โมกข ์
5) วัดกงตาก 
6) อนุบาลฯ 
7) บ้านคลองคราม 
8) วัดราษฎร์เจริญ 

9) วัดกาญจนาราม 
10) บ้านดอนธูป 
11) บ้านศรีธน ู
12) วัดสมัยคงคา 
13) บ้านโฉลกหลํา 
14) วัดวิสุทธิชลาราม 
15) วัดประเดิม 

 - ส่วนโรงเรียนทีเ่หลืออีก 76 โรงเรียน จํานวน  152 คน (ผู้บริหารและครูผู้สอนภาษาไทย 
ชั้น ป.1 โรงเรียนละ 2 คน)  

- ที่พัก โรงเรียนในอําเภอเกาะสมุย และเกาะพะงัน สามารถเขา้ที่พัก                           
ในวันที่ 26-27  มิถุนายน 2558  

- สพป. จะจัดอาหารและอุปกรณ์อบรมให้สําหรับโรงเรียนที่เขา้อบรม  
ผอ.สพป. : 1) โรงเรียนทีจ่ัดกจิกรรมการเรียนการสอน BBL กุญแจ 5 ดอก (สนามเด็กเล่น, อุปกรณ์, 

กระบวนการเรยีนรู้ BBL, หนังสือแบบเรียน BBL, ส่ือ/นวัตกรรม) 
2) ผู้เข้าอบรมโควตา สพฐ.  (ได้อปุกรณ์ครบทกุอย่าง, กระเป๋าและเส้ือ) 
3) ผู้เข้าอบรม สพป. (เพิ่มเติม) (ได้อุปกรณ์, อาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม) 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 
 5.1  รางวัลผลจากการดําเนินการของ สพป. 

ผอ.สพป. : สพฐ.  จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของ สพป. ได้แก ่
- สพป. ใดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง ป.6,ม.3            จะให้ สพป. ละ 200,000 บาท 
- สพป. ใดที่มีการพัฒนาทัง้ป.6 และ ม.3 อยู่ใน 10 อันดับ   จะให้ สพป.ละ 100,000 บาท 
- สพป. ใดที่มีผลคํารับรองปฏิบัติราชการ อยูใ่น1-15 อันดับ จะให้ สพป.ละ 100,000 บาท 
- สพป. ใดที่มีมาตรฐานสํานักงาน อยู่ใน 1-10 อันดับ         จะให้ สพป.ละ 200,000 บาท                  

(ซึ่ง สพป.สฎ.1 ได้อันดับที่ 6 ของประเทศ)  
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

5.2  สรุปมาตรการสู่การปฏิบัติด้านการบริหารจัดการ 
ผอ.สพป. :  สรุปมาตรการสู่การปฏิบัติด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนได้พิจารณาดําเนินการ                  

ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งดงันี ้
1. ด้านการบริหารจัดการ : 

 ให้มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยกําหนดเป้าหมายค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ชั้น ป.6  ใน 5 กลุ่มสาระโดยเพิ่มจากเดิมร้อยละ 3 
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 จัดทํา MOU เป็นรายวิชาระหวา่งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
 ผู้บริหารจดัทํา MOU ผู้บริหารสถานศึกษากับเขตพื้นที ่
 ประกาศให้เป็นที่รับรู้เป็นทัว่ไป    

  2. ด้านการจดัการเรียนการสอน :  
 กําหนดเป้าหมายการพัฒนาเป็นรายกลุ่มสาระ 
 ครูจะต้องได้รับการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการ และทําข้อตกลงจะสร้างผลงาน                           

ตามที่ไดร้ับการพัฒนากับผู้บริหาร 
 การพัฒนานกัเรยีนเป็นรายบุคคลสําหรับนักเรียนที่มีปัญหา 
 จัดกิจกหรรมเพิม่สมรรถภาพอ่านคล่อง เขียนคล่อง และอ่านรู้เรื่อง 

3. ด้านการสร้างแรงจูงใจ 
 รางวัลสําหรับอาํเภอที่มีค่าเฉล่ีย ONET ชั้น ป.6 ที่มีค่าเฉล่ีย 5 กลุ่มสาระตั้งแต่ร้อยละ 50                            

อําเภอละ 100,000 บาท และค่าเฉล่ียระดับ ม.3 ที่มีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระ                           
ทั้ง 27 โรงเรียน   100,000 บาท 

 ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ ์ONET สูงมีการพจิารณาความดีความชอบเป็นกรณพีิเศษ                      
จํานวน.....ราย 

 โรงเรียนที่มีค่าผลสัมฤทธิ์ ONET สูงได้รับการพิจารณาความดีความชอบ เปน็กรณพีิเศษ                                
จํานวน ...... ราย 

 โรงเรียนที่มีค่าผลสัมฤทธิ ์ONET สูง 5 กลุ่มสาระชั้น ป.6 ได้รบัการพจิารณาความดีความชอบ                       
เป็นกรณีพิเศษ  จํานวน ...... ราย 

 โรงเรียนที่มีค่าผลสัมฤทธิ์ ONET มค่ีาพัฒนาสูง โดยมีค่าเฉล่ียทัง้ 5 กลุ่มสาระไม่ต่ํากว่า              
ร้อยละ 50 ได้รบัการพจิารณาความดีความชอบ เป็นกรณีพิเศษ  จํานวน ...... ราย 

โดยให้แต่ละเครือข่าย ปรกึษาหารือเกี่ยวกับแรงจงูใจต่อว่า  มีความเหมาะสมที่ระดับใด จะนัดประธานเครอืข่าย
ประชุมอีกครัง้หนึ่ง  ถ้าผล O-NET  ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ทกุอําเภอ จะให้ผลเพ่ิมอีก 100,000 บาท 

ผอ.สพป. :  ปี 2558  มีเป้าหมายการทํางาน  3 เรือ่งดงันี ้
1. คุณภาพการศึกษา O-NET, NT    เป้าหมายอยูใ่นอันดับ 1-3 ของภาคใต้ 
2. คํารับรองปฏิบัติราชการ KRS/ARS   เป้าหมายไม่เกนิอันดับที่  20 ของประเทศ  
3. มาตรฐานสํานักงานและมาตรฐานโรงเรียน  เป้าหมายอยูใ่นอันดับ 1-10 ของประเทศ 

หรือไม่เกินที่ 3 ของภาคใต ้
ที่ประชุม : รับทราบ 

5.3  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร 
ผอ.สพป. :  การประชุมผู้บริหารสถนศึกษาสัญจร เดอืนกรกฎาคม 2558                   

- งบประมาณโครงการฯ จํานวน 300,000 บาท และงบประมาณจากมาตรฐาน สพป.                           
200,000 บาท เป็นไปได้หรอืไม่ งบฯดงักล่าวข้างต้นใช้สําหรบัค่าที่พัก ค่าอาหาร                                             
สําหรับค่าพาหนะเบิกจากสถานศึกษาได้หรือไม่   

- ระยะเวลาดําเนนิการ  จํานวน 2 วัน  สถานที่ยงัไม่ได้กําหนด  ขอตัง้กรรมการเครือข่ายละ 1 คน                
สพป. 1 ชุด (รอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม) ประชุมวางแผนการดําเนินงาน (ศุกร-์อาทิตย)์                          
ประชุมในวันที่  17 มถิุนายน 2558 เวลา 09.30 น. มอบรองประทีป (เป็นประธานการประชุม) 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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เลิกประชุม เวลา  15.30  น. 

 

   ลงชื่อ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 
 

   ลงชื่อ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
(นายสมชาย  สําอางค์กาย) 

นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการพิเศษ  
รักษาการ  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 


