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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

คร้ังที ่ 7/2558 

วันที่  10  สิงหาคม  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 นายสุมนต์  ศิรธิรรม รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

7 นายธนาวุฒิ  รกัษ์หน ู รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

8 นายไพจิตร  รักษาสรณ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

9 นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

10 นางณันศภรณ ์ นิลอรุณ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธาน ีเขต 1 

11 นายสมชาย  สําอางค์กาย รักษาการ ผอ.กลุ่มอํานวยการ 

12 นายภิญโญ  ไม้ทองงาม รักษาการ ผอ.บริหารงานบุคคล 

13 นางอารยา  จันทว ี ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 

14 นางทัศนีย ์ รุ่งเรือง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

15 นายชูศักดิ์  แกว้นุ่น รักษาการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

16 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

   

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

17 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนยูง 

18 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 10 

19 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียน นิคมสร้างตนเอง  

20 นางธนิกานต์   กาฬวจันะ ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 2 

21 นายพรศักดิ ์ คงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเพชร 

22 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางใหญ่  

23 นางอุทิศ   ศิรสุข ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 

24 นางขวญัใจ  บญุสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางชุมโถ 
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25 นางจุราภรณ ์ คงเจรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมหวัง 

26 นางวิลาศ บุญเกตุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสุชน 

27 นางสาวริยาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลางใหม่ 

28 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดโพธิ์นิมิต  

29 นายพงศ์ศักดิ ์ ปัญญานันท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดท่าทอง 

30 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสันติสุข  

31 นางปุญชรัศมิ ์ ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนทีคมเขต 

32 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแหลมทอง  

33 นายไพรัตน์  เพชรทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

34 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านโพหวาย 

35 นายประสาน  บัวนเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางใบไม ้

36 นายนิวัต ิ ทวยเจรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสุข 

37 นายสุชาดา  ล่ิมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสิทธาราม 

38 นายสุระชัย  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางกล้วย 

39 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลธาร  

40 นายไพรัตน์  ภูวร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบุญบันเทิง  

41 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทอนหญ้าปล้อง 

    

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

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 นายพรศักดิ์  เสียงเพราะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคีรีรอบ  

50 นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสใน  

51 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านแม่โมกข์  

52 นายขวัญชยั  ชูช่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบอ่น้ําร้อน 

53 นางสายชล  ไชยธวัช ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนิง  

54 นายสุขสวัสดิ ์ จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศิลางาม 

55 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบ้านใน 
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56 นายสุริยา จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

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

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 นายบุญจันทร์  รุ่งฟ้า รองผู้อํานวยการโรงเรียน วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  

67 นางรัตน์เกล้า  จันทร ครูวิกฤติ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก  

68 นายทัศนีย์  เพลงสันเทียะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทับท้อน  

69 นางวิมลรัตน์  ก่อบุญขวัญ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางสําโรง  

70 นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาแก้ว 

71 นายสุเทพ  ประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแสงประดษิฐ ์

72 นายพรทิพย์ เพชรเกือ้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวชิรประดิษฐ ์

73 นายมานิต  จิตสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนิกรประสาท  

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 นายประจักษ์  หนูหลิบ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนราชา 

81 นายทนุพันธ์  หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยด่าน  

82 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหัวหมากบน 

83 นางศิริพร  พวงแก้ว ครู (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง  

84 นายโกวิทย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยโศก 

85 นายเกียรติชาย  ชาสุวรรณ ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน  

86 นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสขาม 

87 นางศุภรัตน์  เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดปากคู 

88 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสตอ 
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89 นายประพันธ ์ โชติช่วง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองกรดู  

90 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพุฒ 

91 นางสุนีย์  เวชกลุ ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนนมิิต  

92 นางไพเราะ  ใจจ้อง ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นวังหวาย  

 อําเภอดอนสัก   

93 นายจรัญ  ทําการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บา้นคลองคราม  

94 นายชัยรัตน์  บุญนาค ผู้อํานวยการโรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม9้ 

95 นายสมใจ  สิกขวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดินแดงสามัคคี 

96 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวง  

97 นางสุณี  รกัเมือง ติจันทึก ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านใหม่สามัคคี  

98 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคอกช้าง 

99 นางวินันทา  จุย้จุลเจิม ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านดอนเสาธง  

100 นายธรากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนอก  

101 นายสุนทร  ทองศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านศรีชัยคราม  

102 นายวิตร  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลคราม 

103 นางฤทัยรตัน์  แก้วจํารัส ครูชํานาญการพเิศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม  

104 นายคํารณ ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านนางกํา 

105 นายทศพร  ประยูรบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียน  ชุมชนวัดวิสุทธชิลาราม 

106 นางสุกัญญา  ชูทอง ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทอ้งอ่าว  

107 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดษิฐ ์

108 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรยีน บ้านปากดอนสัก 

109 นายจรัส  เดชศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านห้วยเสียด  

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 นายสุขเกษม  ยมบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวงการาม 

118 นายบัญญัติ  พลูผล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหน้าค่าย 

119 นายสุรเดช  พูลเติ้ม ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสันติวราราม  
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120 นายกาย  ในจิตต์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประเดิม  

122 นางนัทธี  ศรีคง ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคุณาราม  

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 นางจีรพรรณ  หนูช่วย (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นแหลมหอย   

129 นางจิรวรรณ คุ้มพร้อม สําลีพนัธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดภูเขาทอง  

130 นายสุชาติ  สุขสม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อผุด 

131 นางกิตติยา  ทองหยดั ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรกัษ ์

 อําเภอเกาะพะงัน   

132 นายทนงศักดิ์  หิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านใต ้

133 นางนงค์นพพร  ฟิลิป ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีน บ้านท้องนายปาน 

134 นายวรรณกร วณิชชาภิวงศ์ ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านหาดริ้น 

135 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะเต่า 

136 นางมนพันธ์  เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดราษฎร์เจริญ 

137 นายสุวัช เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะเดื่อหวาน 

138 นางเบ็ญวรรณ  มุนเนียม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา  

139 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมัยคงคา 

140 นายสมเกียรติ  ช่วงโชต ิ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีธนู  

 โรงเรียนเอกชน   

141 นางจุรรีัตน์  มากบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลค่ายวิภาวดีรงัสิต 

142 นางเบญจมาภรณ์  ปฐมนุพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลหนูน้อย 

143 นายรณรงค์  หนูรอด ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลเสาวลักษณ ์

144 นางสาวปภีร์  บุญเล้ียง ผู้อํานวยการโรงเรียน อุ่นรัก 2 ภาษา 

145 นางอําภา  ตั้งฐานานุศักดิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลวิจิตรา 

146 นางวรรษมน เนียมกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลกุลบุตร 

147 นาสุพัตรา  หกราช ผู้อํานวยการโรงเรียน ธีราศรมสุราษฎร์(แทน) 

148 นางสาวกนกพร  ล่ิมสุวรรณโรจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน จอย 

149 นายสมควร  ชมุชอบ ผู้อํานวยการโรงเรียน ตวงวิชช์พัฒนา 

150 นางสาวสายสุดา  กิจประยรู ผู้อํานวยการโรงเรียน ธิดาแม่พระ 

151 บาทหลวงทรงราชม์  ศรีราหงส์ ผู้อํานวยการโรงเรียน เทพมิตรศึกษา  
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152 นางจรรยพร  สัมพันธ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน สัมพันธศึกษา 

153 นางหทยัรัตน์  บัวทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน เรืองดรณุีวิทยา 

154 นางจิราพร  โสตรโยม ผู้อํานวยการโรงเรียน ยุวศึกษา 

155 นางเยาวภา  วงศ์กองแกว้ ผู้อํานวยการโรงเรียน มานิตานุเคราะห์  

156 นายอาทิตย์  จนัทร์ส่งแสง ผู้อํานวยการโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร ์

157 นางผจงกร  พฒันาศิริรักษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 

158 นางอุไรวรรณ  ไชยมุสิก ผู้อํานายการโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 

159 นายกิตตกิุล  บวัแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลชุลีกร 

160 นางหทยักาญจน์  อหันตะ ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลขวัญยืน 

161 นางอัศราพร  ศิริสมบัต ิ ผู้อํานวยการโรงเรียน การกุศลวัดละไม 

162 นายศิวนนท์  ใจเย็น ผู้อํานวยการโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุยบริหารธุรกจิ 

163 นางรัตน์ศรี  แช่มชื่น ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลศรีสุรัตน์ 

164 นายสาธร  ลิกขะไชย ผู้อํานวยการโรงเรียน วมินทรว์ิทยา (แทน) 

165 นายอับอุลอนี  สายวาร ี ผู้อํานวยการโรงเรียน ดารุสสลามวิทยา 

166 นางอุทยั  โอม ี ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลอุทัยทิพย์ 

167 นางขนิษฐา  อรณุคง ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลเมธัส 

168 นางสาวอัชฌาดา  สายทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน ปัญญาด ี

169 นางทรงวิทย์  ชืน่บาน ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลเสริมสุข 

170 นายปิยะ  ชนะศักดิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน มอ.วทิยานุสรณสุ์ราษฎร์ธาน ี

171 นายยุทธพงศ์  ภัทรคุปต ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน ศิริสาธิต 

172 นางชฎาพร  สุขนาวา ผู้อาํนวยการโรงเรียน อนุบาลพัชรพร 

173 นางสาวเทอรีส  มีเดช ผู้อํานวยการโรงเรียน นานาชาติเอส ซี แอล 

174 นายวัชริศ  เบญจพรกุลนิช ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลเพลงพิณ 

175 นางกัลยารัตน์  แอนเดอรเ์ซน ผู้อํานวยการโรงเรียน     อนุบาลกัลยารัตน ์

176 นางสาวลักษณี  สุธีอิสริยะกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน นานาชาติสุราษฎร์ธาน ี

177 นางขณิฎฐา  หนูนุ้ย ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลคิดดี 

178 นางพรวัย  ปลอดจินดา ผู้อํานวยการโรงเรียน   อนุบาลเด่นปัญญา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

  

1 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

2 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักตรวจสอบภายในชํานาญการ 

3 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

4 นางวิจิตรา  ศิรสิาธิตกิจ ผู้จัดการโรงเรียนศิริสาธิต 

5 นายบุนยธร  สุนทร ครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา 



7 

ผู้ไม่มาประชุม   

1. นางจรัสศรี  พรหมกล่ิน ผอ.กลุ่มบรหิารการเงินฯ ลาป่วย 

2. นายพรพันธุ์ศักดิ์  พาหะมาก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ไปราชการ 

3. ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัโชติการาม 

4. ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะแรต 

5. ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 

6. ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีมิลินทรอ์นุสรณ ์

7. ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลขวัญชนก 

8. ผู้อํานวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 

9. ผู้อํานวยการโรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 

10. ผู้อํานวยการโรงเรียนนานาชาตสิมุย 

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

1) จุดเทยีน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย 
2) ที่ประชุมรว่มกนัสวดมนต์ไหวพ้ระ 
3) ชม VTR ประมวลภาพกิจกรรมในรอบเดือนกรกฎาคม 
4) มอบเกียรติบัตร มีรายละเอียดดังนี ้

 

1. สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ  อนมุัติและแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ (A.L.T.)                   
และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สามทอ่น ราย  

 นางจิรวรรณ คุ้มพร้อม สําลีพนัธ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัภูเขาทอง 
2.  ผลการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ปีการศึกษา 2558 
กลุ่มที่ 1 สถานศึกษาที่มจีํานวนนักเรียน ตั้งแต่ 721 คนขึ้นไป ได้แก่ โรงเรียนวัดภูเขาทอง 
กลุ่มที่ 2 สถานศึกษาที่มจีํานวนนักเรียน ตั้งแต่ 321-720 คน ได้แก่ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 
กลุ่มที่ 3 สถานศึกษาที่มจีํานวนนักเรียนน้อยกว่า 321 คน ได้แก่ โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 
 
3.  โรงเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ   

10 อันดับ/ชั้น ป.6 
6. โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ค่าเฉลี่ยสูงสุด                       

แต่ละกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ  ชั้น ป.6 
3.1  อุ่นรกั 2 ภาษา         68.94 
3.2  อนุบาลหนูน้อย         66.85 
3.3  จอย          61.32 
3.4  ธีราศรมสุราษฎร์          57.30 
3.5  ยุวศึกษา                    55.67 
3.6  อุ่นรกัเกาะสมุย            55.60 
3.7  ธิดาแม่พระ                 55.40 

    3.8  ตวงวิชช์พัฒนา             53.37   
    3.9  มานิตานุเคราะห ์          52.72 
    3.10 วมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)   50.66 
 

6.1  ภาษาไทย          อนุบาลหนูน้อย 60.96 
   6.2  คณิตศาสตร์       อุ่นรกั 2 ภาษา 79.29 
   6.3  วิทยาศาสตร์       อนบุาลหนูน้อย 64.44 
   6.4  สังคมศึกษา        อนบุาลหนูน้อย   70.67 
   6.5  สุขศึกษา          อุ่นรัก 2 ภาษา 69.71 
   6.6  ศิลปะ          อนุบาลหนูน้อย 61.11 
   6.7  การงานฯ          อนุบาลหนูน้อย 69.63 
   6.8  ภาษาองักฤษ      อุ่นรกั 2 ภาษา 90.00 
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4. โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ               
9  อันดับ/ชั้น ม.3 

7. โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ค่าเฉลี่ยสูงสุด                       
แต่ละกลุ่มสาระ  8 กลุ่มสาระ ชั้น ม.3   

    4.1 ศิริสาธติ   48.00 
    4.2 ธิดาแมพ่ระ  44.41 
    4.3 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 43.79 
    4.4 วมินทรว์ิทยา(ฮัวเหมงิ) 41.48 
    4.5 เทพมิตรศึกษา  40.56 
    4.6 ธีราศรมสุราษฎร ์  39.50 
    4.7 ดารุสสลามวิทยา  38.84 
    4.8 ปัญญาดี   37.14 
    4.9 ศรีมิลินท์อนุสรณ ์  36.90 

   7.1  ภาษาไทย             ศิริสาธิต 40.36 
   7.2  คณิตศาสตร์   ศิริสาธิต  43.88 
   7.3  วิทยาศาสตร ์ ศิริสาธิต  52.00 
   7.4  สังคมศึกษา ศิริสาธิต  57.60 
   7.5  สุขศึกษา  ศิริสาธิต  67.13 
   7.6  ศิลปะ             เซนตโ์ยเซฟเกาะสมุย 49.67 
   7.7  การงานฯ             ธิดาแม่พระ 50.84 
   7.8  ภาษาองักฤษ ปัญญาด ี 62.67 
 

5. โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ               
6  อันดับ/ชั้น ม.6 

8. โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่ละกลุ่มสาระ 
8 กลุ่มสาระ ชัน้ ม.6(สูงกว่าระดับประเทศ)   

    5.1 ศิริสาธติ   41.71 
    5.2 ธิดาแมพ่ระ  40.48 
    5.3 เทพมิตรศึกษา  35.57 
    5.4 วิทยาลัยเทคโนโลยี สฎ 33.20 
    5.5 ดารุสสลามวิทยา  32.61 
    5.6 ศรีมิลินท์อนุสรณ ์  30.32 
 

8.1  ภาษาไทย              ศิริสาธิต            58.13 
   8.2  คณิตศาสตร ์  ศิริสาธิต  27.22 
   8.3  วิทยาศาสตร์           ศิริสาธิต          36.44 
   8.4  สังคมศึกษา   ศิริสาธิต  42.67 
   8.5  สุขศึกษา  ศิริสาธิต  59.58 
   8.6  ศิลปะ  ศิริสาธิต  36.67 
   8.7  การงานฯ             ธิดาแม่พระ 55.34 
   8.8  ภาษาองักฤษ ปัญญาด ี 26.54 

9. โรงเรียนที่มีผลการพฒันาคณุภาพการศึกษา 2 ปีต่อเน่ือง (2556-2557)                                                                  
ผลสัมฤทธิ์ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ  ป.6 
   9.1 อุ่นรกัเกาะสมุย 
   9.2 ธีราศรมสุราษฎร ์

9.3 เรืองดรณุีวิทยา 
 

5) แนะนําผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน  จํานวน 1 ราย 
- นางเยาวภา  วงศ์กองแก้ว               ผู้อํานวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 
- นางจารุวรรณ  ชัยปิตินานนท์  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลเด่นปัญญา 

 
ประธาน  ดําเนินการตามระเบียบวาระประชุมดังน้ี 
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

1.1  การมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษา 
ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าหน่วยงาน                 

ของท่านทําดีในรอบปี  และในวันที่ 5 สิงหาคม  2558  สพฐ. ได้มาติดตามจุดเน้นตามนโยบายของ  สพฐ.                
โดยได้ช่ืนชม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ที่ดําเนินการมอบเกียรติบัตรให้รับสถานศึกษาที่มีผลงาน ในที่ประชุม
ผู้บริหารทุกเดือน  และขอขอบคุณทุกท่าที่ให้ความร่วมมือในการดําเนินการจัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้อง 
สพฐ. ตามติดตาม สพป. อยู่ในระดับค่อนข้างดีมาก ร้อยละ 84  
ที่ประชุม : รับทราบ 
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1.2  การดําเนนิงานตามนโยบาย “ปี2558  เป็นปปีลอดนักเรียนอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้”   
ขอขอบคุณรองมนต์ชัย วุฒิพงศ์  และทุกโรงเรียนที่ดําเนินการรายงานการอ่านออกเขียนได้ 

100% เรามีการพัฒนาอย่างไร มีการพัฒนาและเป็นรูปธรรม ใน สพป.  
ที่ประชุม : รับทราบ 

1.3  ผลการคดัเลือกโรงเรียนขนาดเล็กทีมี่วิธีการปฏิบติัที่เปน็เลิศ ประจําปี 2558 ระดับโซน
ภูมิภาค  ภาคใต้ โซนท่ี  1  

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านท้องนายปาน ที่ได้รับคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มี                        
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจาํปี 2558  ในโซนที่ 1 และขอช่ืนชมรักษาการโรงเรียนบ้านท้องนายปาน                                
(นางนงค์นพพร  ฟิลิป)  ที่มคีวามสามารถบริหารจัดการโรงเรียนได้ดี  
ที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที ่6/2558                         
เมื่อวันที่   9  มิถุนายน  2558 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดได้แจ้ง
ทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th) 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558  เมื่อวันที่  9  มถิุนายน  2558 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 งานบริหารบุคคล 

3.1.1 การย้ายและแต่งต้ังขา้ราชการครูฯ               
ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 8/2558  เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 58 อนุมัติ                 

การย้ายข้าราชการครูฯ สายงานการสอน จํานวน 15 ราย ดังน้ี 
ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน ไปดํารงตําแหน่งใหม่ที่โรงเรียน 
1 นางณัฐสิมา   ณ พัทุลง วัดสมหวัง นิคมสร้างตนเอง 
2 นายจารุรนต์   แก้วรักษา บ้านศิลางาม วัดสมหวัง 
3 นายชัยเดช บุญสอน บ้านคลองสุข (ปัจจุบันช่วยราชการ รร.บ้านแม่โมกข์) อนุบาลสุราษฎร์ธานี 
4 นางวันวิสาข์ รอดสม บ้านศิลางาม บ้านคลองสุข 
5 น.ส.พิชญาดา ธราพร บ้านแม่โมกข์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี 
6 นายอภินันท์ บัณฑิตพนา วัดเขาพระนิ่ม อนุบาลสุราษฎร์ธานี 
7 น.ส.นภัสสรา จงเก้ือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 วัดเขาพระนิ่ม 
8 นางปาริชาต กลับกลาย วัดแสงประดิษฐ์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี 
9 นางสมพร วรเวทย์ชลิต บ้านศรีธนู บ้านมะเด่ือหวาน 
10 นางสมคิด ชูหนู วัดคงคาล้อม นิคมสร้างตนเอง 
11 นายธนภัค แสงมุณี บ้านสวนทรัพย์/สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านหัวหมากบน 
12 น.ส.สุดาณี ทับสวัสด์ิ บ้านส่ีแยกสามัคคี สพป.สฎ.3 บ้านหัวหมากล่าง 
13 นางมณฑาทิพย์ ไตรอนุเชษฐ บ้านช่องม้าเหลียว สพป.สฎ.2 บ้านซอย 2 
14 นางมารศรี ศรีสมบัติ บ้านคลองราง สพป.สฎ.2 วัดสมหวัง 
15 น.ส.วาสนา พัฒนภากรณ์ เมืองพังงา (ช่วยราชการ รร.อนุบาล สฎ) อนุบาลสุราษฎร์ธานี 

และกรณีย้ายสบัเปลี่ยน จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
1. นางจิตติมา  นาคสงค์ ครู รร.บ้านหัวหมากบน ไปดํารงตําแหน่ง ครู รร.บ้านพรุยายชี  

สพป.สฎ.2 
2. นางชวนพิศ  พัฒนพงษ์ ครู รร.บ้านพรุยายชี     ไปดํารงตําแหน่ง ครู รร.บ้านหัวหมากบน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.1.2  การบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขนัได้ 
ด้วยประกาศ  อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ลงวันที่ 11 

พฤษภาคม 2558  เรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 42 อัตรา  
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข  1  (หน้า 12- 18)  สรุปสาระสาํคัญได้ดังน้ี 

วิชาเอก จํานวน (อัตรา) 
ภาษาไทย 12 

คณิตศาสตร์ 6 
ภาษาอังกฤษ 8 

ปฐมวัย 8 
วิทยาศาสตร์ 3 
สังคมศึกษา 2 
คอมพิวเตอร์ 3 

  

รองผัน หอมเกตุ : โดยผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกดังกล่าวข้างต้น จะไปรายงานตัวในวันที่ 20 สิงหาคม 
2558 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ สพป.สฎ.1  เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังในวันที่ 21 
สิงหาคม 2558 สพป.สฎ.1 จะดําเนินการ 

1) ปฐมนิเทศ 
2) มอบหมายงาน 
3) แต่งต้ังคณะกรรมการ  เพ่ือประเมินการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่าง

เข้ม ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ประเมิน 8 ครั้ง ดังน้ี                       
ครั้งที่ 1-4       ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 50   
ครั้งที่  5-8      ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60                        
ที่ผ่านมาประเมินคะแนนสูงมาก อ.ก.ค.ศ. ต้ังข้อสังเกต ขอให้กรรมการได้
ประเมินตามความเป็นจริง  จะส่งคู่มือไปให้โรงเรียนอีกคร้ังหน่ึง 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.1.3  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ตําแหน่งครู สังกัด สพฐ. 
ด้วยสํานักงาน ก.ค.ศ.  ได้แจง้หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหน่งครู สังกัด สพฐ.   
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข  2  (หน้า 19-25)  สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
รองผัน หอมเกตุ : หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัด สพฐ. (ใหม)่ 

- ให้ข้าราชการครูฯ สายงานการสอน ย่ืนคํารอ้งขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ได้
อีกเพียง 1 ครัง้ ในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2558  โดยให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่ฯ 
พิจารณาคําร้องขอย้ายให้แลว้เสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

- ให้ข้าราชการครูฯ ย่ืนคําร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่กําหนดใหม่น้ี           
เริ่มใช้ต้ังแต่วันที่  1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

- คําร้องขอย้าย ให้ใช้สําหรับการพิจารณาได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีเดียวกัน          
โดยปกติ ให้พิจารณาย้ายปีละ 2 ครั้ง 

ครั้งที่ 1  ในเดือนเมษายน 
ครั้งที่  2  ในเดือนกันยายน 

เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็นเป็นพิเศษเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ           
อาจพิจารณาย้ายมากกว่า 2 ครั้งก็ได้ 
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- ในการส่งคําร้องขอย้าย สถานศึกษาให้ระบุวิชาเอก 1,2,3  เพ่ือจะได้จัดบุคลากรให้ตรง
กับความต้องการของโรงเรียน 

ผอ.สพป. : คุณสมบัติของผู้ขอย้ายกรณปีกติ 
1) ได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดอืน 

นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ 
2) ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
3) การย้ายสับเปลี่ยนกับตําแหน่งที่มีคนครอง ในวันที่ย่ืนคําร้องขอย้ายต้องมีอายุราชการ

เหลือไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายนของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ 
4) ให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ย่ืนคําร้องขอย้ายตามแบบคําขอย้ายที่ ก.ค.ศ. กําหนดได้ปีละ 1 

ครั้ง เช่น  ครใูนโรงเรียนย้ายออก (วิชาเอกพลศึกษา) และโรงเรียนต้องการวิชาเอก
อะไร                            ถ้าได้ตําแหน่งใหม่ โรงเรียนต้องการวิชาเอกอะไร เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความขาดแคลนครูในโรงเรียน ขณะน้ีมีโรงเรยีนขาดแคลนครูลดน้อยลง 
และโรงเรียนต้องประชุมกรรมการสถานศึกษาด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบ  

3.1.4  ผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักร ี
ด้วยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ได้ดําเนินการคัดเลือกและประกาศรายช่ือครูผู้สมควร

ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจําปี 2558  ได้แก่   
นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ ครูเช่ียวชาญ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 
     โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ผอ.สพป. : รางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 รางวัล 11 ประเทศ สําหรับประเทศไทย         
ขอแสดงความยินดีกับ นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ  ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว  

ที่ประชุม : รับทราบ  
 

3.2  งานบริหารท่ัวไป 
3.2.1  สมุดสาํหรับลงนามของผู้มาโรงเรยีน 

1) สมุดตรวจราชการ 
2) สมุดเย่ียม 
3) สมุดนิเทศ 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 3 (หน้า 26-27) สรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี 
คุณสมชาย :  

สรุปแนวปฏิบติัตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 
โดยท่ีการตรวจราชการเป็นมาตรการสําคัญประการหน่ึงในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะทําให้               

การปฏิบัติราชการหรือการจัดทําภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมายและแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ อันเกิดจากการดําเนินการดังกล่าว เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนสมควรที่จะได้มีการปรับปรุง             
การตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการหรือการจัดทําภารกิจย่ิงขึ้น รวมท้ัง
เป็นไปตามหลักการการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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“ผู้ตรวจราชการ” หมายความว่า ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจ
ราชการกรม หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีหน้าที่ในการตรวจราชการ แต่ไม่รวมถึงผู้ทําหน้าที่
ตรวจสอบภายใน 

“ผู้รับการตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงาน
ของรัฐ 
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจราชการมีดังนี ้

(1)  เพ่ือช้ีแจง แนะนํา หรือทําความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเก่ียวกับแนวทางและ
การปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผนต่างๆ ของชาติและของหน่วยงานของรัฐ 

(2)  เพ่ือตรวจติดตามว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
มติของคณะรัฐมนตรี และคําสั่งของนายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน                
แผนหรือยุทธศาสตร์ใดๆ ที่กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ หรือวาระแห่งชาติหรือไม ่

(3)  เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ               
ความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

(4)  เพ่ือสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน 
(5)  เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพ้ืนที่ 

อํานาจและหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ มีดังต่อไปนี ้
(1)  สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหน่ึงให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งของนายกรัฐมนตร ี
(2)  สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใดๆ ในระหว่างการตรวจ

ราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง 
และเมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบหรือพิจารณาโดยด่วน 

(3)  สั่งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช้ีแจง ใหถ้้อยคํา หรือสง่เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(4)  สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียนหรือมีเหตุอัน
สมควร โดยประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอ่ืนๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
หรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(5)  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจ และรายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ 
(6)  เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือช้ีแจง แนะนํา หรือปรึกษาหารือร่วมกัน 

 ในกรณีทีผู่้ตรวจราชการสั่งการ ให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติตามคําสั่งน้ันโดยพลัน ในกรณีที่ผู้รับการตรวจ               
ไม่สามารถปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าวได้ ให้ผู้รับการตรวจช้ีแจงข้อขัดข้องพร้อมเหตุผลให้ผู้ตรวจราชการทราบ และ
ให้ผู้ตรวจราชการรายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
ผู้รับการตรวจมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
 (1)  อํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจราชการในการเข้าไปในสถานท่ีปฏิบัติงานเพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจราชการ 

(2)  จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน และพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจราชการ
ตรวจสอบได้ 

(3)  ช้ีแจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ตรวจราชการ 
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(4)   ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆ ที่ผู้ตรวจราชการได้สั่งการในระหว่างตรวจราชการไว้ก่อน หาก
ไม่สามารถดําเนินการได้ตามท่ีผู้ตรวจราชการสั่งการ ให้ช้ีแจงข้อขัดข้องพร้อมเหตุผลให้ผู้ตรวจราชการทราบ
โดยเร็ว 

(5)  ดําเนินการอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ 
สมุดตรวจราชการ 

ให้หน่วยงานของรัฐที่ ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาคจัดให้มีสมุดตรวจราชการไว้ประจํา ณ สํานักงานหรือ                 
ที่ทําการ หน่วยงานของรัฐอ่ืน  จะจัดให้มีสมุดตรวจราชการตามที่เห็นสมควรหรือจําเป็นก็ได้  สมุดตรวจราชการ
อย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ ในเรื่องดังต่อไปน้ี 

(1)  วัน เดือน ปี ที่ตรวจ 
(2)  กิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ที่ตรวจ โดยจะระบุเก่ียวกับสถานที่ งาน หรือโครงการที่ตรวจไว้ด้วยก็ได้ 
(3)  ข้อเสนอแนะหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการที่จําเป็นต้องดําเนินการโดยรีบด่วนและได้แนะนาํหรือ

สั่งการไว้ด้วยวาจาแล้ว 
(4)  การดําเนินการของผู้รับการตรวจ 

เมื่อผู้ตรวจราชการไปตรวจราชการที่สํานักงานหรือที่ทําการของหน่วยงานของรัฐให้ผู้ตรวจราชการ
บันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการ พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ ตําแหน่ง และวัน เดือน ปี ที่ตรวจไว้เป็น
หลักฐาน  

ให้ผู้รับการตรวจดําเนินการตามท่ีผู้ตรวจราชการบันทึกไว้  ในกรณีที่สามารถดําเนินการได้โดยทันที 
ให้รีบดําเนินการโดยไม่ชักช้า แล้วบันทึกไว้ในสมุดตรวจราชการในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการตามท่ีผู้ตรวจ
ราชการบันทึกได้ทันทีหรือไม่สามารถดําเนินการได้ ให้บันทึกช้ีแจงข้อขัดข้อง พร้อมทั้งเหตุผลไว้ในสมุดตรวจ
ราชการ 

ภายในห้าวันทําการนับแต่วันที่ผู้ตรวจราชการได้บันทึกการตรวจราชการในสมุดตรวจราชการ  ให้
ผู้รับการตรวจจัดทําสําเนาการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในสมุดตรวจราชการ และผลการดําเนินการของ
ผู้รับการตรวจเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

ในกรณีที่ผู้รับการตรวจหรือกิจกรรมท่ีตรวจอยู่ในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดนอกกรุงเทพมหานครให้
รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 
ตัวอย่างแบบสมุดตรวจราชการ 

ลําดับท่ี สถานท่ีและงานท่ีตรวจ ความเห็น คําแนะนําหรือการสั่งการของผู้ตรวจ การดําเนินการของผู้รับการตรวจ 

    

ตัวอย่างแบบฟอร์มสมุดเย่ียม   - ไม่เก่ียวข้องเก่ียวกับการบังคับบัญชา 

วัน เดือน ปี เวลาท่ีเยี่ยม รายการบันทึกการเยี่ยม ข้อเสนอแนะ 

    

ตัวอย่างแบบฟอร์มสมุดนิเทศการศึกษาและสถานศึกษา – จะต้องมีศึกษานิเทศก์ หรือผู้ไปนิเทศงาน 

วัน เดือน ปี เรื่องสาระของการ
นิเทศ 

รายงานการบันทึกการนิเทศ คําแนะนํา การดําเนินการของโรงเรียน 
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ผอ.สพป. : โรงเรียนใดที่ขีดเส้นไว้แล้ว ให้ใช้สมุดน้ัน ๆ ต่อไป แล้วค่อยเร่ิมใหมถ่้าขึ้นเล่มใหม่หรือหน้าใหม่        
การใช้สมุดดังกล่าวข้างต้น และให้กลุม่อํานวยการ ตรวจสอบระเบียบและแบบที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง 
แล้วแจ้งไปโรงเรียนเพ่ือทราบอีกคร้ัง 

- สมุดตรวจการ     ใช้กรณีผู้ว่าราชการ, ผอ.สพป., รอง ผอ.สพป. และ 
                     กรณีมผีู้ตรวจราชการ มาตรวจตามแผนการตรวจราชการ  
                     และให้สถานศึกษารายงานให้ สพป. ทราบ เพ่ือจะรายงาน สพฐ. ต่อไป 

- สมุดนิเทศ         ใช้กรณีศึกษานิเทศไปนิเทศโรงเรียน 
- สมุดตรวจเย่ียม   ใช้กรณีนอกเหนือจากที่กล่าวมา ให้ลงสมุดตรวจเย่ียมทั้งหมด 

ที่ประชุม : รับทราบ  

3.2.2  การดําเนนิงานคัดเลอืกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน                                      
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปีการศกึษา 258 
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประจําปีการศึกษา  2558  สพฐ.  ยังไม่ได้ออกประกาศเร่ืองการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปีการศึกษา  2558  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอรับ
การประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

*หากสถานศึกษาใดมีความประสงค์จะขอรับแบบประเมินและคู่มือการประเมินนักเรียนและ
สถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทานได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

สําหรับปีการศึกษา  2558  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพดําเนินการคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ระดับกลุ่มจังหวัด 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
รองสุมนต์       
ศิริธรรม : 

 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนทีม่ีความพร้อมและประสงค์จะส่งนักเรียนและ
สถานศึกษาเขา้รับการคัดเลือก ขอให้แจ้ง สพป.สฎ.1 ภายในวันที่ 22 สงิหาคม 2558 และ   
สพป. จะแต่งต้ังกรรมการออกประเมินความพร้อม ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 

  ระดับจังหวัด 
จะประเมินร่วมกับ สพม.11, สพป. 3 เขต  ออกประเมินภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2558 

 ระดับกลุ่มจังหวัด (นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, ชุมพร) 
เกณฑ์การประเมิน  (ทั้งประเภทนักเรียนและสถานศึกษา) ต้องผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่า 3.5 

ผอ.สพป. : โรงเรียนใดที่สง่เข้ารับการประเมิน และได้เป็นตัวแทน ในระดับจังหวัด  จะสนับสนุนงบประมาณ      
ให้โรงเรียนละ  50,000 บาท 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.3  งานการเงินและงบประมาณ  
3.3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

1) ผลการเบิกจา่ยงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน (ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง) 
รายการ จํานวนโรงเรียนที่

ได้รับจัดสรร (โรง) 
งบประมาณ ทํา PD แล้ว เบิกจ่ายแล้ว ยังไม่เบิก 

- ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอาคาร
ประกอบฯ 

10 26,898,850 26,898,850 6,292,590 20,606,260
(6 โรง)

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบ 

63 40,989,300 39,834,262 38,220,157 1,614,055 
(1 โรง)

- ก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 203/27 2 1,398,000 1,398,000 349,500 1,048,500
- ก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 303/58 1 3,979,000 - - 3,979,000
- ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26  1 1,727,000 - - 1,727,000

2) ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจาํปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 
รายการ จํานวนโรงเรียนที่

ได้รับจัดสรร (โรง) 
งบประมาณ ทํา PD แล้ว เบิกจ่ายแล้ว ยังไม่เบิก 

- ครุภัณฑ์การศึกษาท่ีราคาตํ่า             
หน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท

13 2,014,000 1,570,262 1,293,112 277,150 
(2 โรง)

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 4 (หน้า 28-34) 
 

รองสัญญานนท์  
พรหมมณี : 

- การเบิกจ่ายค่อนข้างเรียบร้อย ขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างดําเนินการเบิกจ่ายในส่วนที่เก่ียวข้อง 
เช่น โรงเรียนบ้านหน้าค่าย ขอคืนเงินงบประมาณ 

- โรงเรียนที่ได้รับเงินงบประมาณ ทุกงบประมาณ แล้วไม่ดําเนินการใด ๆ  แล้วขอคืนเงิน
งบประมาณ ต้องช้ีแจงเหตุผล ทําให้งบประมาณดังกล่าวไม่ได้ใช้ ต้องรับผิดทางวินัย         
ด้านการเงินการคลัง เพราะเมื่อได้รับเงินราชการมีความมุ่งหวังในการใช้ประโยชน์จาก
เงินงบประมาณดังกล่าว เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น 
1) โรงเรียนบ้านหาดงาม   ได้รับงบประมาณ 3,979,000 บาท ดําเนินการโดยวิธีพิเศษ 
2) โรงเรียนชุมชนบ้านใต้   ได้รับงบประมาณ 1,727,000 บาท ดําเนินการโดยวิธีพิเศษ 

ผอ.สพป. : โรงเรียนบ้านหาดงาม และชุมชนบ้านใต้  ขอหารือการดําเนินการกับโรงเรียนทั้งสองหลังประชุม 
รองสัญญานนท์  
พรหมมณี : 

- การซักซ้อมการจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้งบประมาณ 2556-2557 
รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศธ 04163/ว4556 ลว 7 ส.ค. 58 ทุกโรงเรียนแล้ว              
โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ขอให้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามรายละเอียด
ในหนังสือดังกล่าวด้วย 

 - ราคากลางจาก สพฐ. การซื้อของไม่เกินราคากลาง  หากราคาตามท้องตลาดในการจัดซื้อ
จัดจ้างขอให้ตรงตามคุณลักษณะ 

ผอ.จุรี  : โรงเรียนได้รับจัดสรรงบฯ 46,000 บาท จะจัดซื้อทีวีและโน๊ตบุ๊ค คุณลักษณะกําหนดว่า ให้
รับประกัน 3 ปี แต่ทางร้านฯ รับประกัน ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะ 

ผอ.พงศ์ศักดิ์ : ถ้าตรวจสอบแล้วตรงตามคุณลักษณะ แต่ผลิตที่ประเทศจีน  
ผอ.สพป. : หลักการเปิดซองสอบราคา ขั้นตอนที่ 1  ตรวจสอบคุณลักษณะถูกต้อง  ขั้นตอนที่ 2                  

มีใบเสนอราคา ร้านใดฯเสนอราคาที่มีตํ่าที่สดุ ให้ร้านฯน้ัน  หากขัดข้องในการดําเนินการ            
ให้ติดต่อรองสัญญานนท ์และผอ.จรัสศร ี

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.3.2  การควบคุมการดําเนนิงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2558 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 5  (หน้า  35-44) 

ตามที่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ได้ดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ  
2558 โดยได้มีการควบคุมการดาํเนินงานโครงการตามแผนฯ สรุปได้ดงันี ้

กลยุทธ์ท่ี จํานวน
โครงการ

กําลัง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

เสร็จสิ้น
โครงการ 

1 11 6 1 4 
2 6 0 1 5 
3 6 0 1 5 
4 19 8 2 9 
5 1 0 0 1 

ที่ประชุม : รับทราบ 
3.3.3  การควบคุม และการจําหนา่ยพสัดุ  

คุณอารยา : 

จากการตรวจสอบการปฏิบัติงานพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด พบว่า มีหลายโรงเรียนที่การปฏิบัติงานพัสดุ 
ในส่วนของการควบคุม และการจําหน่ายพัสดุ ยังมีการละเว้น หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกําหนด ส่งผลให้
การบริหารงานพัสดุ ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่รัดกุม ใช้ทรัพย์สินได้ไม่คุ้มค่า และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของทางราชการได้ สิ่งที่ตรวจพบ ปรากฏดังต่อไปน้ี 

1. ควบคุมครุภัณฑ์ ไม่ครบถ้วน เช่น ครุภัณฑ์ที่จัดหาด้วยเงินรายได้สถานศึกษา หรือครุภัณฑ์ที่ได้รับ 
บริจาค ไม่มีการลงทะเบียน 

2. วัสดุ ไม่มีการลงบัญชี สาเหตุ มีหลายโรงเรียน ให้ครูไปซื้อของเอง และนําไปใช้งานเลย โดยที่ยังไม่มี 
การดําเนินการตามระเบียบพัสดุ  (เสนอความต้องการ รายงานขอซื้อ/จ้าง สั่งซื้อ/สั่งจ่าย ส่งของ ตรวจรับพัสดุ 
ลงบัญชี เบิกไปใช้ ลงบัญชีตัดจ่าย  ตรวจสอบพัสดุประจําปี) บางโรงเรียนนําใบเสร็จรับเงินมาจัดทําเรื่องใน
ภายหลัง บางโรงเรียนมีเฉพาะใบเสร็จรับเงินเพ่ือใช้ประกอบการจ่ายเงินให้ครูที่ไปซื้อและทดรองจ่ายเงินส่วนตัว 
แต่ไม่ได้ดําเนินการควบคุมตามระเบียบพัสดุ 

3. ไม่มีการเบิกจ่ายพัสดุ  หรือมีการเบิกแต่หลักฐานไม่สมบูรณ์ เช่น ผู้เบิก ไม่ได้ให้หัวหน้างานเป็นผู้ 
เบิก มีการให้ครูผู้ใช้ของเป็นผู้เบิก ไม่มีผู้สั่งจ่าย และ ไม่มีผู้รับของ ซึ่งเป็นหลักฐานที่ไม่สามารถนําไปตัดจ่ายใน
บัญชี หรือทะเบียนได้ 

4. การจัดทําบัญชีวัสดุ หรือทะเบียนพัสดุ ไม่มีหลักฐานการรับ การจ่าย ประกอบการบันทึก 
5. ไม่มีการตรวจสอบพัสดุประจําปี หรือบางโรงเรียน มีการแต่งต้ังผู้ตรวจสอบ แต่ไม่ได้ดําเนินการ  

และไม่ได้รายงานผล  บางโรงเรียนมีการรายงานผลการตรวจสอบ แต่ไม่ได้ตรวจสอบจริง (พิจารณาจากไม่มี             
การจัดทําบัญชีวัสดุ ไม่หลักฐานการรับ การจ่ายประกอบการบันทึก) 

6. เมื่อรายงานผลการตรวจสอบว่าชํารุด นําหลักฐานการรายงานไปลงจ่ายออกจากทะเบียนโดยไม่มี 
กระบวนการจําหน่าย (รายงานขอจําหน่าย  จําหน่ายโดยการขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือทําลาย พร้อม
กับรายงานผลให้ผู้อํานวยการโรงเรียนทราบ จึงลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชี หรือทะเบียนทันที) 

7. ไม่ได้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ สตง. และ สพป. 
8. ไม่ได้ดําเนินการจําหน่ายพัสดุ ที่หมดความจําเป็น ไม่ใช้ประโยชน์ ส่งผลให้เป็นภาระในการดูแล  

พัสดุคงเหลืออยู่ในทะเบียน ซึ่งมีเป็นจํานวนมาก ทําให้ยากแก่การควบคุม ดูแล อาจมีการสูญหาย 
9. เมื่อมีการจําหน่ายแล้ว ไม่ได้รายงานให้ สตง.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุ 
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ดังนั้น ขอให้สถานศึกษา ได้ควบคุมพัสดุ ที่จัดหามาได้ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 151 – 161 โดยเคร่งครัด ดังน้ี 

1. พัสดุ ให้หมายถึง ทั้งวัสดุ และครุภัณฑ์ ไม่ว่าได้มาด้วยประการใด ให้นํามาควบคุมตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. วัสดุ ให้จัดทําบัญชี ครุภัณฑ์ ให้จัดทําทะเบียนพัสดุ โดยแยกเป็นชนิด  ยกเว้นประเภทอาหารสด  
จะลงบัญชีรายการอาหารสดทุดชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้  การบันทึกบัญชี หรือทะเบียน ให้มีหลักฐานการรับ
ประกอบรายการด้วย (หลักฐานการรับพัสดุ ได้แก่ใบตรวจรับพัสดุ และหลักฐานอ่ืน ๆ ประกอบ เช่นใบส่งของ 
ใบสั่งซื้อ/จ้าง รายงานขอซื้อ/จ้าง เป็นต้น) หลักฐานการรับ ให้กําหนดเลขที่เอกสาร เช่น ร.1/58  ร.2/58  เพ่ือจะ
ได้ใช้อ้างอิงในการบันทึกบัญชีวัสดุ หรือทะเบียนพัสดุ 

3. วัสดุ หรือครุภัณฑ์ ที่ยังไม่มีการจ่ายออกไป ให้เก็บรักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ 
ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามบัญชี หรือทะเบียน 

4. การเบิกพัสดุ ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุน้ัน เป็นผู้เบิก  (โรงเรียน แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการ 
เป็น 4 งาน ได้แก่ งานบริหารท่ัวไป งานงบประมาณ งานบุคคล และงานวิชาการ หัวหน้างานน้ัน ๆ เป็นผู้ลงนาม
ในฐานะผู้เบิก)  

5. ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุ (ข้าราชการครูที่ได้รับการแต่งต้ัง) เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ ตามใบเบิก 
6. การจ่ายพัสดุ ก่อนจ่ายพัสดุ ผู้จ่ายต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกพัสดุ (ตรวจสอบจํานวนที่ 

ขอเบิก จํานวนที่เบิกได้ ช่ือผู้เบิก ช่ือผู้สั่งจ่าย ผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ) จึงจ่ายพัสดุให้ พร้อมกับให้ลงนาม    
ผู้รับของ แล้วจึงนํามาลงบัญชี หรือทะเบียนพัสดุ แล้วแต่กรณี โดยกําหนดเลขที่เอกสาร เช่น จ.1/58 จ.2/58  
กําหนด 1 หมายเลข ต่อ 1 ใบเบิกฯ  เพ่ือใช้ประกอบการอ้างอิงในการบันทึกตัดจ่ายออกจากบัญชีวัสดุ  หรือกรณี
เบิกครุภัณฑ์ไปใช้ในงานตามโครงสร้างของโรงเรียน ก็ใช้ใบเบิกพัสดุเป็นหลักฐานจ่ายเช่นเดียวกัน (ตามระเบียบ
พัสดุ ข้อ 154)  เพ่ือเป็นหลักฐานสําหรับการบันทึกในทะเบียนพัสดุ ที่สามารถอ้างอิงได้ เพ่ือให้ทราบว่างานไหนได้
เบิกครุภัณฑ์ แต่ละชนิดไปใช้ และใช้ประจําอยู่ห้องใด อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใด ควรให้ระบุข้อมูลในใบเบิกให้
ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกข้อมูลในทะเบียนพัสดุตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกําหนด   
และเก็บใบเบิกไว้เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย (หากไม่ใช้ใบเบิกพัสดุ การบันทึกในทะเบียนพัสดุ จะขาด                
ความน่าเช่ือถือ ขาดหลักฐาน หากของสูญหาย ก็จะถูกปฏิเสธจากผู้รับผิดชอบได้) 
           7. ก่อนสิ้นเดือนกันยายน ของทุกปี ให้แต่งต้ังผู้ที่มิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ คนเดียวหรือหลายคน ตรวจสอบ 
พัสดุประจําปี 
 8. ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเริ่มดําเนินการตรวจสอบ ต้ังแต่วันเปิดทําการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป 
ดําเนินการให้เสร็จภายใน 30 วันทําการ แล้วจึงรายงานให้ผู้อํานวยการโรงเรียนทราบ 

9.  การตรวจสอบพัสดุประจําปี ให้ตรวจสอบภายในขอบเขต ดังน้ี 
               - การรับ จ่ายพัสดุ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน ถูกต้อง  
ครบถ้วนหรือไม่ โดยการตรวจบัญชี ทะเบียนพัสดุ เปรียบเทียบกับหลักฐานรับ หลักฐานจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
(หลักฐานรับ ได้แก่ใบตรวจรับพัสดุ และเอกสารประกอบ  หลักฐานจ่าย ได้แก่ใบเบิกพัสดุ ที่ถูกต้อง มีผู้เบิก                 
ผู้สั่งจ่าย ผู้รับของครบถ้วน) ว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง ให้จัดทํารายการแนบท้ายรายงานผล 

    - ตรวจนับพัสดุคงเหลือมีตัวตรงตามบัญชี หรือทะเบียน ณ วันทําการสุดท้ายของปีงบประมาณ             
หากไม่ครบถ้วน ให้จัดทํารายการแนบท้ายรายงานผล 
              - พัสดุคงเหลือมีตัวตรงตามบัญชี หรือทะเบียน มีรายการใด ชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะ
เหตุใด หรือพัสดุใดไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ถ้ามีให้จัดทํารายการแนบท้ายรายงานผล 

10. รายผลการตรวจสอบ ดังกล่าวข้างต้นให้ ผอ.โรงเรียนทราบ  
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11. ผอ.โรงเรียนเมื่อได้รับรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปี ให้สําเนารายงานฯ ส่ง สํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 1 ชุด ส่งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด 

12. ผอ.โรงเรียน เมื่อได้รับรายงาน หากปรากฏว่า มีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่ 
จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง รายงานผลให้ทราบ เพ่ือพิจารณาสั่งการ
ให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไป (กรณีที่พัสดุเสื่อมสภาพ เห็นได้อย่างชัดเจน ว่าเสื่อมสภาพเน่ืองมาจากการใช้งานปกติ 
หรือสูญไปตามธรรมชาติ จะไม่แต่งต้ังก็ได้ โดยผู้อํานวยการโรงเรียนพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได้) 

13. ดําเนินการจําหน่าย โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานขอจําหน่ายต่อ ผอ.โรงเรียน เมื่อเห็นชอบแล้ว  
ก็ดําเนินการจําหน่ายโดยวิธีต่าง ๆ ตามท่ีได้รับความเห็นชอบ (มี 4 วิธี ขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือทําลาย) 

14. เมื่อดําเนินการเรียบร้อย ให้ลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที รายงานให้ ผอ.โรงเรียน 
ทราบ พร้อมกับแจ้งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุ 
ผอ.สพป. :  ใกล้ถึงเดือนกันยายน เพ่ือการดําเนินการตรวจสอบพัสดุ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.4 งานวิชาการ 

3.4.1 การดําเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศกึษา 2558 

ตามที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้กําหนดมาตรการสู่                 
การปฏิบัติด้านการบริหารจัดการให้มีการจัดทําแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพ
ปัจจุบันปัญหา ความต้องการ  โดยให้ความสําคัญใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาวางแผน  
กําหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนา  และบุคลากรทั้งระดับเขตพ้ืนที่ และ ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมประชุมปฏิบัติการ
กําหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านแนวทางหลัก และ แนวทางส่งเสริมและสนับสนุน  
ด้านการอ่านออกเขียนได้  การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ BBL การพัฒนาบุคลากรด้วยระบบออนไลน์ TEPE                
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล DLTV และ DLIT  การสร้างคุณลักษณะตามค่านิยมหลักคนไทย 
12 ประการ  การนิเทศติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการเด็ก   รวมทั้งการยกระดับคุณภาพNT และ O-NET  
ในการดําเนินการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้จัดทําร่างเอกสารเพ่ือเป็น
แนวทางให้โรงเรียนได้ดําเนินการในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับการยกระดับของเขตพ้ืนที่ และได้จัดทําเคร่ืองมือ
ติดตามผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 6  (หน้า  45-48)  สรปุสาระสําคัญได้ดังนี ้

เครื่องมือการติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ตอนที่ 1  สถานภาพของสถานศึกษา 
 ตอนที่  2 รายการที่ติดตาม 

1)  การวิเคราะห์ปัญหาและกําหนดเป้าหมายพัฒนา 
2) การกําหนดเป้าหมายการพัฒนา 
3) การกําหนดแนวทางการในการพัฒนา 

3.1) สถานศึกษาได้กําหนดเป้าหมายพัฒนา 
-  การกําหนดแนวทางหลัก 
- การกําหนดแนวทางส่งเสริมสนับสนุน 

    (1) การอ่านออกเขียนได้ 
    (2) การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ BBL 
    (3) การพัฒนาบุคลากรด้วยระบบออนไลน์ TEPE 
    (4) การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล DLTV และ DLIT  
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    (5) การสร้างคณุลักษณะตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
    (6) การนิเทศติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการของเด็ก  
    (7) การยกระดับคุณภาพ NT และ O-NET 
 ตอนที่ 3  บันทึกการนิเทศติดตามผล 
ผอ.สพป. :  เครื่องมือการติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาดังกล่าวมาจากการประชุมผู้บริหารฯ             

ที่อําเภอหาดใหญ่  การกําหนดแนวทางส่งเสริมสนับสนุน ทั้ง 7 ข้อเป็นจุดเน้นของ สพฐ. โดยให้
แผนยกระดับคณุภาพเป็นตัวขับเคลื่อน สพป. และส่งให้โรงเรียนเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 58  
วัตถุประสงค์เพ่ือ 

ส่วนที่ 1  ข้อมลูสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
ส่วนที่ 2  การกําหนดค่าเป้าหมาย ลําดับที ่1 ของภาคใต้ 

 โรงเรียนใดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่า 45 ให้ไปดูผลย้อนหลัง 4 ปี  
และเลือกปีที่มคีะแนนดีที่สุด ถ้าค่าใกล้ร้อยละ 45 ขอให้ต้ังเป้าหมาย     
ไว้ที่ 45  หากค่าตํ่ากว่าร้อยละ 45 ลงมา ให้ต้ังเป้าเท่ากับในระยะ 4 ปี
ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสุด              

 โรงเรียนใดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า 45 ให้ต้ังเป้าหมาย +3 ถ้า
สูงกว่า 50 ใหต้ั้งเป้าเพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนของโรงเรียน 

 ส่วนที่ 3  แนวทางหลักและแนวทางสนับสนุน 
 ต้ังแต่วันที่ 17 ส.ค. 58  ศึกษานิเทศก์ จะออกติดตามสถานศึกษาว่าโรงเรียนดําเนินการหรือไม่

อย่างไร เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหาร จะแบ่งเป็น 4 ช่วง จะให้เกียรติบัตรโรงเรียนได้จัดทํา            
แผนผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา  อยู่ในระดับดีมาก ดี  พอใช้ ปรับปรุง จะแจกเกียรติดีมาก              
ในการประชุมครั้งต่อไป  จากน้ัน เดือนตุลาคม ปฏิบัติได้ในระดับไหน 
ให้ทุกโรงเรียนประเมินตนเองตามเอกสารหน้า 45-48 

ที่ประชุม : รับทราบ   

3.4.2 การสอบ O-NET ปีการศึกษา  2558 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 7  (หน้า  49-60) 

การดําเนินการจัดสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2558  ดังน้ี   
รายการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. การนําส่งข้อมูลนักเรียน
1.1  โรงเรียนต้องนําส่งข้อมูลนักนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3                             

เข้าระบบ O-NET ทาง www.niets.or.th
ระหว่างวันท่ี 1 ก.ค.-31 ส.ค. 58 

1.2  การส่งข้อมูลนักเรียนท่ีเป็นเด็กพิเศษ                                                    
*  โรงเรียนต้องส่งข้อมูลเด็กพิเศษให้ครบถ้วนพร้อมกับการส่งข้อมูลนักเรียน
คนอ่ืน ๆ ผ่านระบบ O-NET                                                            
** หากโรงเรียนแจ้งข้อมูลเด็กพิเศษไม่ครบถ้วน สามารถแจ้งเพ่ิมเติม 
(รายละเอียดในหน้า 6 ของเอกสารการใช้งานระบบ O-NET)

 
ภายในวันท่ี 31 ส.ค. 58 

 
ระหว่างวันท่ี 10-31 ต.ค.58 

1.3   การนําส่งข้อมูลห้องเรียน  
* โรงเรียนท่ีเป็นสนามสอบเดิม ส่งข้อมูลห้องเรียนเข้าระบบ O-NET  

(รายละเอียดในหน้า 7-8 ของเอกสารการใช้งานระบบ O-NET) 
ระหว่างวันท่ี 1 ก.ค.-31 ส.ค. 58 

1.4  การแก้ไขข้อมูลนักเรียน ห้องเรียน 
*โรงเรียนสามารถแก้ไขผ่านระบบ O-NET                                     

(รายละเอียดในหน้า 9-10 ของเอกสารการใช้งานระบบ O-NET)
ต้ังแต่วันท่ี 1 ก.ค.-31 ส.ค. 58 
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รายการ ระยะเวลาดําเนินการ
1.5 การเพ่ิม-ลด และแก้ไขข้อมูลนักเรียน                                               

(รายละเอียดในหน้า 11-12 ของเอกสารการใช้งานระบบ O-NET)
 

2. Test  Blue Print (ผังข้อสอบ O-NET)   
  สทศ.  ยังไม่แจ้ง 
 โรงเรียนสามารถติดตามความเคล่ือนเกี่ยวกับ  Test  Blue Print                    

ในหน้าหลักของระบบ O-NET 

 

3. กําหนดการสอบ 
 ชั้น ป.6 
 ชั้น ม.3  

 
วันท่ี  27 ก.พ. 59 
วันท่ี  27-28 ก.พ. 59 

รองมนต์ชัย วุฒิพงศ์ : การส่งข้อมูลต้องการให้โรงเรียนดําเนินการกรอกข้อมูล ได้ให้ความสําคญั เป็นปัญหา             
ในการสอบ O-NET ได้ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล ข้อมลูเด็กพิเศษหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุม : รับทราบ 
3.4.3 การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติทีเ่ปน็เลิศ ประจําปี 2558 

ด้วย  สพฐ.  ได้ออกประกาศให้มีการคัดเลอืกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจําปี 
2558 เพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก  และได้มอบหมายให้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ในฐานะ
ประธานโซนภูมิภาค ภาคใต้ ดําเนินการคัดเลือกในระดับโชนภูมิภาค   

บัดน้ี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ดําเนินการคัดเลือกโรงเรียน ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับโซนภูมิภาค ภาคใต้ โซนที่ 1  เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 8  (หน้า  61-62) 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
รองมนต์ชัย 
วุฒิพงศ์ : 

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  เป็นเจ้าภาพคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับโซน
ภูมิภาค (ภาคใต้) โซนที ่1  ได้แก่ 

1) โรงเรียนบ้านท้องนายปาน                        สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
2) โรงเรียนบ้านเขาตอก                              สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
3) โรงเรียนบ้านหาดหงส์                             สพป.ชุมพร เขต 1 
4) โรงเรียนบ้านโคกเจริญ                            สพป.พังงา 
5) โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา                  สพป.ระนอง

ที่ประชุม : รับทราบ 
3.4.4 การรายงานข้อมูลการอ่านการเขียน ตามนโยบาย ปี 2558                                                           

เป็น ปปีลอดนกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
ตามท่ี สพฐ.  ได้กําหนดนโยบาย ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยให้

โรงเรียนในสังกัดดําเนินโครงการหรือกิจกรรมสําหรับนักเรียนกลุ่มทีม่ีปัญหาการอ่านการเขียน และทาํการประเมิน
นักเรียนพร้อมรายงานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) เป็น 6 ระยะ น้ัน 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 9  (หน้า  63-69) 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้นําผลการประเมินในครัง้ที่ 1 เมื่อวันที ่30 มิถุนายน 2558 และ
ผลการประเมนิในครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  2558  มาเปรียบเทยีบกัน   
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 9  (หน้า  70-82) 
ผอ.สพป. : สพป.สฎ.1  ได้จัดทําแผนภูมิเปรียบเทียบข้อมูลการอ่าน ช้ัน ป.1-6 และข้อมูลการเขียน ช้ัน ป.1-6

โดยเปรียบเทียบคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2  เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดําเนินการคร้ังต่อไป           
ขอให้ผู้บริหารฯ ได้แจ้งให้ครผูู้เก่ียวข้องทราบด้วย

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.5  งานท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียนเอกชน 

3.5.1 รายงานผลการการดําเนนิงานตามโครงการ จํานวน  3  โครงการ ดังน้ี 

โครงการท่ี  1  :  โครงการตดิตามการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
วัตถุประสงค ์
    1. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนนอกระบบพัฒนาโรงเรียนให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
    2. เพ่ือติดตาม ให้ความช่วยเหลือและประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
    3. เพ่ือประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่โรงเรียนเอกชนนอกระบบท่ีมีการพัฒนาคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม 
ผลการดําเนนิงาน 

การดําเนินการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ มีโรงเรียนสมัครเข้ารับ
การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา จํานวน 7 โรงเรียน งบประมาณจํานวน 7,000 บาท ใช้                 
แบบติดตามฯตามที่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กําหนด  แบ่งเป็นประเภทกวดวิชา โดย
พิจารณาจากมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 12 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งช้ี และประเภททั่วไปซึ่งพิจารณาจากมาตรฐาน
การศึกษา 12 มาตรฐาน 29 ตัวบ่งช้ีปรากฏผลการดําเนินงานดังน้ี 

โรงเรียน ผ่านการตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
1. กวดวิชาณภัทรศึกษา ระดับดีมาก 
2. สอนภาษาต่างประเทศแอนดรูบ๊ิกก์ สุราษฎร์ธานี   ระดับดีมาก 
3. กวดวิชาออนดีมานด์เลิร์นน่ิงเซนเตอร์สุราษฎร์ ระดับดีมาก 
4. กวดวิชาบ้านครูพัชสุราษฎร์ธานี ระดับดีมาก 

สําหรับโรงเรียนสอนภาษาสาโรทรเกาะสมุย  กวดวิชาปีเตอร์  และสอนภาษานิวแลงเกวจ สํานักงาน              
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ตรวจติดตามแล้วยังไม่มีความพร้อมที่จะประเมินผล                     
จึงแนะนําให้รบัการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาฯ ในปีงบประมาณ 2559 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

1. โรงเรียนเอกชนนอกระบบ  ใหค้วามสําคัญที่จะนําระบบประกันคุณภาพภายในเป็นกรอบและแนวทาง 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาค่อนข้างน้อย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

2. ควรทบทวนให้โรงเรียนเอกชนนอกระบบนําระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการบริหารจัดการ              
ในการดําเนินกิจการโรงเรียน 

 
โครงการท่ี 2 :    

โครงการตดิตามตรวจสอบการใช้จา่ยเงินอุดหนุนแก่โรงเรียนเอกชนและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือตรวจสอบ  โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เงินอุดหนุนนักเรียนพิการ เงินอุดหนุนโครงการเสริม(นม)  และเงินโครงการอาหารกลางวัน โครงการเรียนฟรี              
15 ปีอย่างมีคุณภาพ มีคุณสมบัติถูกต้องและดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด 

2. เพ่ือตรวจสอบว่า สถานศึกษามีการเบิกจ่ายและใช้เงินอุดหนุนเป็นไปอย่างถูกต้อง  และตรงตาม                 
ความเป็นจริง 

3. เพ่ือตรวจสอบว่าสถานศึกษาได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนเป็นไปตามที่
โรงเรียนประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน 
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ผลการดําเนินงาน 
1. โรงเรียนที่ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจําปีงบประมาณ 2558 จํานวน 

37 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนเอกชนในท้องที่ 
อําเภอเมืองฯ   จํานวน 24 โรงเรียน  
อําเภอกาญจนดิษฐ์  จํานวน 4 โรงเรียน  
อําเภอดอนสัก   จํานวน  4  โรงเรียน   
อําเภอเกาะสมุย   จํานวน 5  โรงเรียน  

ซึ่งในจํานวนน้ีมีโรงเรียนที่จัดต้ังใหม่ในปีการศึกษา 2558 จํานวน  2  โรงเรียน คือ อนุบาลคิดดี และ                 
อนุบาลเด่นปัญญา ใช้งบประมาณในการติดตาม จํานวน  29,000.-  บาท  

2. การติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ดําเนินการตรวจสอบจากเอกสารดังน้ี 
สถิตินักเรียนมาเรียนประจําวัน บัญชีเรียกช่ือนักเรียน ทะเบียนนักเรียนที่  ใบมอบตัว(แนบสําเนาทะเบียน สูติบัตร 
หลักฐานการจบของนักเรียน) ทะเบียนโรงเรียน ทะเบียนครู/บุคลากรทางการศึกษา สมุดลงเวลาทํางานของครู/ 
บุคลากรทางการศึกษา บัญชีการจ่ายเงินเดือนครู/หลักฐานการจ่าย  สมุดรายวันทั่วไป/สมุดเงินสด งบรายได้และ 
ค่าใช้จ่าย(งบกําไรขาดทุน) งบดุล ของปีการศึกษา 2557 สมุดหมายเหตุรายวัน และตราสารจัดต้ัง  หลักฐาน 
การจ่ายโครงการอาหารกลางวัน หลักฐานการจ่ายโครงการอาหารเสริมนมและหลักฐานการจ่ายนโยบายเรียนฟรี 
15 ปี 

3. โรงเรียนยังต้องได้รับคําแนะนําในการดําเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบ คู่มือและแนวปฏิบัติ 
4. การขาดความเข้าใจในแต่งต้ังบุคคลเป็นคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและมีมติในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเรียกช่ือ

ว่า  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้ อํานวยการ ผู้แทนครู                
ผู้แทนผู้ปกครอง  และผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนให้เป็นไปตามที่ กําหนดไว้ในตราสารจัดต้ังโรงเรียน สําหรับ
คณะกรรมการพิจารณาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เรียกช่ือว่า กรรมการร่วม 4 ฝ่าย 

5. ปัญหาของความไม่ต่อเน่ืองของเจ้าหน้าที่ในการดําเนินงานเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน เน่ืองจาก 
มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่บ่อย ๆ สาเหตุลาออกเน่ืองจากได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการ และ               

ไปประกอบอาชีพอ่ืน 
 

โครงการท่ี 3 
โครงการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 

ประจําปีงบประมาณ 2558 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จํานวน                
12 โรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎกระทรวง ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

2. เพ่ือโรงเรียนที่เข้าการประกันคุณภาพภายในได้เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก 
ผลการดําเนินงาน 

การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยในฐานะหน่วยงาน
ต้นสังกัดของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องจัดให้มีการติดตามตรวจสอบการศึกษาอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกสามปี  
และแจ้งผลให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ รวมทั้งให้เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ
สาธารณชน (ข้อ 18) และให้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ทําการ
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ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งต่อไป มีโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญรับการตรวจติดตาม
ประเมินผลฯ ครั้งน้ี จํานวน 12 โรงเรียน ประกอบด้วย 

1. เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 5. เทพมิตรศึกษา  9. ธีราศรมสุราษฎร์ 
2. อนุบาลวิจิตรา 6. อนุบาลเสาวลักษณ์ 10. อนุบาลหนูน้อย 
3. อุ่นรัก 2 ภาษา 7. อนุบาลพัชรพร 11. ศิริสาธิต 
4. มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี   8. อนุบาลเพลงพิณ 12. อนุบาลกัลยารัตน์ 

ใช้งบประมาณในการติดตาม ฯ จํานวน  58,800.-บาท ปรากฏผลการติดตามดังน้ี 
1. ปัญหาเชิงความเข้าใจนโยบายของ สช. ที่จะมาเช่ือมโยง  และปรับใช้บูรณาการกับมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาและการทําแผนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของผู้บริหาร 
2. ปัญหาความไม่มีเวลาหรือการไม่สามารถอุทิศเวลา ในการเข้ามามีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนและกรรมการประเมินผลการดําเนินงานประกัน
ภายในของโรงเรียน 

3. การที่สถานศึกษาไม่สามารถอธิบายหรือสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายให้กับ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยเฉพาะในบทบาทการดําเนินงาน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและ
บทบาทการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการโรงเรียน 

4. ปัญหาการพัฒนาและปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการปรับนโยบาย  
ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาที่สําคัญ นโยบายของ สช. และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน การใช้กรอบหลักสูตร
ท้องถิ่นจัดทําสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

5. การขาดความรู้ ความเข้าใจที่แท้จริงในการจัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เข้า
กับระบบงาน การบริหารจัดการ การปฏิบัติงานที่แท้จริงของสถานศึกษา โดยบูรณาการ และประสานงานกับ
ภารกิจงานประจํา และไม่สร้างภาระงานเพ่ิมให้กับครู ผู้สอน และบุคลากรทําให้ ไม่สามารถมองงานให้รู้แจ้ง    
ตลอดแนว 
รองประทีป 
ทองด้วง : 

- ได้ดําเนินการออกติดตามการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ, 
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแก่โรงเรียนเอกชนและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน และ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา  จากการ
ดําเนินการพบปัญหาและให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องไปแล้ว  
รายละเอียดได้ระบุไว้ข้างต้น 

- เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี มีกรรมการร่วม 4 ฝ่าย มีบางโรงเรียนยังไม่ได้
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล เป็นเงินที่รัฐให้เพ่ิมเติม ไม่กระทบกับเงินของ
โรงเรียน  และโรงเรียนยังไม่ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทศันศึกษาดูงานของนักเรียน  
กิจกรรมลูกเสอื อาหารเสริมนม และอาหารกลางวัน เกือบจะทุกโรงเรียน โดยเฉพาะ           
นมโรงเรียน ให้จัดให้นักเรียนดําเนินการด้วย 

- ในภาคเรียนที่ 2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี หลังได้รับเงินจัดสรร ให้เวลา 2 สปัดาห์ ถ้าไม่ได้
ดําเนินการ จะเรียกเงินคืนทั้งหมด 
 

 - ฝากรองมนต์ชัย  ขอให้ส่งศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศในโรงเรียนเอกชนด้วย 
ผอ.สพป. : โรงเรียนเอกชนโรงใดต้องการให้ศึกษานิเทศก์ออกนิเทศโรงเรียนขอให้แจ้งความประสงค์ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 65 ประจําปีการศึกษา  2558 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการเห็นชอบให้จัดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับภาค ให้ลดกิจกรรม                 
การแข่งขันกิจกรรมในงานฯ ให้มีเฉพาะกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมการงานพ้ืนฐานอาชีพ
ที่สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือการประกอบอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมลูกเสือซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจําวัน กิจกรรมนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นให้ตัดออกจากการแข่งขัน   ได้แก่                 
กลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาต่างประเทศ  สพฐ. จะส่งเสริม
ให้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ในเวทีนานาชาติ 
                     กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา  2558  

o ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา  กันยายน – พฤศจิกายน  2558 
o ระดับภาค 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จังหวัดสุรินทร์   ระหว่างวันที่ 6 – 12 ธันวาคม 2558 
  ภาคใต้                          จังหวัดสงขลา   ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2558 
  ภาคกลางและภาคตะวันออก   จังหวัดอ่างทอง  ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2558 
  ภาคเหนือ                       จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2558 
  รายละเอียดตามประกาศ  สพฐ .  เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้ งที่  65                 
ปีการศึกษา 2558 และสรุปกิจกรรมการประกวด และแข่งขัน   เอกสารหมายเลข 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 10  (หน้า  83-90)   
ผอ.สพป. : ขอเสนอการดําเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ประจําปี 2558  จะดําเนินการอย่างไรในระดับเขตฯ    

จัดเมื่อไหร่ 
มติที่ประชุม : 1. ดําเนินการเหมือนทุกปี โดยทุกโรงเรียนทั้งภาครัฐ และเอกชน ส่งรายช่ือเข้าแข่งขันใน

ระดับเขตฯ 
2. กําหนดจัดระดับเขต ในวันที่  9  ตุลาคม  2558 

4.2  เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2558 
สรุปจํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

สังกัด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 1 
ท่ี ชื่อ - สกุล จํานวน/ราย 

1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2)   1 

2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   69 

  2.1 ศึกษานิเทศก์                                  จํานวน   4 ราย   

  2.2 ผู้อํานวยการโรงเรียน                         จํานวน  5 ราย   

  2.3 ข้าราชการครูในโรงเรียน                          จํานวน 60 ราย   

3 ลูกจ้างประจํา  3 

  รวมทั้งสิ้น 73 
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ผอ.สพป. : ขอเสนอการดําเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวแสดงมุทิตาจิต ประจําปี 2558 ดังน้ี 

1. จัดกิจกรรมที่โรงแรม และไปทัศนศึกษา 
2. ไปทัศนศึกษาและจัดแสงมุทิตาจิต ที่ต่างจังหวัด 

มติที่ประชุม : ไปทัศนศึกษาและจัดแสงมุทิตาจิต ที่ต่างจังหวัด  (ผู้บริหารโรงเรียน, ข้าราชการครูฯ,                  
นักการภารโรง, เจ้าหน้าที่)  จัดระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 

5.1  การชว่ยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาที่ประสบปัญหาหน้ีสิน 
ผอ.สพป. : กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง และธนาคารออมสิน ได้ร่วมกันหามาตรการให้ความ

ช่วยเหลือกลุ่มข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหาหน้ีสิน โดยใช้กําหนด
มาตรการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน ดังน้ี 

 

กลุ่มลูกหนี้ มาตรการ 
กลุ่มท่ี 1 ลูกหนี้ข้ันวิกฤตรุนแรง ก. ชะลอการฟ้องร้องดําเนินคดีหรือการบังคับคดีไม่เกนิ 3 ปี ท้ังนี้ต้องมี

ระยะเวลาฟ้องคดีเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ข. พักชําระหนี้ดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี แต่ให้ชําระหนี้เงินต้น 

กลุ่มท่ี 2 ลูกหนี้ใกล้วิกฤต พักชําระดอกเบี้ยไม่เกินคร่ึงหนึ่ง เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี แต่ให้ชําระหนี้เงิน
ต้นและดอกเบี้ยส่วนท่ีเหลือ 

กลุ่มท่ี 3 ลูกหนี้ท่ีมีหนี้ค้างชําระไม่เกิน 12 งวด ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามมาตรการของธนาคาร 
กลุ่มท่ี 4 ลูกหนี้ปกติ พักชําระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี แต่ให้ชําระดอกเบี้ย 
 
ผอ.สพป. : รายละเอียดดังแนบ ขอให้แจง้ผู้เก่ียวข้องทราบด้วย 
ที่ประชุม : รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา  16.15  น. 

 

   ลงชื่อ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 
 

   ลงชื่อ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
(นายสมชาย  สําอางค์กาย) 

นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการพิเศษ  
รักษาการ  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 


