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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

คร้ังที ่ 9/2558 

วันที่  17  พฤศจิกายน  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 นายสุมนต์  ศิรธิรรม รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

6 นายธนาวุฒิ  รกัษ์หน ู รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

7 นายไพจิตร  รักษาสรณ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

8 นางณันศภรณ ์ นิลอรุณ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

9 นายสมชาย  สําอางค์กาย ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 

10 นางจรัสศรี  พรหมกล่ิน ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงนิและสินทรัพย ์

11 นายภิญโญ  ไม้ทองงาม รักษาการ ผู้อํานวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

12 นางอารยา  จันทว ี ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

13 นางทัศนีย ์ รุ่งเรือง ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

14 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

15 นายพรพันธุ์ศักดิ์  พาหะมาก ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

16 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนยูง 

17 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 10 

18 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียน นิคมสร้างตนเอง  

19 นายจริพัส  ทองสีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 2 

20 นายพรศักดิ ์ คงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเพชร 

21 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางใหญ่  

22 นายชวัติชัย  ฮะทะโชติ ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 

23 นางขวญัใจ  บุญสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางชุมโถ 

24 นางจุราภรณ ์ คงเจรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมหวัง 

25 นายสุรพล  สุปันตี ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสุชน 
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26 นางสาวริยาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลางใหม่ 

27 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดโพธิ์นิมิต  

28 นางมยุรี  แก้วศรีมล ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัท่าทอง 

29 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสันติสุข  

30 นางปุญชรัศมิ ์ ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนทีคมเขต 

31 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแหลมทอง  

32 นายไพรัตน์  เพชรทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

33 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านโพหวาย 

34 นายประสาน  บ้วนเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางใบไม ้

35 นายนิวัต ิ ทวยเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสุข 

36 นายสุชาดา  ล่ิมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน     วดัประสิทธาราม 

37 นายสุระชัย  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางกล้วย 

38 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลธาร  

39 นางปภาดา  สุภาพรเหมินทร ์ ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดโชติการาม 

40 นายไพรัตน์  ภูวร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบุญบันเทิง  

41 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทอนหญ้าปล้อง 

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

42 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสระ  

43 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคงคาล้อม 

44 นายจรัญ  คิดขยัน ครูวิกฤติ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านม่วงลีบ 

45 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนประชาสรรค์  

46 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนราษฎร์อุทิศ  

47 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขานางเภา 

48 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวังไทร 

49 นายเอกนรินทร ์ บุญยะโพธิ ์ ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคีรรีอบ  

50 นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสใน  

51 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านแม่โมกข์  

52 นายขวัญชยั  ชูช่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อน้ําร้อน 

53 นางสายชล  ไชยธวัช ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนิง  

54 นายสุขสวัสดิ ์ จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศิลางาม 

55 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบ้านใน 

56 นายสุริยา จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

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

59 นางเบญจมาศ  วงศ์พงษ์คํา ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนหลวง  

60 นายจิตณรงค์ ชยัชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านวังทองสามคัคี 

61 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสพ 

62 นางสาวนันทยาภรณ์  ซ้ายพัฒน์ ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านดอนสน   

63 นางวราภรณ์  ใจด ี ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนยาง  

64 นายสมัย  อุ่นใจ ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทา่โพธิ์  

65 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาพระน่ิม  

66 นางสาวอารี  มลไชย รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  

 นางสาวรัตน์เกล้า  จันทร ครูวิกฤติ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านบ่อโฉลก 

67 นางปิยดา  โซ่โดม ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางสําโรง 

68 นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาแก้ว 

69 นายสุเทพ  ประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแสงประดษิฐ ์

70 นายพรทิพย์ เพชรเกือ้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวชิรประดิษฐ ์

71 นายมานิต  จิตสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนิกรประสาท  

72 นางดวงพร  ดุษฎี ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม  

73 นายสุรเชษฐ ์ ปานแดง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหนองเปล  

74 นางจุร ี วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพ่วง 

75 นายจีระพนธ์  รินเกล่ือน ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ

76 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเสาเภา  

77 นายวีระพงค์  ไชยามาตย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกงตาก 

78 นายอัษฎากร  สอนทอง ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนราชา 

79 นายทนุพันธ์  หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยด่าน  

80 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรยีน บ้านหัวหมากบน 

81 นายโชติรัตน์  ฤทธิภักด ี ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านหัวหมากล่าง 

82 นายโกวิทย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยโศก 

83 นายสาโรจน์  โกละกะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะม่วงหวาน  

84 นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสขาม 

85 นางศุภรัตน์  เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดปากคู 

86 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสตอ 

87 นายประพันธ ์ โชติช่วง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองกรดู  

88 นางพรพิมล  หริัญเรือง ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพุฒ 

89 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านควนนิมิต 
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90 นายพีรพงษ์  พรรพคช ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านวังหวาย 

 อําเภอดอนสัก   

91 นายจรัญ  ทําการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองคราม  

92 นายชัยรัตน์  บุญนาค ผู้อํานวยการโรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม9้ 

93 นายสมใจ  สิกขวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดินแดงสามัคคี 

94 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวง  

95 นางสุณี  รกัเมือง ตจิันทึก ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านใหม่สามัคคี  

96 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคอกช้าง 

97 นางสาวนฤมล  ขาวด ี ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนเสาธง  

98 นายสุพจน์  พรหมจินดา ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนอก  

99 นายสุนทร  ทองศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านศรีชัยคราม  

100 นายวติร  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลคราม 

101 นายศิรุต  สุขคุ้ม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม  

102 นางบุญพา  ไชยแก้ว ครูชํานาญการ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 

103 นายทศพร  ประยูรบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียน  ชุมชนวัดวิสุทธชิลาราม 

104 นางสาวอุไร  จนัทร์นวล ครูผู้ช่วย (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านเกาะนกเภา 

105 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดษิฐ ์

106 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากดอนสัก 

107 นายจรัส  เดชศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านห้วยเสียด  

108 นายวีระพัฒน์  ช่วยบํารงุ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสิงขร  

109 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านน้ําฉา  

110 นายพีระพล  สาระคง ผู้อํานวยการโรงเรียน     เกาะพลวย  

 อําเภอเกาะสมุย   

111 นายวิสาร บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนธูป 

112 นางสาวอรทัย  นาคพันธ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านอา่งทอง 

113 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแจ้ง 

114 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนาราเจริญสุข 

115 นายสุขเกษม  ยมบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน     วดัคีรวีงการาม 

116 นายบัญญัติ  พลูผล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหน้าค่าย 

117 นายสุรเดช  พูลเติ้ม ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสันติวราราม  

118 นายกาย  ในจิตต์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประเดิม  

119 นางนัทธี  ศรีคง ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคุณาราม  

120 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลาง  
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121 นายนิมิต  ผลผลา ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุณฑริการาม  

122 นางสาวเบญจวรรณ  บญุสิน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสว่างอารมณ ์ 

123 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหาดงาม 

124 ว่าที่ พ.ต.มนตร ี อินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านปลายแหลม 

125 นางจิรภา  สมพลเดช ครูชํานาญการพิเศษ  (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแหลมหอย   

126 นางจิรวรรณ คุ้มพร้อม สําลีพนัธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดภูเขาทอง  

127 นายสุชาติ  สุขสม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อผุด 

128 นายจิรศักดิ์  ทองเพชร ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นบางรกัษ ์

 อําเภอเกาะพะงัน   

129 นางเจษฎา  ศรแีก้ว ครูชํานาญการพิเศษ  (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 

130 นางนงค์นพพร  ฟิลิป ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีน บ้านท้องนายปาน 

131 นายวรรณกร วณิชชาภิวงศ์ ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านหาดริ้น 

132 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะเต่า 

133 นางมนพันธ์  เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดราษฎร์เจริญ 

134 นายสุวัช เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะเดื่อหวาน 

135 นางสาวกชพร  อินทรย์ิ้ม ครูผู้ช่วย (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา  

136 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อาํนวยการโรงเรียน วัดสมัยคงคา 

137 นายสมเกียรติ  ช่วงโชต ิ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีธนู  

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

2 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักตรวจสอบภายในชํานาญการ 

3 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

4 นางสาวพิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการ 

5 นายจิรศักดิ์  ทองเพชร ครูโรงเรยีนบ้านบางรกัษ ์

6 นางสาวกิตยิา  เก้าเอีย้น ครูโรงเรียนวดับุณฑริการาม 

7 นางวรากร  บวัแก้ว ครูโรงเรียนวดัภูเขาทอง 

8 นายศรีเพชรวัชร  ศรีเมือง ครูโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 

9 นายวุฒิศักดิ์  เปรมประชา ครูโรงเรียนบ้านปลายแหลม 

10 นางสาวณฐกร  รักษ์ธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ.1 

11 นายสุรชัย  ช่วยเกิด ศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ.1 

12 นางสาวจิราวรรณ  ศรีวิเวก ศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ.1 

13 นางอรญัญา  มสีูสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ.1 

14 นางนัทธมน  เภตราใหญ ่ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
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15 นางศิริพร  นครพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

ผู้ไม่มาประชุม   

1. ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทับทอ้น   

2. ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัท้องอ่าว   

3. นายมณีโชติ  แพเรือง       รอง ผอ.สพป.สฎ.1  (ไปราชการ กทม.) 

4.  นายมนต์ชัย  วฒุิพงศ์       รอง ผอ.สพป.สฎ.1  (ไปราชการ กทม.) 

5.  นายชูศักดิ์  แกว้นุ่น         ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน (ลาพักผ่อน) 

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 ้

 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจําปี 2557 
ประเภท ชื่อ – สกุล โรงเรียน 

ผู้บริหาร นายจิรพัส  ทองสีทอง บ้านซอย 2 
ผู้สอน 1.นายจิรศักด์ิ  ทองเพชร 

2.นางสาวกิติยา  เก้าเอ้ียน 
3.นางวรากร  บัวแก้ว 
4.นายศรีเพชรวัชร  ศรีเมือง 
5.นายวุฒิศักด์ิ  เปรมประชา 

บ้านบางรักษ์ 
วัดบุณฑริการาม 
วัดภูเขาทอง 
บ้านทองหญ้าปล้อง 
บ้านปลายแหลม 

ผู้สนับสนนุ 1.นางเยาวภา  อินนุ่น 
2.นายสาโรจน์  โกละกะ 

เทศบาล 5 
บ้านซอย 10 

ประธาน  ดําเนินการตามระเบียบวาระประชุมดังน้ี 
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

1.1  การดําเนินการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My  Office 
ผอ.สพป. : เน่ืองจาก สพฐ.  จะดําเนินการยกเลิกระบบรับส่งหนังสือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.             

ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1            
ได้ดําเนินการเปิดใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My office  

- ไปที่  http://www.surat1.go.th/ 
- เข้าสู่ระบบ My Office - http://myoffice.surat1.go.th/2558 
- User Login 

 ในระบบมีรายการให้ดําเนินการดังน้ี 
-  การอนุญาตไปราชการ   
-  การลา   
-  ลงทะเบียนรับหนังสือ 
-  ลงทะเบียนส่งหนังสือ 
-  การเขียนเสนอแฟ้มเอกสาร 
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-  ออกเลขหนังสือส่ง 
-  ออกเลขคําสั่ง 
ขณะนี้กําลังทดลองใช้ระบบดังกล่าว โรงเรียนใดใช้แล้วมปัีญหาบ้าง แจง้ให้ทราบด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

1.2  การเลื่อนวิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ   
ผอ.สพป. : ขอแสดงความยินดีกับผู้อํานวยการโรงเรียน  ที่ได้รับการประเมินผลงานให้มีหรือเลื่อน              

วิทยฐานะเช่ียวชาญ (ผู้อํานวยการการโรงเรียน วิทยฐานะเช่ียวชาญ) ดังน้ี 
1) นายศุภชัย เวชกุล   ผอ.รร.บ้านโพหวาย  
2) นางจริยา ซึ้งสุนทร  ผอ.รร.กําสนราษฎร์อุทิศ 

3) นางจิราวรรณ คุ้มพร้อม สําลพัีนธ์ ผอ.รร.วัดภูเขาทอง 

และขอขอบคณุท่าน ผอ.วิทยา  ศักดา   อดีต ผอ.สพป.สฎ.1 และทมีงาน ที่ส่งเสริม  สนับสนุนให้
ผู้อํานวยการโรงเรียนได้ทําผลงานเสนอเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ   

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

1.3  แนะนําศกึษานิเทศก์ 
ผอ.สพป. :   ด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ได้แต่งต้ังข้าราชการครูฯ บรรจุใหม ่ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ดังน้ี 
 1. นางสาวณฐกร  รักษ์ธรรม 
 2. นายสุรชัย  ช่วยเกิด 
 3. นางสาวจิราวรรณ  ศรีวิเวก 
 4. นางอรญัญา  มสีูสุทธิ์ 

และศึกษานิเทศก์ ทกุคนแนะนําตัวเองต่อที่ประชุม 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที ่8/2558                    
เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2558 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดได้             
แจ้ง ทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th) 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558  เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2558 
 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 งานบริหารบุคคล 

3.1.1   การคดัเลือกบคุคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเปน็ขา้ราชการครูและบคุลากรทาง 
การศึกษา  ตําแหน่งครูผูช้ว่ย กรณีที่มีความจําเปน็หรอืมีเหตุพเิศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 

ตามท่ี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 ได้ดําเนินการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ  ตําแหน่งครูผู้ช่วย  ระหว่างวันที่ 2-8  พฤศจิกายน 2558  และ
กําหนดการดําเนินการ ในส่วนที่เก่ียวข้อง  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 1)  หน้า 13-14 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
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ผอ.สพป. : - ผูส้มัครทั้งสิ้น  86 คน  มีสิทธ์ิสอบ  85 คน  
- สอบภาค ก และ ภาค ข  สอบวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 
- สอบสมัภาษณ์            สอบวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558  
และขอความกรุณาผู้บริหารฯ ได้เปิดเคร่ืองมือสื่อสารไว้ด้วย เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ
ประสานการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องโดยตรง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

 3.1.2  ย้ายขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในการประชุม                          

ครั้งที่ 13/2558  เมื่อวันที ่16 พฤศจิกายน 2558 มีมติอนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ดังน้ี 

1. อนุมัติให้ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาย้ายไปดํารง
ตําแหน่งใหม่  จํานวน  6  ราย  ดังน้ี 

1) นางจิรวรรณ  คุ้มพร้อม  สําลีพันธ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย   
ให้ไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุณฑริการาม  อ.เกาะสมุย 

2) นายบัญญัติ  พูลผล  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย  อ.เกาะสมุย                                
ให้ไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง  อ.เกาะสมุย    
  3) นายจิตณรงค์  ชัยชนะ  ผูอํ้านวยการโรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี   อ.กาญจนดิษฐ์                        
ใหไ้ปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนหลวง  อ.กาญจนดิษฐ ์  
  4) นางขวัญใจ  บุญสินธ์ุ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางชุมโถ                                                        
ให้ไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส  อ.เมือง ฯ 
  5) นางจริยา  ซึ้งสุนทร  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนราษฎร์อุทิศ  อ.กาญจนดิษฐ์                                
ให้ไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสุชน  อ.เมือง ฯ 
  6) นางพิลาวรรณ  ชัยรัตน์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขาม  อ.กาญจนดิษฐ์                                   
ให้ไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ  อ.กาญจนดิษฐ ์

2. อนุมัติให้ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาสายงานการสอนย้าย ไปดํารงตําแหน่งใหม่   
จํานวน  16  ราย  ดังน้ี 
ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ไปดํารงตําแหน่ง 

1)  นางทิพย์วรรณ อมรมณีทิพย์ ครูอันดับ คศ.1 ร.ร.วัดท่า  
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 2   

ครู อันดับ คศ.1 ตําแหน่งเลขท่ี 4          
ร.ร.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง ฯ 

2) นางสาวอาริสา  หนูกลิ่น   ครูอันดับ คศ.1 ร.ร.บ้านดอนสุวรรณ 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 

ครู ตําแหน่งเลขท่ี 6256  
ร.ร.บ้านควนยูง  อ.เมืองฯ 

3)  นางปนัดดา  เรืองเกิด ครู อันดับ คศ. 1 ร.ร.บ้านหน้าค่าย  
 

ครู อันดับ คศ.1 ตําแหน่งเลขท่ี 142        
ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ 

4)  นางพิลาศลักษณ์ แก้วประเสริฐ ครู อันดับ คศ.2 ร.ร.วัดอินทราวาส  
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 

ครู อันดับ คศ.2 ตําแหน่งเลขท่ี 40 
ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต  อ.เมือง ฯ 

5)  นางสุภาวดี  กาฬสุวรรณ   ครู อันดับ คศ.1  ร.ร.อนุบาลชุมพร  
สพป.ชุมพร เขต 1 

ครู ตําแหน่ง 4493  
ร.ร.วัดอุทยาราม อ.กาญจนดิษฐ์ 

6) นางสาวปิ่นมณี  ขวัญเมือง   ครู อันดับ คศ. 1 ร.ร.บ้านบ่อผุด ครู อันดับ คศ.1 ตําแหน่งเลขท่ี 35 
ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี  อ.เมือง ฯ 
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ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ไปดํารงตําแหน่ง 
7) นางสาวจารุมาศ  ฮั่นสกุล ครู อันดับ คศ. 3 ร.ร.วัดประสิทธาราม  ครู อันดับ คศ.3 ตําแหน่งเลขท่ี 460  

ร.ร.บ้านบางชุมโถ  อ.เมือง ฯ 
8) นายสมัย  อุ่นใจ ครู อันดับ คศ.2 ร.ร.บ้านท่าโพธิ์   ครู อันดับคศ.2 ตําแหน่งเลขท่ี1786  

ร.ร.บ้านบางสาํโรง  อ.กาญจนดิษฐ์ 
9) นางสาวอมรรัตน์  สวัสดิรักษ์ ครู อันดับ คศ.1 ร.ร.บ้านทองหลาง  

สพป.ระนอง 
ครู ตําแหน่งเลขท่ี 959  
ร.ร.วัดบ้านใน  อ.กาญจนดิษฐ์ 

10) นางสาวสมฤดี  แก่นบุญ ครู อันดับคศ.1 ร.ร.วัดทุ่งสงวน            
สพป.สงขลา เขต 1 

ครู ตําแหน่งเลขท่ี 1245  
ร.ร.วัดภูเขาทอง  อ.เกาะสมุย 

11) นางสาวณัฐณิชฌา   ทิพย์ชิต ครู อันดับ คศ.1 ร.ร.บ้านหาดงาม ครู อันดับคศ.1ตําแหน่งเลขท่ี 4435  
ร.ร.บ้านดินแดงสามัคคี อ.ดอนสัก 

12) นายเอกรัตน์  เซ่ียงฉิน   ครู อันดับ คศ.1 ร.ร.วัดคีรีวงการาม ครู อันดับ คศ.1ตําแหน่งเลขท่ี2355  
ร.ร.ชุมชนบ้านนางกํา  อ.ดอนสัก  

13) นายบรรพต  ชาดง    ครู อันดับคศ.1 ร.ร.บ้านเกาะพลวย ครู อันดับ คศ.1 ตําแหน่งเลขท่ี 622   
ร.ร.วัดภูเขาทอง  อ.เกาะสมุย 

14) นางเกศินี  เรียงรุ่งโรจน์ ครู อันดับ คศ. 1 ร.ร.บ้านควนราชา ครู อันดับ คศ.1 ตําแหน่งเลขท่ี 1354  
ร.ร.วัดแหลมทอง  อ.เมือง ฯ 

15) นางกัลยากร  มุขนาค ครู อันดับ คศ.2 ร.ร.วัดถํ้าวราราม   
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 

ครู  ตําแหน่งเลขท่ี  479   
ร.ร.วัดอุทยาราม  อ.กาญจนดิษฐ์ 

16) นายทนงศักด์ิ  ถุงทอง   ครู อันดับคศ.1 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 22    
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3   

ครู ตําแหน่งเลขท่ี  654   
ร.ร.บ้านควนราชา  อ.กาญจนดิษฐ์ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.2  งานบริหารท่ัวไป 
3.2.1  คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 1 
ผอ.สมชาย : ด้วย สพฐ.  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  

และ สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1  ได้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าว                
เมื่อวันที่ 12  ตุลาคม 2558  เพ่ือเลือกประธาน กพท. โดยที่ประชุมมีมติเลือก                 
นายสมพร  เพชรสงค์   เป็นประธานคณะกรรมการฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
หมายเลข 2  ดังน้ี 

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 1. นายสมพร  เพชรสงค์ ประธานกรรมการ 
 2. นายนภดล ศรีภัทรา กรรมการ 
 3. นายสราญ รุ่มจิตร กรรมการ 
 4. นายวิเชียร สมผล กรรมการ 
 5. นายดิเรก แจ่มสุริยา กรรมการ 
 6. รองศาสตราจารย์ปริญญา อรุณวิสุทธ์ิ กรรมการ 
 7. นายคมสัน จันทสร กรรมการ 
 กรรมการผู้แทนองค์กรหรือสมาคม  
 8. นายมาโนช ธนอารักษ์ กรรมการ 
 9. นายกมล นาคมณี กรรมการ 
 10. นายประสิทธ์ิ ทับทิมทอง กรรมการ 
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 11. นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย กรรมการ 
 12. นายเพ่ิมศักด์ิ บุญยรัตน์ กรรมการ 
 13. นายสมปราชญ ์ เหล็กกล้า กรรมการ 
 14. นางสาวสุชาดา ลิ้มสกุล กรรมการ 
 กรรมการผู้แทนผู้รบัใบอนุญาตและผู้แทนคร ู  
 15. นายสมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์ กรรมการ 
 16. นายสุชาติ เหล่ากอ กรรมการ 
 ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศกึษา   
 17. นายชุมพล ศรีสังข ์ กรรมการและเลขานุการ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3.2.2  การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                            

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม  2558                                     
“ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”                                   

ผอ.สมชาย : นายวงศศิริ  พรหมชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เปิดเผยว่า  รฐับาลจะเป็น
เจ้าภาพจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาส
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558“ป่ันเพ่ือพ่อ Bike for Dad”
ในวันศกุร์ที่ 11 ธันวาคม 2558  เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ รวมระยะทาง         
29 กิโลเมตร    

ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กําหนดเสน้ทางการป่ันจักรยาน ดังน้ี 
เริ่มต้น ณ ศาลากลางจังหวัด   สี่แยกแสงเพชร   ร.ร.มานิตานุเคราะห์  
สามแยกไฟแดงเลี้ยวขวาถนนตัดใหม่   สี่แยกตัดใหม่ในลึก  ถนนศรีวิชัย  ผ่าน
หน้าร.ร.วัดกลางใหม่  ตรงไปสี่แยกท่ากูบ  อ.พุนพิน  โรงพยาบาลสวนสราญ
รมย์  (จุดพัก)วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปฯ รัชกาลที่ 6  โรงพยาบาล
พุน พิน  สี่ แ ยก วัด โพธาว าส  เ ลี้ ย วซ้ า ย เ ข้ า ถนน เ ลี ยบริ ม นํ้ าต า ปี  
จวนผู้ว่าราชการจังหวัด  สามแยกศาลหลักเมือง  ผ่านหน้าโรงแรมแกรนด์ธารา  
สี่แยกอนามัย  ผ่านหน้าเรือนจํากลางสุราษฎร์ธานี  สิ้นสุดหน้าศาลากลางจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี   

ในส่วนของ สพฐ. ได้รับมอบหมายให้จัดทําหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์              
โดยมอบให้ สพท. แต่ละจังหวัดรับผิดชอบดําเนินการในวันดังกล่าว                           

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.2.3  การแต่งกายในการปฏิบัติราชการ                                   
ผอ.สมชาย : ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งมติที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประจําเดือนตุลาคม 2558 ได้เลือกแบบเสื้อ “สุราษฎร์ทีม”  และเห็นชอบแนวทางปฏิบัติ
ในการแต่งกายของข้าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ 
มีการบูรณาการ การเป็น “สุราษฎร์ทีม” ในการปฏิบัติงาน จึงได้กําหนดแนวทาง  
การแต่งกาย เพ่ือถือปฏิบัติดังน้ี 
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วันจันทร์  แต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการสีกากี 
วันอังคาร  แต่งกายชุดผ้าไทย 
วันพฤหัสบดี เสื้อสุราษฎร์ทีม (ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558) 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

ผอ.สมชาย : สําหรับเสื้อสุราษฎร์ทีม (สีสม้)  ตัวละ 700 บาท สามารถสั่งซื้อได้ที่สํานักงานจังหวัด          
สุราษฎร์ธานี  ตัวอย่างเสื้อ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.2.4  สรปุยอดเงินบริจาคกฐินพระราชทาน  
ผอ.สพป. : ด้วยปีพุทธศักราช 2558  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นําผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายแด่
พระภิกษุสงฆ์สามเณรจําพรรษา ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558  เวลา 09.30 น . 
ณ วัดพิกุลทอง  ตําบลพิกุลทอง อําเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 

ผอ.สพป. : ยอดบริจาค  จาํนวน  52,400 บาท และนําเงินร่วมอนุโมทนา/บริจาคทอดกฐิน                        
จํานวน 47,500 บาท  คงเหลือเงิน 4,660 บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบ 4) หน้า 18 

 ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญคณะผู้บริหาร  ครู  และนักเรียนทุกคน 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

 3.2.5  งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียนภาคใต้  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา  2558 ณ จังหวัดสงขลา 
 (1)  สพฐ. ได้มอบหมายให้จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพ โดยให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 1,2และ 3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ศูนย์การศึกษาพิเศษ                 
เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา และโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน ในการน้ี                 
สพป.สงขลา เขต 1  ได้เชิญผู้แทนจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภาคใต้ ประชุมและร่วมแถลงข่าวการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่              
อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา    สรุปผลการประชุม ดังน้ี 
      (1.1) ช่ืองาน “ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จงัหวัด
สงขลา “เด็กใต้ก้าวหน้า ล้ําค่าความคิด ชีวิตวิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล”  
      กําหนดการจัดงาน  วันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2558  ประกอบด้วย 4 กิจกรรม  ดังน้ี 
      กิจกรรมที่ 1 พิธีเปิดงาน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยได้เรียนเชิญท่าน รมต.ศธ. เป็นประธาน 
      กิจกรรมท่ี 2 การประกวดแข่งขันทักษะด้านศิลปะ หัตถกรรม สนามการจัดการแข่งขัน   
จํานวน 10 โรงเรียนในอําเภอหาดใหญ่ และอําเภอเมืองสงขลา   โดยสถานศึกษาสามารถดูตารางการแข่งขันได้ที่ 
เว็บไซต์ www.south 65.sillapa.net    สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ลําดับที่การแข่งขัน 19  ใช้ในการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการทุกกิจกรรม  
      กิจกรรมที่ 3 การจัดนิทรรศการ “การศึกษาเพ่ือการมีงาน” พ้ืนที่สําหรับการจัดนิทรรศการ          
ขนาด 4 X 6 เมตร : 1 เขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมโต๊ะ 2 ตัว เก้าอ้ี 4 ตัว  โดย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1                
หมายเลขบูธ  ลําดับที่ D.6  ณ หอประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่ งเป็นอาคารติด                 
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เครื่องปรับอากาศหมดทั้งหลัง พ้ืนปูด้วยพรม จึงไม่อนุญาตให้มีการนําอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น นํ้าชา กาแฟ ฯลฯ  
เข้ามาปรุงภายในอาคารเด็ดขาด  โดยสามารถเข้าเตรียมงานได้ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ต้ังแต่เวลา08.00 – 24.00 น.      
      กิจกรรมที่ 4 พิธีปิด  วันที่ 11  ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยจะมีการมอบธงให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง  เจ้าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66  

(2)  ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต กําชับสถานศึกษาคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัย              
ในการใช้รถใช้ถนนเป็นสําคัญ โดยต้องกําหนดมาตรการเร่ืองความปลอดภัยในการเดินทางของผู้เข้าแข่งขัน
โดยเฉพาะเรื่อง การจ้างเหมารถ การใช้รถโรงเรียน รถส่วนตัวของครู/ผู้ปกครอง  ต้องมีความมั่นใจในประสิทธิภาพ
ของรถที่ใช้ในการเดินทางและสุขภาพของผู้ขับขี่  

(3)  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1   ได้คัดเลือกนักเรียนเพ่ือเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้า
ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม  2558                
ณ  จั งห วัดสงขลา  สรุปผลการคั ด เลื อก  จํ านวน  133  รายการแ ข่งขัน  นัก เรี ยนทั้ งสิ้ น   378  คน                
จํานวน 52 โรงเรียน  ( สังกัด อบจ. จํานวน 1 โรง, เทศบาล จํานวน 2 โรง)  และได้จัดสรรเงินสนับสนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายในการนํานักเรียนไปแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้
ให้กับนักเรียน สําหรับหน่วยงานในสังกัด สพฐ.  กรณีที่ 2  โรงเรียนพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ร่วมการแข่งขันกับ
โรงเรียนอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน  ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขัน    

(3.1)   จัดสรรให้โรงเรียนตามจํานวนนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปทําการแข่งขันระดับภาคใต้  
จํานวน  378 คน  จัดสรรให้นักเรียนเป็นค่าเบ้ียเลี้ยง, ค่าที่พัก และค่าพาหนะ ดังน้ี  

- ค่าเ บ้ียเลี้ยง  ใ ห้ เ บิกจ่ายเป็นค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายคนละ  200 บาท              
จัดสรรให้ จํานวน 1 วัน / คน  

- ค่าที่ พัก  ให้เบิกจ่ายเป็นค่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายคนละ 300 บาท                 
จัดสรรให้ จํานวน 1 คืน/คน 

- ค่าพาหนะ  จัดสรรให้ในลักษณะเหมาจ่ายตามระยะทางแต่ละอําเภอ  ดังน้ี                                 
  * ค่าโดยสารรถประจําทางจากบ้านพักถึงสถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี 

*  ค่าโดยสารรถประจําทางจากสถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงสถานีขนส่งจังหวัด
สงขลา   (สําหรับอําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงัน มีค่าเรือโดยสารประจําทาง(เฟอร์ร)ี   
   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จะจ่ายเงินให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นตัวแทนไปทําการ
แข่งขันในระดับภาคใต้  ก่อนการแข่งขัน โดยจะแจ้งเป็นหนังสือให้โรงเรียนทราบอีกคร้ังหน่ึง  
รองสุมนต์ : 1. สพฐ. มอบหมายให้จังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม และให้คํานึงถึงความ

ปลอดภัยในการเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
2. ค่าใช้จ่ายจัดสรรให้นักเรียน ขอถือยอดของปีที่ผ่านมา (กระบ่ี) เมื่อจัดสรรให้โรงเรียนใด 

การเงินจะแจ้งวิธีการเบิกจ่ายและจะต้องยืมเงินก่อนจะไปแข่งขัน  (ถ้าไปแล้วกลับมาเบิก 
จะไม่ให้) และเรื่องหาวิทยากรจะฝึกอบรมให้กับนักเรียนทีเ่ป็นตัวแทน จะจัดเป็นกลุ่ม 
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วิทยาศาสตร์  นายประสาน  บ้วนเพชร 
ปฐมวัย   นายสมปราชญ์  เหล็กกล้า 
ดนตรี   นางเยาวภา  วงศ์กรองแก้ว 
ศิลปะ นาฏศิลป์  นายศุภชัย  เวชกุล 
คอมพิวเตอร์  นายชาญชัย  ช่ืนพระแสง 
การงานฯ  นางนัยนา  เกิดศรี 

ผอ.สพป. : ให้โรงเรียนดูแลและตระหนักในเรื่อง  1) พาหนะเดินทางและผู้ขับ  2) ถ้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมฯ 
ระวังเรื่องชู้สาว 3)  เด็กพลัดหลง  และจัดทาํประกันอุบัติเหตุ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.2.6  การมอบทุนเพื่อการศึกษามูลนิธบิิก๊ซีไทย  ประจําปีการศึกษา  2558 
มูลนิธิ บ๊ิกซี ได้มอบทุนการศึกษาต่อเ น่ือง ต้ังแต่ปี 2556 – 2558 ให้แก่นักเรียนระดับ                

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สําหรับในปีการศึกษา  2558 ได้อนุมัติเงินทุนต่อเน่ือง ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียน                 
ไม่ตํ่ากว่า 2.40 จํานวน 65 ราย ดังน้ี 

สาขาสมุย  จํานวน 22 ราย  กําหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษา  ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 
ณ ห้างบ๊ิกซี สาขาสมุย 

สาขาสุราษฎร์ธานี จํานวน 35 ราย  กําหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม  
2558 ณ ห้างบ๊ิกซี สาขาสุราษฎร์ธานี 

สาขาเกาะพะงัน  มีนักเรียนทุน จํานวน 8 ราย โดยจะเดินทางไปมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุน
ที่โรงเรียนบ้านเกาะเต่า จํานวน 5 ราย และโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา จํานวน 3 ราย ในวันที่  20 พฤศจิกายน 2558 
ผอ.สพป. : ขอความอนุเคราะห์ส่งนักเรียนไปรับทุนด้วยตนเอง 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.2.7  การจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  ประจําปี 2558 
ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 กําหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวัน

คล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ของทุกปี เป็น  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 
เป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ  ดังน้ัน เพ่ือน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  จังหวัด               
สุราษฎร์ธานี ได้กําหนดจัดงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 
07.30 น ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  โดยได้มอบหมายให้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  รับผิดชอบ  ฝ่ายพิธีการ  ฝ่ายเคร่ืองเสียง และจัดระเบียบ
พวงมาลา    

ในการนี้  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ได้แจ้งสถานศึกษาจัดส่งลูกเสือ เนตรนารี   เข้าร่วมประกอบ
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพ่ือน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย 
ผอ.สพป. : ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารสถานศึกษา ไปร่วมกิจกรรมพร้อมกับนักเรียน 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.2.8  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  เพื่อรบัรางวัลพระราชทาน 
ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ดําเนินการคัดเลือกนักเรียน

และสถานศึกษา  เ พ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ประจําปีการศึกษา  2558                
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และมีนักเรียนและสถานศึกษาในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ที่เป็นตัวแทนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัด   ดังน้ี 
 ประเภทนักเรยีน  
 ระดับประถมศึกษา          ขนาดใหญ่    เด็กหญิงนภัสวรรณ  รกัษา     โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  
 ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น  ขนาดเล็ก     เด็กหญิงกนกพร  คงดี           โรงเรียนบ้านโพหวาย 
 ประเภทโรงเรยีน 
 ระดับก่อนประถมศึกษา    ขนาดเล็ก      โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์
 ระดับประถมศึกษา         ขนาดกลาง     โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
 ระดับมัธยมศกึษา           ขนาดเล็ก       โรงเรียนวัดสมหวัง 
ผอ.สพป. : โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของจังหวัด สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนละ 50,000 บาท                   

เพ่ือเตรียมตัวรับการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัด 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.2.9  การจัดทําเขตโซนนิ่งสถานบริการ 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ลงมติเห็นชอบมาตรการ              

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยให้พิจารณา
ทบทวน และปรับปรุงการกําหนดเขตพ้ืนที่ เพ่ือการอนุญาตให้ต้ังสถานบริการ (Zoning) ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน ในการพิจารณาเพ่ือกําหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ต้ังสถานบริการ  ( Zoning) ให้นํา               
ม.5 และ ม.7 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาเป็นหลักในการพิจารณา โดยจัดให้มีการรับฟัง
ความเห็นเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมจากผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ประชาชน ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ผู้นําศาสนา นักธุรกิจ  เป็นต้น  ไม่ใช่เพียงแต่รับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการสถานบริการเท่าน้ัน 

การจัดทําแนวเขตและการจัดทําแผนที่แนบท้ายร่างพระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตพ้ืนที่                 
เพ่ือการอนุญาตให้ ต้ังสถานบริการ (Zoning) โดยใช้มาตราส่วน 1 : 4000   แต่หากไม่สามารถทําได้                 
ก็ให้ใช้มาตราส่วนอ่ืน ๆ และให้กําหนด BAR Scale ลงในแผนที่ด้วย  โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และโยธาธิการ                 
และผังเมืองเป็นผู้ลงนามรับรอง  พระราชกฤษฎีกาการกําหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ต้ังสถานบริการในท้องที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2546 กําหนดไว้ดังน้ี   

พ้ืนที่บริเวณที่ 1   ย่านหน้าทอน      
พ้ืนที่บริเวณที่ 2   ย่านเฉวง 
พ้ืนที่บริเวณที่ 3   ย่านละไม        
พ้ืนที่บริเวณที่ 4   ย่านบ้านดอน    
พ้ืนที่บริเวณที่ 5   ย่านบ้านส้อง 
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จาการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพ้ืนที่ที่กําหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ต้ัง                 
สถานบริการ (Zoning) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กําหนดเขตพื้นที่บริการ / ต้ังสถานท่ีพ้ืนที่บริการ  ต้องมี
ระยะห่างจาก สถานศึกษา / วัด  อย่างน้อย 100 เมตร 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2.10 การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ “วชริวิชาการสุราษฎร์ธาน”ี ประจําป ี 2558 
ด้วย อบจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองท่าข้าม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1, เขต 2, เขต 3  

และ สพม.11  กําหนดจัดงาน “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี” ประจําปี  2558  ดังน้ี 
 จัดแข่งขันทักษะวิชาการ วันที่  23-26  พฤศจิกายน  2558   

ณ โรงเรียนเทศลบาลเมืองท่าข้าม 
 พิธีเปิด   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. 

    ณ สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 
ที่ประชุม : รับทราบ 
3.3 งานการเงินและงบประมาณ  

3.3.1 รายการงบลงทุน คา่ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้างฯ ปีงบประมาณ 2559 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 5)  หน้า 19-27 
ที่ รายการ งบประมาณ 

ก่อหนี้ผูกพัน 
และทํา PO แล้ว 

เบิกจ่ายแล้ว 
คงเหลือ        

ยังไม่ส่งเบิก 
1 ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ (15รร.) 34,112,900 745,000 - 34,112,900 
2 ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ (1 รร.) 821,900 820,000 - 820,000 
3 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ

(15รร./สพป.) 
5,233,400 - - 5,233,400 

4 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ
(126รร.) 

17,200,000 - - 17,200,000 

รวมท้ังส้ิน 57,368,200 1,565,000 - 57,366,300 

ผอ.จรัสศรี : *รายการที่ 1 ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ (15 รร.) งบ 34,112,90 บาท  
1) โรงเรียนวัดแจ้ง, บ้านอ่างทอง, บ้านบ่อผุด  ไมม่ีผู้มาย่ืนซอง และจะดําเนินการจัด
จ้างด้วยวิธีพิเศษ  หากไมม่ีผู้เสนอราคา  ต้องมีการติดต่อมีหลักฐานมาปรบัลด
รายการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ถ้าไม่มีใบเสนอราคา หลกัฐานที่จะไปปรับลดราคา

2) สําหรับโรงเรียนที่ดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา ขณะนี้ได้ดําเนินการจัดทํา            
E-bidding 

 * รายการที่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ (15รร./สพป.) โรงเรียนที่ได้รับ
จัดสรรไม่เกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธีตกลงราคา หากเกิน 500,000 บาท ให้วิธีการสอบราคา 

* รายการที่ 4 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ(126 รร.) ต้องทําสัญญาและ
ใบสั่งจ้าง รับประทานก่ีปี กรณีสัญญาจ้าง จะได้มีหลักประกัน ทําสญัญาจ้างหลักประกัน 5 % 
ของสัญญาจ้าง สพฐ. เน้นยํ้าให้ดูแลโรงเรียน  

สพป. ขอให้โรงเรียนส่งเจ้าหน้าที่มาดําเนินการที่ สพป. ต้องแจ้งรายช่ือผู้รับจ้าง              
มาให้เรียบร้อย ในวันที่ 18 พ.ย. 58  และส่งสําเนาสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 20 พ.ย. 58             
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธ.ค. 58  ถ้าโรงเรียนไม่พร้อม ให้ดําเนินการได้ที่ สพป.       
ถ้าวันที่ 20 พ.ย. 58  
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ผอ.สพป. : กรณีโรงเรียนที่หาผู้รับจ้างไม่ได้ ให้บันทึกตกลงการจ้าง 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.3.2  สรปุผลการจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 6)  หน้า 28-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รองธนาวุฒิ : สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 6 

ที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน จะเป็นรายการ 
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
- ค่าตอบแทนจ้างธุรการ 
- ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 
- ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือน (ครูขั้นวิกฤต) 
- ค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน 
- เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น 
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าเช่าบ้าน 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สําหรับค่าซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าและประปา ได้จัดส่งรายละเอียดให้โรงเรียน เพ่ือเตรียมการ       
ส่ง สพป. ภายในวันที่ 23 พ.ย. 58  ขอให้โรงเรียนส่งรายละเอียดตามกําหนดด้วย 
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ผอ.สพป. : งบฯ น้ีให้ใช้ภายนอกและภายในก็ได้ ต้องการให้ใช้ภายในมากกว่า ขอให้โรงเรียนของบฯ             
ภายในวันที่ 23 พ.ย. 58 จะได้ดําเนินการแจ้ง สพป. ต่อไปกรณีโรงเรียนที่หาผู้รับจ้างไม่ได้           
ให้บันทึกตกลงการจ้าง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.4 งานวิชาการ 
3.4.1  การนเิทศติดตามการดําเนินการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” 

ตามท่ี  สพฐ. ได้กําหนดให้มีโรงเรียนนําร่องในกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้” ตามนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

ในการน้ี  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ได้ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยมีโรงเรียนนําร่อง  
จํานวน 15 โรงเรียนคือ 

1) บ้านคลองสุข 
2) บ้านโพหวาย 
3) วัดนทีคมเขต 
4) อนุบาลสุราษฎร์ธานี 
5) วัดสมหวัง 

6)  วัดเขาพระนิ่ม 
7) วัดกาญจนาราม 
8) วัดควนนิมิต 
9) บ้านไสขาม 
10) บ้านนํ้าฉา 

11)  อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
12) บ้านคอกช้าง 
13) วัดสว่างอารมณ์ 
14) บ้านศรีธนู 
15) วัดราษฎร์เจริญ 

 เพ่ือให้การดําเนินการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้”  ซึ่งเริ่มในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2558 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ สพฐ. กําหนดให้มีการนิเทศ  ติดตาม  การดําเนินงานดังกล่าวดังน้ี 

1. สพป. ติดตามความพร้อมในการดําเนินกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558 
(ปลายเดือนตุลาคม 2558ป 

2. โรงเรียน – ทํา AAR  ทุกสัปดาห์ 
สพป.  -  นิเทศ ติดตามการดําเนินงาน   เดือนละ 2 ครัง้ต่อโรงเรียน 

- สรุปรายงานความก้าวหน้าของเขตพ้ืนที่การศึกษาและรายงาน Online เดือนละ 1 ครัง้ 
3. สตผ.  -  ติดตามการดําเนินงาน     เดือนละ 1 ครัง้ 
4. สพฐ. (ศูนย์นิเทศฯ) -  ติดตามการดําเนินงาน  2 เดือน/ครั้ง 
5. กําหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 ครั้ง ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์  2559 
6. กําหนดให้มีการสรุป/รายงานผล/การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับประเทศ  1 ครั้ง (มีนาคม 2559) 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 7)  หน้า 30-41 
ที่ประชุม : รับทราบ 
  

3.4.2 การติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน                
เพิ่มเวลารู้” ของ สตผ. 
ด้วย สพฐ.  ได้อนุมัติให้สํานักติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้ดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขับเคล่ือนนโยบาย  “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้”  เชิงประจักษ์  ครั้งที่  1  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  และโรงเรียนนําร่องและรายงานผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ 

ในการน้ี  สพฐ.  ได้มีคําสั่งที่ 1578/2558  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การดําเนินการขับเคลื่อนนโยบาย  “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้”  เชิงประจักษ์  ลงวันที่ 30 ต.ค. 58 ให้มี
คณะกรรมการติดตามฯ ทั้งหมด 38 คณะ  โดยดําเนินการติดตามฯ  ระหว่างวันที่ 15-28  พฤศจิกายน  2558 
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สําหรับการติดตามฯ การดําเนินงานของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1-3  และ สพม.11 จะติดตามฯ               
โดยคณะกรรมการชุดที่  35  ซึ่งประกอบด้วย 

1)  นายโสภณ  โสมดี   (ข้าราชการบํานาญ)  ประธาน 
2) นายนริศว์  ปรารมภ์  (สํานักติดตามและประเมินฯ)  

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 7)  หน้า 30-41 
ผอ.พรพันธุ์ศักด์ิ : ขอโรงเรียนศึกษาคู่มือการดําเนินงาน และ สตผ. จะติดตามเดือนละ 1 ครั้ง 

เดือนพฤศจิกายน  จะออกติดตามในวันที่ 16 พ.ย. 58 (โรงเรียนอนุบาลฯ และวัดเขาพระนิ่ม) 
เดือนธันวาคม      จะออกติดตามโรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ 
เดือนมกราคม 59  จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  อําเภอละ 1 จุด 
สําหรับการรายงานลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  ผ่านระบบโปรแกรม ภายใน 16.00 น. ของทุกวัน 
ขอให้โรงเรียนได้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.4.3 การมอบหมายหน้าทีใ่ห้ศึกษานเิทศก์  ประจําเครือข่ายโรงเรียน 
เน่ืองจากในปีงบประมาณ  2558  ได้มีศกึษานิเทศก์เกษียณอายุราชการ  จํานวน  4 คน                         

และมีศึกษานิเทศก์ที่บรรจุใหม่  จํานวน 4 คน  ดังน้ันจึงได้ปรับเปลี่ยนและกําหนดศึกษานิเทศก์ประจําเครือข่าย 
ดังน้ี 

เครือข่าย ศึกษานเิทศก์ผู้รับผิดชอบ 
1. บางกุ้ง 1. นางสาวพิณิวรรณ  อินทเช้ือ 

2. นางสาวจิราวรรณ  ศรีวิเวก 
2. ขุนทะเล  นางสาวธีติมา  ถาวรรัตน์ 
3. ท่าทองอุแท  นางชนม์นิภา  ชูแสงศร ี
4. กาญจนดิษฐ ์  นายสุทธิพงษ์  ทองสร้าง 
5. กรูด ป่าร่อน คลองสระ  นายโยธิน  สุธรรมานนท ์
6. ช้างคู่ 1. นางสายตา  แก้วศรีมนต์ 

2. นางสาวณฐกร  รักษ์ธรรม 
7. ดอนสัก   นายสุรชัย  ช่วยเกิด 
8. ปากแพรก  นางอรัญญา  มูสีสุทธ์ิ 
9. สมุย 1  นายชาญชัย  ช่ืนพระแสง 
10. สมุย 2  นางอนงค์  วีระกุล 
11. เกาะพะงัน  นางอรุณศรี  จงจิตต์ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ผอ.สพป. : สพป. จะดําเนินการแต่งต้ังศึกษานิเทศก์เพ่ิมเติมอีก 1 ตําแหน่ง และจะปรับ รอง ผอ.สพป. 

รับผิดชอบอีกครั้งหน่ึง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.4.4 การประชุมเชงิปฏิบัติการโครงการเสริมสรา้งคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล                  
ในสถานศึกษา  “ป้องกันการทุจริต”  (ภายใต้ชื่อเขตสุจรติ) 

             ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) ในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน  
2558  ณ โรงแรมภูเขางาม  รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก  และมอบหมายให้นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์  และนางสายตา  
แก้วศรีมนต์ไปประชุมน้ัน มีเน้ือหาสาระในการประชุม  ดังน้ี 
                    1.  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
Transpareny Assessment: ITA) จะมกีารประเมิน  แต่ละหน่วยงานติดต่อกัน  5  ปี  ดังน้ี 
                         1.1  โรงเรียนตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
“โรงเรียนสุจรติ” 
                                 1.1.1  โรงเรียนสุจริตต้นแบบ  เขตพ้ืนที่การศึกษาละ  1  โรงเรียนเริ่มประเมินใน
ปีงบประมาณ  2558  สิ้นสุดในปีงบประมาณ  2562  (สพป.สฎ.1 คือโรงเรียนบ้านโพหวาย ประเมินเมื่อวันที่                      
11  สิงหาคม  2558 ) 
                                1.1.2  โรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ  10  สพป.สฎ.1  มีจาํนวน  13  โรงเรียน            
เริ่มประเมินในปีงบประมาณ  2559  สิ้นสุดในปีงบประมาณ    2563 
                                1.1.3  โรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ  20  สพป.สฎ.1  มีจาํนวน  26  โรงเรียน              
เริ่มประเมินในปีงบประมาณ  2560  สิ้นสุดในปีงบประมาณ    2564 
                                1.1.4   โรงเรียนที่เหลือทั้งหมดต้องเข้าเป็นโรงเรียนสุจริตในปีงบประมาณ  2560               
เริ่มประเมินในปีงบประมาณ  2560  สิ้นสุดในปีงบประมาณ  2564 
                         1.2  เขตสุจริต   ดังน้ี 
                                1.2.1  เขตสุจริตต้นแบบ  มีจํานวน  10 เขต เริ่มประเมินในปีงบประมาณ 2558  
สิ้นสุดในปีงบประมาณ    2562     
                                1.2.2  เขตสุจริตคู่พัฒนา  มีจํานวน  10 เขต เริ่มประเมินในปีงบประมาณ 2558  
สิ้นสุดในปีงบประมาณ    2562  
                                1.2.3  เขตสุจริตเครือข่าย   มีจํานวน  109 เขต  (สพป.สฎ.1 เปน็เขตสุจริต
เครือข่าย)   ประเมิน ในปงีบประมาณ  2559  และจะประเมินให้แลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม  2558  
สิ้นสุดในปีงบประมาณ  2563   
                               1.2.4  เขตพ้ืนที่เหลืออีก  96  เขต    ประเมินในปีงบประมาณ  2559  และประเมินให้
แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม  2559  สิ้นสุดในปีงบประมาณ  2563    

2.  การดําเนินงานของเขตสุจริต   จะต้องดําเนินงานดังน้ี 
                  2.1  สอดคลอ้งกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ  (ITA)  ซึ่งมีดรรชนีช้ีวัด  5  ดรรชนี  ดังน้ี 
                        2.1.1  ความโปร่งใส 
              2.1.2  ความพร้อมรับผิด 
              2.1.3  คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน 
              2.1.4  วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร 
              2.1.5  คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน 
                   2.2   สอดคล้องกับมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง  3  มาตรฐาน  และมาตรฐานเขต

พ้ืนที่สุจริตอีก  1  มาตรฐาน  รวมเป็น  4  มาตรฐาน  
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                   2.3  สอดคลอ้งกับคุณลักษณะ  5  ประการของบุคลากรในเขตสุจริต  ดังน้ี 
                            2.3.1  ทักษะการคิด 
                            2.3.2  มีวินัย   
                            2.3.3  ซื่อสัตย์ สุจริต 
               2.3.4   อยู่อย่างพอเพียง          
                            2.3.5   มีจิตสาธารณะ 

3.  การดําเนินงานท่ีมีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกันมี  2  โครงการ  คือ 
                   3.1  โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ป้องกันการทุจริต”
ประกอบด้วย  โรงเรียนสุจรติ  และเขตสจุริต 
                   3.2  โครงการ  “สพฐ. ใสสะอาด  ปราศจากคอรัปช่ัน”  ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส   ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  Transpareny Assessment: ITA)  ซึ่งประเมิน 
ทั้งโรงเรียนและเขตพื้นที่ 

4.  การจัดสรรงบประมาณให้เขตพ้ืนที่สุจริตเครือข่าย  สพฐ. จะจัดสรรให้สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาละ  200,000   (สองแสนบาทถ้วน)  และกําหนดให้จัดทํา  4  โครงการ  สพป.สฎ.1  ได้จัดทําโครงการ
เสนอ  สพฐ. แล้วทั้ง  4  โครงการ  จํานวนเงิน 200,000   (สองแสนบาทถ้วน)  ในวันประชุมเมื่อวันที่                        
3  พฤศจิกายน  2558 เมื่อจะเสนอโครงการในแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพ้ืนที่สามารถปรับกิจกรรม                    
และถัวจ่ายได้ แต่ไม่ให้ปรับช่ือโครงการ  ช่ือโครงการที่เสนอ  ดังน้ี  
                   4.1  โครงการพัฒนาบุคลากรพร้อมใจสู่เขตสุจริต  ม ี 3  กิจกรรม  คือ 
                          4.1.1  ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจการดําเนินงานเขตสุจริตให้กับบุคลากรในสังกัด
ทุกคน 
                          4.1.2  ศึกษาดูงานหน่วยงานสุจริตต้นแบบ/แบบอย่าง 
                          4.1.3  กํากับ ติดตามและสรุปรายงานผล 
                    4.2  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นบุคลากรสุจริต  มี  3  กิจกรรม  คือ 
                             4.2.1  อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับบุคลากรในสังกัดทุกคน 

             4.2.2 ปฏิบัติกิจกรรมสร้างจติสํานึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ในหน่วยงาน 
             4.2.3  นํ้าชายามเช้า 
              4.2.4  กิจกรรม 5 ส. 
               4.2.5  สร้างบรรยากาศเขตสุจริต 

                    4.3 โครงการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน “เขตสุจริต”  มี 4  กิจกรรม  คอื 
                        4.3.1  ประชุมบุคลากรของแต่ละกลุ่มเพ่ือจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน   
“เขตสุจริต” 
                         4.3.2  บุคลากรปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน “เขตสจุรติ” 
                         4.4.3  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการของบุคลากร 
                         4.4.4  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน “เขตสุจริต” 
                  4.4  รายงานผลการศึกษาตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  ใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต)  สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 1 มี 4 กิจกรรม  คือ 
                          4.4.1  รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานของโครงการ  จํานวน 3 โครงการ 
                          4.4.2  วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 3 โครงการ 
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                          4.4.3  จัดทํารายงานผลการศึกษาตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม                 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) 
                          4.4.4  เผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวของ 
ผอ.พรพันธุ์ศักด์ิ : โรงเรียนสุจริต ได้แก่ โรงเรียนบ้านโพหวาย 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
ผอ.สพป. : ปีงบประมาณ 2259  จะหารอืการเลื่อนขั้นเงินเดือน เศษของโรงเรียนจะหาวิธีคืนโรงเรียน           

เพ่ือความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยจะประชุมหารือเครือข่ายละ 2 คน 
(ประธานเครือข่ายและตัวแทนของเครือข่าย)  เพ่ือกําหนดเกณฑ์การจัดสรรโควต้า และ             
นําเข้า อ.ก.ค.ศ. ในเดือนต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 
5.1  โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวญิญาณครู” 

ผอ.สพป. : ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. จะดําเนินการคัดเลือกบุคลากรครู สายงานการสอนหรือครู
สายงานบริหารสถานศึกษา ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ที่ชุมชนและ
สังคมมีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม มีปัญหาทางสังคมหรือความม่ันคงของประเทศ 
มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานและเป็นผู้ทุ่มเท เสียสละ เพ่ือช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเน่ือง 
จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ประจําปี 2559 ภาคละ 1 คน ให้ได้รับรางวัล “ยอดครู  
ผู้มีอุดมการณ์” โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

5.2  การดําเนินการตามนโยบายอ่านออกเขียนได้ 
ผอ.สพป. : ขณะนี้กําลังดําเนินการอยู่ และส่งเคร่ืองมือประเมินให้รายงานผลตามกําหนดเวลา ควรระมัดระวัง

ข้อมูลที่ใช้รายงานด้วย 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

เลิกประชุม เวลา  15.40  น. 

 

   ลงชื่อ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 
 
 

   ลงชื่อ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
(นายสมชาย  สําอางค์กาย) 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 


