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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
คร้ังที ่ 1/2559 

วันที่  25 มกราคม  2559 
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 นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

9 นางณันศภรณ ์ นิลอรุณ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธาน ีเขต 1 

10 นางจรัสศรี  พรหมกล่ิน ผอ.กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย ์

11 นายภิญโญ  ไม้ทองงาม รักษาการ ผอ.บริหารงานบุคคล 

12 นายพรพันธุ์ศักดิ์  พาหะมาก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

13 นางอารยา  จันทว ี ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 

14 นางกฤษณา  ธนอารักษ ์ นักวิชาการชํานาญการ (แทน)ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

15 นายชูศักดิ์  แกว้นุ่น ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

16 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

17 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนยูง 

18 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 10 

19 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียน นิคมสร้างตนเอง  

20 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 2 

21 นายพรศักดิ ์ คงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเพชร 

22 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางใหญ่  

23 นางขวญัใจ  บญุสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 

24 นางจารุมาศ  ฮัน่สกุล ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางชุมโถ 

25 นางจุราภรณ ์ คงเจรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมหวัง 

26 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสุชน 

27 นางสาวริยาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลางใหม่ 
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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 นายเสวก  เอียดนิมิต ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านโพหวาย 

35 นายประสาน  บัวนเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางใบไม ้

36 นายนิวัต ิ ทวยเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลอสุข 

37 นายสุชาดา  ล่ิมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสิทธาราม 

38 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลธาร  

39 นางปภาดา  สุภาพรเหมินทร ์ ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดโชติการาม   

40 นายไพรัตน์  ภูวร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบุญบันเทิง  

41 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทอหญ้าปล้อง 

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

42 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสระ  

43 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคงคาล้อม 

44 นายจีระวัฒน์  รินเกล่ือน ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 

45 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนประชาสรรค์  

46 นายวิชิต  ยะพงศ์ ครู (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนราษฎร์อทุิศ  

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 บ้านบ่อน้ําร้อน 

53 นางสายชล  ไชยธวัช ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนิง  

54 นายสุขสวัสดิ ์ จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศิลางาม 

55 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบ้านใน 

56 นายสุริยา จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

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

58 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดอุทยาราม  

59 นายจิตณรงค์ ชยัชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนหลวง 

60 นางสาวบุญพา  พรหมณะ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 
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61 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสพ 

62 นายยุทธศักดิ์  เพ็ชรสดศร ี ครู (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนสน   

63 นางวราภรณ์  ใจด ี ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัดอนยาง  

64 นางสาวเพ็ญจา  จันทร์ชุมแสง ครู (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์  

65 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาพระน่ิม  

66 นายพูนศักดิ์  นาคครื้น ผู้อํานวยการโรงเรียน 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 นางดวงพร  ดุษฎี รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม  

75 นายสุรเชษฐ ์ ปานแดง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหนองเปล  

76 นางจุร ี วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพ่วง 

77 นางพิลาวรรณ  ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรยีน บ้านปากกะแดะ 

78 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเสาเภา  

79 นางสาวศิรยาศ์  ฉลิอุโค ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกงตาก 

80 นายอัษฎากร  สอนทอง ครู (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนราชา 

81 นายทนุพันธ์  หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยด่าน  

82 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหัวหมากบน 

83 นายโชติรัตน์  ฤทธิภักด ี ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านหัวหมากล่าง 

84 นายโกวิทย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยโศก 

85 นายสาโรจน์  โกละกะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะม่วงหวาน  

86 นางศิรมา  เสนยิ้ม ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขาม 

87 นางศุภรัตน์  เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดปากคู 

88 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสตอ 

89 นายประพันธ ์ โชติช่วง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองกรดู  

90 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพุฒ 

91 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านควนนิมิต 

92 นายพีรพงษ์  พรรพคช ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านวังหวาย 

 อําเภอดอนสัก   

93 นายบุญโชติ  คงเรอืง ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองคราม  
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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 บา้นคอกช้าง 

99 นางวินันทา  จุย้จุลเจิม ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านดอนเสาธง  

100 นายธรากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนอก  

101 นายสุนทร  ทองศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านศรีชัยคราม  

102 นายวิตร  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลคราม 

103 นายศิรุต  สุขคุ้ม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม  

104 นายคํารณ ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านนางกํา 

105 นายทศพร  ประยูรบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียน  ชุมชนวัดวิสุทธชิลาราม 

106 นางสาวอุไร  จนัทร์นวล ครูผู้ช่วย  (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 

107 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดษิฐ ์

108 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากดอนสัก 

109 นายจรัส  เดชศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านห้วยเสียด  

110 นายวีระพัฒน์  ช่วยบํารงุ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสิงขร  

111 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านน้ําฉา  

112 นายพีระพล  สาระคง ผู้อํานวยการโรงเรียน เกาะพลวย  

113 อําเภอเกาะสมุย   

 นายวิสาร บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนธูป 

114 นางสาวอรทัย  นาคพันธุ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านอา่งทอง 

115 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแจ้ง 

116 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนาราเจริญสุข 

117 นางสาวอภิชญา  จันทรห์ลี ครู (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคีรีวงการาม 

118 นางสาวพิไลวรรณ  ไชยราช ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย 

119 นางฉวีวรรณ  พรหมช่วย ครูผู้ช่วย (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสันตวิราราม  

120 นางสวาท  มีเพยีร ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดประเดิม  

121 นางนัทธี  ศรีคง ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดคุณาราม  

122 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลาง  

123 นางสาวกิตยิา  เก้าเอีย้น ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนวดับุณฑริการาม  

124 นางสาวเบญจวรรณ  บญุสิน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสว่างอารมณ ์ 

125 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหาดงาม 

126 นายสุริยา  วริิยะพิทักษ ์ ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปลายแหลม 
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127 นางจีรภา  สมพลเดช ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นแหลมหอย   

128 นายประสิทธิ์  วาณิชย์เจริญ ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัภูเขาทอง  

129 นายสุชาติ  สุขสม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อผุด 

130 นางกิตติยา  ทองหยดั ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นบางรกัษ ์

 อําเภอเกาะพะงัน   

131 นายทนงศักดิ์  หิมทอง ผู้อาํนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านใต ้

132 นางพนงค์นพพร  ฟิลิป ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีน บ้านท้องนายปาน 

133 นายวรรณกร  วณิชชาภิวงศ์ ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านหาดริ้น 

134 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะเต่า 

135 นางมนพันธ์  เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดราษฎร์เจริญ 

136 นายสุวัช เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรยีน บ้านมะเดื่อหวาน 

137 นางเบ็ญวรรณ  มุนเนียม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา  

138 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมัยคงคา 

139 นายสมเกียรติ  ช่วงโชต ิ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีธนู  

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

2 นางสาวพิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการ 

3 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักตรวจสอบภายในชํานาญการ 

4 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

5  นางสายตา  แกว้ศรีมนต ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

6 นางสาวพิณิวรรณ  อินเชื้อ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 

7 นายสุรชัย  ช่วยเกิด ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 

8 นางสิรภัทร  เซีย่งฉิน นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

ผู้ไม่มาประชุม   

1 ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับางกล้วย 

2 ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัท้องอ่าว 

3 นายไพจิตร  รกัษาสรณ์                     (ไปราชการกรงุเทพฯ) 

4 นายสมชาย  สําอางกาย                    (ลาพกัผ่อน) 

 
คุณประหยัด  อนุสินธ์:   ผอ.สพป.สงขลา 2 พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ชี้แจงการดําเนนิการจดัเก็บข้อมูลโครงการ 

“สพฐ. ใสสะอาด  ปราศจากคอรัปช่ัน” ดําเนินการเกี่ยวกับดําเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transpareny 
Assessment : ITA) 

ที่ประชุม : รับทราบและดําเนินการกรอกขอ้มูล 

 



6 
เริ่มประชุม  เวลา  09.10  น. 
ประธานในที่ประชุม (นายชุมพล  ศรีสังข์) ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1) จุดเทยีน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย 
2) ที่ประชุมรว่มกนัสวดมนต์ไหวพ้ระ 
3) ชม VTR ประมวลภาพกิจกรรมในรอบเดือนธันวาคม 
4) มอบเกียรต ิ

โรงเรียนที่ดําเนินการตามนโยบาย สพฐ. “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  และ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  เมื่อจบช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ต้องอ่านออก  เขียนได้ และมีมาตรการประเมินที่
เป็นรูปธรรม” โดยได้ดําเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนปกติ เดือนละ 1 ครั้ง  
เริ่มดําเนินการ ครั้งที่ 1  เดือนมิถุนายน 2558  ดําเนินการจนสิ้นปีการศึกษา 2558 

ผลจากการประเมิน เมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558  สรุปได้ดังน้ี 
1. โรงเรียนที่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ปลอดการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  จํานวน  72  โรง  ได้แก่ 

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน 
1 บ้านควนยูง 25 วัดวชิรประดิษฐ์ 49 บ้านท้องนายปาน 
2 บ้านซอย 2 26 บ้านมะม่วงหวาน 50 บ้านเกาะเต่า 
3 บ้านซอย 10 27 บ้านไสขาม 51 บ้านมะเด่ือหวาน 
4 บ้านท่าเพชร 28 บ้านไสตอ 52 บ้านเกาะพลวย 
5 วัดท่าทอง 29 วัดปากคู 53 บ้านดอนธูป 
6 วัดนทีคมเขต 30 วัดพุฒ 54 วัดแจ้ง 
7 บ้านทอนหญ้าปล้อง 31 บ้านคลองกรูด 55 บ้านบางรักษ์ 
8 บ้านบางชุมโถ 32 บ้านทับท้อน 56 บ้านหน้าค่าย 
9 วัดกลางใหม่ 33 บ้านบ่อโฉลก 57 วัดประเดิม 
10 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 34 บ้านวังหวาย 58 บ้านเกาะนกเภา 
11 วัดชลธาร 35 บ้านดอนสน 59 ชุมชนบ้านนางกํา 
12 วัดบางใบไม้ 36 บ้านท่าเสาเภา 60 วัดท้องอ่าว 
13 บ้านบ่อน้ําร้อน 37 บ้านปากกะแดะ 61 ชุมชนวัดวิสุทธิฯ 
14 บ้านแม่โมกข์ 38 วัดเขาพระนิ่ม 62 บ้านดินแดงสามัคคี 
15 บ้านหนองเปล 39 วัดพ่วง 63 บ้านใหม่สามัคคี 
16 บ้านกําสนประชาสรรค์ 40 บ้านกงหนิง 64 วัดคีรีวง 
17 บ้านกําสนราษฎร์อุทิศ 41 บ้านคลองนาฯ 65 วัดนอก 
18 บ้านคลองสระ 42 บ้านดอนหลวง 66 วัดชลคราม 
19 บ้านม่วงลีบ 43 บ้านวังทองสามัคค ี 67 วัดนทีวัฒนาราม 
20 วัดเขานางเภา 44 บ้านศิลางาม 68 บ้านคอกช้าง 
21 วัดคงคาล้อม 45 วัดประสพ 69 บ้านดอนเสาธง 
22 วัดวังไทร 46 บ้านควนนิมิต 70 บ้านนํ้าฉา 
23 วัดเขาแก้ว 47 บ้านหัวหมากบน 71 บ้านห้วยเสียด 
24 วัดนิกรประสาท 48 บ้านหัวหมากล่าง 72 วัดสิงขร 

 
 
 
 
 
 
 



7 
2.  โรงเรียนที่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คลอ่ง เขียนไม่คลอ่ง                 

จํานวน 62 โรง  ได้แก่ 
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน 

1 บ้านซอย 2 22 บ้านมะม่วงหวาน 43 บ้านท้องนายปาน 
2 บ้านซอย 10 23 บ้านไสขาม 44 บ้านเกาะเต่า 
3 บ้านท่าเพชร 24 บ้านไสตอ 45 วัดแจ้ง 
4 วัดนทีคมเขต 25 วัดปากคู 46 บ้านบางรักษ์ 
5 บ้านทอนหญ้าปล้อง 26 วัดพุฒ 47 บ้านหน้าค่าย 
6 บ้านบางชุมโถ 27 บ้านคลองกรูด 48 วัดประเดิม 
7 วัดกลางใหม่ 28 บ้านทับท้อน 49 บ้านเกาะนกเภา 
8 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 29 บ้านบ่อโฉลก 50 ชุมชนบ้านนางกํา 
9 วัดชลธาร 30 บ้านดอนสน 51 วัดท้องอ่าว 
10 วัดประสิทธาราม 31 บ้านท่าเสาเภา 52 ชุมชนวัดวิสุทธิฯ 
11 วัดโชติการาม 32 วัดเขาพระนิ่ม 53 บ้านดินแดงสามัคคี 
12 วัดบางกล้วย 33 วัดพ่วง 54 บ้านใหม่สามัคคี 
13 บ้านบ่อน้ําร้อน 34 บ้านกงหนิง 55 วัดคีรีวง 
14 บ้านแม่โมกข์ 35 บ้านคลองนาฯ 56 วัดนอก 
15 บ้านหนองเปล 36 บ้านดอนหลวง 57 วัดชลคราม 
16 บ้านกําสนประชาสรรค์ 37 บ้านวังทองสามัคค ี 58 วัดนทีวัฒนาราม 
17 บ้านกําสนราษฎร์อุทิศ 38 บ้านศิลางาม 59 บ้านคอกช้าง 
18 บ้านม่วงลีบ 39 วัดประสพ 60 บ้านนํ้าฉา 
19 วัดเขานางเภา 40 บ้านควนนิมิต 61 บ้านห้วยเสียด 
20 วัดเขาแก้ว 41 บ้านหัวหมากบน 62 วัดสิงขร 
21 วัดวชิรประดิษฐ์ 42 บ้านหัวหมากล่าง   

ประธาน  ดําเนินการตามระเบียบวาระประชุมดังน้ี 
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

1.1  การมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษา 
ผอ.สพป. : ขอแสดงความยินดีและขอบคุณโรงเรียนรับเกียรติบัตร  ที่ได้ดําเนินการทําให้นักเรียนนักเรียนปลอด

การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  และขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนทราบด้วย 
ที่ประชุม : รับทราบ 

1.2  การร่วมกิจกรรม 
ผอ.สพป. : 1) ขอขอบคุณทุกเครือข่าย ทุกอําเภอที่ร่วมจัดกิจกรรมงานวันครู ประจําปี 2559 สําเร็จลลุ่วงตาม

วัตถุประสงค์ไปด้วยดี โดยได้รับการสนับสนุน จากสหกรณ์ฯ แสดงให้เห็นถึงครูมีศักยภาพ 
2) ขอขอบคุณทุกโรงเรียน  ที่จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจําปี 2559  โดยร่วมกับท้องถิ่น เช่น 

โรงเรียนวัดท่าไทรฯ ร่วมกับเทศบาลท่าทองใหม่  เป็นต้น   
ที่ประชุม : รับทราบ 

1.3  คณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ผอ.สพป. : ด้วย สพฐ.  เห็นว่าสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ มีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง 

สพป./สพม. ในเขตตรวจราชการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพนํานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่  
การปฏิบัติเพ่ิมมากขึ้น จึงแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจําเขตตรวจราชการ เขต 1 คณะ จํานวน 19 คณะ  
         ในส่วนของ สพป .สุราษฎร์ธานี เขต 1 อยู่ในเขตตรวจราชการ 6 ประกอบด้วย 
นครศรีธรรมราช, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, พัทลุง 
         ประธานตรวจราชการ  ได้แก่  นางอนงค์  เชาวนะกิจ    ผอ.สพป.พัทลุง 2 
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ที่ประชุม : รับทราบ 

1.4  ขอเชิญรับฟงับรรยายพิเศษ เรื่อง “กลยุทธ์การจัดการศกึษาสู่ประชาคมอาเซียน” 
ผอ.สพป. : วันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมนิภาการ์เด้นท์  ขอเชิญผู้บริหารฯ                   

ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน”                       
โดย ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ  

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที ่10/2558                   
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดได้แจ้ง 
ทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th) 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 
 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 งานบริหารบุคคล 

3.1.1  มอบอํานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ 
ด้วย สพฐ.  มคีําสั่งเรื่อง มอบอํานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ   สั่ง ณ วันที ่25 ธันวาคม  

2558  รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 1 (หน้า 8-9)   
ผอ.สพป. : สรุปสาระสําคญัได้ 4 ประเด็นดังน้ี 

1) ผอ.สพป. อนุมัติฯ ตนเอง 
2) ผอ.สพป. อนุมัติฯ ข้าราชการ ทั้งหมด 
3) ผอ.สพป. อนุมัติฯ โรงเรียนทั้งหมด ที่ไปนอกเขต/นอกจังหวัด 
4) ผอ.ร.ร.   อนุมติัฯ ตนเอง, ข้าราชการ, ลูกจ้าง ไปราชการในเขต จังหวัด 

กรณีที่อนุมัติฯแล้วรายงานให้ ผอ.สพป. ทราบด้วย ขอความอนุเคราะห์เสนอทาง             
My-office 

ที่ประชุม : รับทราบ 
3.1.2 การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเปน็ขา้ราชการครูและ                               

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผูช้่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งกําหนดการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเป็น                

ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ดังน้ี 
1) การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                      

ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครัง้ที่ 1/2559                                                           
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 2 (หน้า 10-11)   

2) การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร                          
ทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย (ประเภททั่วไป) ครั้งที่ 1/2559                                                                       
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุมหมายเลข 3 (หน้า 12)   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.2  งานบริหารท่ัวไป 

3.2.1  งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน ระดับชาติ  ปีการศกึษา  2558   
สพฐ.  กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่าง

วันที่ 29 – 31  มกราคม 2559  ใช้สถานศึกษาในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลเป็นสนามแข่งขัน  โดยผู้เข้าแข่งขัน                 
ระดับภาค  ที่ได้รับรางวัลที่ 1 – 3 (ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 , รองชนะเลิศอันดับ 2)เป็นตัวแทนเข้า
แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 กําหนดการแข่งขันและรายละเอียดต่าง ๆ ติดตามได้
จากเว็บไซต์  WWW.sillapa.net  ในการน้ี  สพฐ. ได้โอนค่าเบ้ียเลี้ยง พาหนะแบบเหมาจ่ายให้กับครูและนักเรียน
ที่เป็นตัวแทน 

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ              
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  จํานวนนักเรียน  97 คน 
จํานวน 19 โรงเรียน รวม 32 รายการ  (โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 18 โรงเรียน , โรงเรียนสังกัด อปท. 
จํานวน 1 โรง )  รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุมหมายเลข 4 (หน้า 13-17)   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ผอ.สพป. : ขอต้ังรางวัลให้กับนักเรียน  ด้วยงบประมาณส่วนตัว ได้เหรียญทอง ลําดับที่ 1 ประเภทเด่ียว  

หรือทีม  จะให้รางวัลเหรียญละ 1,000 บาท/คน สําหรับครูที่ฝึกซ้อมจะให้รางวัลโดยการจัดไป  
ทัศนศึกษาปลายปี ช่วงปิดเทอม  

ที่ประชุม : รับทราบ 
 3.2.2  โครงการจักรยานพระราชทาน 

ด้วย สพฐ.  แจ้งว่า สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการประสานเป็นการภายในจาก                 
พลอากาศตรีสุ พิ ชัย  สุนทรบุระ รองหัวหน้าฝ่ายที่ประทับในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ                 
สยามมกุฎราชกุมาร แจ้งว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราบัณฑูรให้กองกิจการ                 
ในพระองค์ จัดจักรยานพระราชทานให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ที่ยากจน ด้อยโอกาส และ              
มีความจําเป็นที่ต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ เน่ืองจากบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน  
จํานวน 9,900 คัน ในการน้ี สพฐ. ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ดําเนินการ 
         (1) ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนตามเกณฑ์ 
              1.1 เด็กนักเรียนที่ครอบครัวยากจน ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี 
              1.2 ลักษณะการเดินเท้ามาโรงเรียน โดยนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล 
จากโรงเรียนเกินกว่า 3 กิโลเมตร (ให้ผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้ลงช่ือกํากับด้วย) 
              1.3 เด็กนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรับมอบจักรยาน ต้องสามารถขี่จักรยานได้ดูแล
ตัวเองให้สามารถเดินทางด้วยความปลอดภัย และสะดวกในการใช้จักรยานในการเดินทาง โดยไม่ใช้เส้นทางบน
ภูเขาหรือใช้ในที่การจราจรคับคั่ง และเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อเด็ก 
              1.4 ให้จัดเรียงลําดับความสําคัญ  ความจําเป็นของความต้องการใช้จักรยานของ
นักเรียนในการเดินทางมาโรงเรียน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย และส่งรายช่ือไม่เกิน 50 คน /เขตพ้ืนที่ 
                    (2) การรับมอบจักรยานพระราชทาน  ใหดํ้าเนินการ   
                                 2.1 ใหส้ํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 เป็นตัวแทนในการรับมอบจักรยาน                 
โดยแต่งต้ังคณะกรรมการรับมอบจักรยาน ทาง  สพฐ.  จะส่งทางบริษัทไปรษณีย์ไทย ห้วงระยะเวลา วันที่                    
18 – 22 มกราคม 2559 
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                               2.2 จัดพิธีรับมอบจักรยานพระราชทานท่ีจังหวัด  ทั้งน้ี จะประสานผ่านผู้ว่าราชการ
จังหวัด โดยการจัดพิธีมอบอย่างสมพระเกียรติแต่เรียบง่าย และหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนมารับมอบจักร
พระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารขณะทรงจักรยาน 
รองณันศภรณ์ : สพป.สฎ.1 แจ้งโรงเรียนดําเนินการส่งรายช่ือนักเรียน จํานวน 50 คัน สําหรับพิธีรับมอบจักรยาน

พระราชทาน ขณะน้ีรอประสานงานการจัดส่ง ในส่วนของ สพป.สฎ.1 มอบ จํานวน 44 คัน และ
ส่วนที่เหลือจากจากการพิธีมอบ จะดําเนินการมอบอีกคร้ังหน่ึง 

ผอ.สพป. : สพป.สฎ.1 จะขอความร่วมมือสํารวจข้อมูลต่าง ๆ จากโรงเรียน ขอให้โรงเรียนได้ให้ความร่วมมือ
ด้วย  เพ่ือประโยชน์ต่อนักเรียน เช่น  ข้อมูลนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เป็นต้น 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.2.3  โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ   
ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2559   
ด้วย สพฐ. ได้ขอความร่วมมือ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดําเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2559 รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 3 วิชา ได้แก่  วิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา /ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  โดยได้เปิดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2558 และจัดสอบรอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในวันอาทิตย์ที่                
31  มกราคม 2559 และจัดสอบรอบสอง ระดับประเทศในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 

รอบแรก  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สอบวันอาทิตย์ที่  31  มกราคม 
2559 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี   มีผู้สมัครเข้าสอบทั้งสิ้น 974 คน จํานวนห้องสอบ 28 ห้องสอบ 
รายละเอียดจํานวนผู้เข้าสอบ  และจํานวนห้องสอบแยกรายวิชา   

วิชา คณิตศาสตร์ประถม คณิตศาสตร์ ม.ต้น วิทยาศาสตร์ ประถม รวม 

จํานวนผู้สมัคร 359 คน 26 คน 589 คน 974 คน 

จํานวนห้องสอบ 10 ห้อง 1 ห้อง 17 ห้อง 28 ห้อง 

รอบสอง  ระดับประเทศ  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  เป็นศูนย์สอบที่ 10 มี สพป.เครือข่าย 
จํานวน 10 สพป. ได้แก่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 – 3, สพป., นครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 ,  สพป.กระบ่ี,                 
สพป.พังงา  และ สพป.ภูเก็ต   สอบวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม  2559  
รองณันศภรณ์ : ขอขอบคุณโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ที่อํานวยความสะดวกด้านสถานที่จัดสอบ และ สพป. 

จะดําเนินการจัดสอบในรอบ 2  ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 การส่งนักเรียนเข้าสอบของค่ายต่าง ๆ 
ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนเอกชน  ขอให้ผู้บริหารฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมด้วย 

ผอ.สพป. : ขอความร่วมมือจากทุกโรงเรียนได้ส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมด้วย  เช่น  
1) มีผู้สนับสนุนบริจาคส้วมโรงเรียนสามารถดําเนินการส่งประกวดส้วมดีเด่น  หรือ 
2) มีการสนับสนุนลูกฟุตบอล ให้กับนักเรียน โรงเรียนสามารถส่งเสริม สนับสนุนส่งทีม

ฟุตบอลของโรงเรียน เข้าแข่งขันในรายการต่าง ๆ หรือ  
3) มีการสนับสนุนปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียน เช่น  ห้องสมุดโรงเรียนซอย 10, ห้องสมุด

โรงเรียนวัดท่าไทรฯ โรงเรียนสามารถส่งประกวดห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น เป็นต้น 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.3  งานการเงินและงบประมาณ  

3.3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
1.1) รายการงบลงทุน  ค่าครภัุณฑ์  ปีงบประมาณ 2559 
1.2) รายการงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้งฯ ปีงบประมาณ 2559 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 5 (หน้า 18-22) 
รายการ 

งบประมาณท่ีได้รับ    
อนุมัติเงินประจํางวด 

ทํา PO แล้ว        
ยังไม่ได้เบิก 

เบิกจ่ายแล้ว 
งบประมาณคงเหลือ 

ยังไม่ส่งเบิก 
1.งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า          

1 ล้านบาท  
2,817,000 - 2,817,000 2,817,000 

2.ค่าครุภัณฑ์ฯ โรงเรียนดีประจําตําบล 3,850,800 3,850,800 3,333,900 516,900 
3.ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ (15รร) 34,112,900 33,897,120 1,359,150 32,537,970 
4.ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ (1รร) 821,900 820,000 - 820,000 
5.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ 

(15รร./สพป.) 
5,233,400 5,233,200 3,501,000 1,732,200 

6.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ 
(1รร.) 

700,000 700,000 - 700,000 

7.ปรับปรุงซ่อมแซมฯโรงเรียนดีประจําตําบล 1,093,800 1,093,800 546,900 546,900 
8.อาคารเรียน แบบ318ล/55-ก 4,442,600 - - 4,442,600 

ผอ.จรัสศรี : ขอให้โรงเรียนได้รีบดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องด้วย 
ผอ.สพป. : ทําไมต้องเร่งรัดการดําเนินการ เน่ืองจาก 183 เขต สพป.สุราษฎร์ธานี อยู่ในลําดับที่ 154 เราไม่

สามารถช้ีแจงได้ ว่าทําไมดําเนินการล่า ช้า  เ พ่ือใ ห้ เ กิดประสิท ธิภาพและประสิท ธิผล  
ในการปฏิบัติงานของ ผอ.สพป. ฉะน้ันผู้บริหารสถานศึกา ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย   

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.3.2  ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 6 (หน้า 23-24) 
ผอ.จรัสศรี : ขอให้ผู้บริหารฯ ได้ศึกษาทําความเข้าใจมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี  และถือปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  รายละเอียดดังแนบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.3.3  สรปุผลการจัดสรรงบประมาณ  ป ี2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 7 (หน้า 25) 

 

 

 

 

 

 

 
รองธนาวุฒิ : การขอปรับลดรายการหรืองบฯซ่อม หรือขอเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะต้องแจ้งให้มา สพป.           

ตามแบบ ปร.4  สพป. จะตรวจสอบเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่อย่างไร 
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ที่ประชุม : รับทราบ 

3.3.3  แบบควบคุมการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 8 (หน้า 26-35) 
 ตามท่ี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1  ได้ดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2559              
โดยได้มีการควบคุมการดําเนินงานโครงการตามแผนฯ สรปุได้ดังน้ี 

กลยุทธท์ี ่ จํานวนโครงการ ดําเนินการแล้ว กําลังดําเนินการ ยังไม่ได้ดําเนินการ 
1 9 3 0 6 
2 4 0 0 4 
3 9 0 1 8 
4 24 0 8 16 
5 1 0 0 1 

 

รองธนาวุฒิ : แบบควบคุมการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ เ พ่ือให้ทราบว่า ในขณะน้ีได้  
เคลื่อนไหวอย่างไร ในช่วงของผู้รับผิดชอบโครงการในช่วงใด ได้เตรียมบุคลากรหรือดําเนินการใน
ส่วนที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการต่อไป  และขอขอบคุณทุกท่านได้ให้ความร่วมมือ
ในการรับการประสานงานเรื่องต่าง ๆ และการขอข้อมูลเร่งด่วน 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4  งานวิชาการ 
3.4.1  การเตรียมการสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2558 
    ตามที่ สทศ.กําหนดจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์  2559 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 น้ัน                 
เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับนักเรียนผู้เข้าสอบให้โรงเรียนดําเนินการดังน้ี 

1) ตรวจสอบจํานวนนักเรียนเพ่ือทําการเพ่ิม – ลดนักเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันให้แล้วเสร็จ                
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559ตามหนังสือ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ที่ ศธ 04163/16  ลงวันที่ 5 มกราคม  
2559  

2) จัดโครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ให้ครูผู้สอนได้ศึกษาเพ่ือการวางแผนการจัด               
การเรียนการสอนที่สอดคล้องตามโครงสร้างข้อสอบที่กําหนด รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม      
หมายเลข 9 (หน้า 36-48) 
รองมนต์ชัย : ในส่วนของ Pre O-net  ให้โรงเรียนรายงานในวันที่ 29 มกราคม 2559 
ผอ.สพป. : ขอให้ตรวจสอบผังข้อสอบ O-NET และแจ้งผู้เก่ียวข้องทราบด้วย มีทั้งหมดทุกกลุ่มสาระ ปรนัย

หลายตัวเลือกมีเฉพาะสังคมฯ  ภาษาไทย 5 ข้อ 25 คะแนน  หลายตัวเลือกมากกว่า 1 คําตอบ 
เน้นการระบายฝนคําตอบ ทําความเข้าใจในกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จะให้
ศึกษานิเทศก์ ติดตามอีกคร้ังหน่ึง 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.2  การติวสอบ O-NET ทาง DLTV 
 สพฐ.  กําหนดให้มีการติวเพ่ือการสอบ O-NET ทางสถานีโทรทัศน์ E.TV. ต้ังแต่วันที่ 8 -26 

กุมภาพันธ์  2559  ต้ังแต่เวลา 14.00-15.00 น. และจะออกอากาศซ้ําอีกครั้งในวันเดียวกัน ต้ังแต่เวลา 19.00-
20.00 น. ดังน้ี 
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 - ช้ัน ป.6 ติววิชาวิทยาศาสตร์,  คณิตศาสตร์,  ภาษาอังกฤษ 
 - ช้ัน ม.3 ติววิชาวิทยาศาสตร์,  คณิตศาสตร์,  ภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย 

รองมนต์ชัย : ขอให้แจ้งครูและผู้เก่ียวข้องทราบด้วย 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.3  มาตรฐานท่ีควรปรับปรุงเร่งด่วนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                 

ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เป็นกรอบ  ซึ่ง สทศ. ได้แจ้งผลการทดสอบของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
มาตรฐาน รวมทั้งมาตรฐานที่จะต้องปรับปรุง  ทั้ง สทศ.  ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของรายงานผลการทดสอบ  O-NET  
ของแต่ละโรงเรียนเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้แล้ว 

ดังน้ัน  ขอให้โรงเรียนนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
จากผลการสอบ O-NET  ดังกล่าวด้วย 
รองมนต์ชัย : ขอให้โรงเรียนได้ศึกษารายละเอียดและปรับให้สอดคล้องกับการสอบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.4  การกรอกข้อมูลนักเรยีน ป.3  สาํหรับสอบ NT  ปีการศึกษา  2558 
ขณะน้ี สพฐ. ได้เปิด Web  Application สําหรับ กรอกข้อมูลนักเรียน ป.3 แล้ว ขอให้แจ้ง

โรงเรียนไปดําเนินการทางเว็บไซต์ http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis โดยใช้รหัส username และ 
password เดิม  โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 การสอบคร้ังน้ีจะไม่มีการสํารองกระดาษคําตอบ
สําหรับโรงเรียนที่ไม่กรอกข้อมูลในปีน้ี  
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.5  การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจําปี 2559 
โรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามแบบเสนอข้อมูลเบ้ืองต้น รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม 

หมายเลข 10 (หน้า 49-55)  และดําเนินการตามปฏิทิน  ดังน้ี  
ระยะเวลา รายการ 

ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559   แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการประเมินเพ่ือคัดเลือกพร้อมเอกสาร/หลักฐาน 
ถึงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 1 

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559   ดําเนินการคัดเลือกระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ฯ  
จัดลําดับจํานวน  10  โรงเรียน  และแจ้งรายช่ือโรงเรียนที่ชนะเลิศ             
ลําดับที่ 1 รายงาน สพฐ.  เพ่ือประกาศรายช่ือและจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน  โรงเรียนละ  50,000  บาท  (10 โรง) 

ภายในเดือนกันยายน  2559   โรงเรียนที่ชนะเลิศลําดับที่ 1 รับการคัดเลือกและตัดสินระดับโซน                
เขตตรวจราชการ โดยการประเมินเชิงประจักษ์  ได้รับงบประมาณสนับสนุน  
50,000 บาท  

- อันดับ 1  รางวัลสุดยอด 
- อันดับ 2  รางวัลดีเด่น 
- อันดับ 3  รางวัลดี 

ภายในเดือนตุลาคม 2559   สพฐ.  ประกาศผลการคัดเลือก  ระดับประเทศ 
ภายในเดือนธันวาคม 2559   สพฐ.  จัดพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร   

และเงินรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ประจําปี 2559 
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รองมนต์ชัย : โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ให้ใช้ข้อมูล 10 มิ.ย. 59 สมัครภายในวันที่ 15 มิ.ย. 59 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.6  โครงการอาเซียนสองภาษา 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 11 (หน้า 56-58)  
รองมนต์ชัย : สืบเน่ืองจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด กําชับกับ ผอ.สพป. ในเรือ่งที่เป็นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

จึงได้จัดทําโครงการอาเซียนสองภาษา มีวัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนของผู้บริหาร คร ูนักเรียน และ

บุคลากร ในสังกัด สพป.สฎ.1 
2) เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด สพป.สฎ.1 ทุกคน มคีวามรู้ความ

เข้าใจและความตระหนักเก่ียวกับประชาคมอาเซียน สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ พหุ
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี การส่ือสารและสารสนเทศในการสื่อสารกับประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

3) เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในสงักัด สพป.สฎ.1 ทุกคน สามารถใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สอง (พม่า ลาว จีน กัมพูชา) 

ภายใต้ยุทธศาสตร์อาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สนับสนุนกิจกรรมการเสริมสร้างความตะหนักเก่ียวกับอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสรา้งโอกาสในการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 

ผอ.สพป. : มีผู้บริหารฯ ท่านใดที่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติด้วยภาษาอังกฤษได้ 5 นาทีบ้าง การประชุม
ครั้งต่อไป ให้ ผอ.จุราภรณ์ และครูนงนพพร  ได้พูดสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้เวลา 5 นาที และ
ให้ประธานเครือข่ายประชุมเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์ โดยใช้ช่วงช่ัวโมงลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
กําหนดให้ครู  พูดสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้เวลา 5 นาที ในส่วนของนักเรียน  พูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เวลา 2 นาที 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.7  การประเมินการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
รองมนต์ชัย : การประเมินการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ครั้งที่ 5 ประเมินในวันที่ 31 มกราคม 2559 จะใช้

ข้อสอบสํานักงานวิชาการ และกรอกข้อมูลผ่านระบบ E-me มี 2 แบบฟอร์ม  
1) แบบ 1  สําหรับกรอกข้อมูลการอ่านการเขียน  
2) แบบ 2  สําหรับกรอกข้อมูล รายงานจําแนกสาเหตุการอ่านการเขียนไม่ได้  

เช่น ป.1 มีนักเรียน อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 1 คน จะต้องกรอกแบบ 2 เพ่ือจะแยกสาเหตุว่า 
มีสาเหตุอะไร 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.8 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
รองมนต์ชัย : โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 ให้โรงเรียนในสังกัด

นอกเหนือจากโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 ที่เหลือสมัครร้อยละ 50 จํานวน 125 โรง ปี 2559 
จะต้องเข้าร่วมโครงการอีก 55 โรง ให้โรงเรียนสมัครใจเข้าร่วมโครงการ  
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  โรงเรียนคู่ขนาน  ในปีการศึกษา 2558 มี 15 โรงเรียนดังน้ี 

โรงเรียนขนาดเล็ก 
1. บ้านซอย10 
2. วัดพ่วง 
3. บ้านสุชน 
 

โรงเรียนขนาดกลาง 
1. บ้านบ่อผุด 
2. วัดประสพ 
3. วัดนอก 
4. บ้านห้วยโศก 
5. บ้านสันติสุข 
 

โรงเรียนขยายโอกาส 
1. วัดกลางใหม่ (มิตรภาพท่ี 24) 
2. วัดภูเขาทอง 
3. วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 
4. บ้านคลองคราม 
 

 
  

ที่ประชุม : สมัครเข้าร่วมโครงการดังน้ี 
 โรงเรียนขนาดเล็ก 

1. วัดสันติวราราม 
2. วัดคงคาล้อม 
3. ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 
4. วัดประสิทธาราม 
5. บ้านหนองเปล 
6. บ้านม่วงลีบ 
7. บ้านไสใน 
8. บ้านกงหนิง 
9. บ้านดอนเสาธง 
10. บ้านใหม่สามัคคี 
11. บ้านดินแดงสามัคคี 
12. บ้านท่าเสาเภา 
13. บ้านทับท้อน 
 
 

โรงเรียนขนาดกลาง 
1. วัดวชิรประดิษฐ์ 
2. วัดแจ้ง 
3. วัดปากคู 
4. วัดเขานางเภา 
5. บ้านปากกะแดะ 
6. บ้านไสตอ 
7. วัดนาราเจริญสุข 
8. บ้านหัวหมากบน 
9. บ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 
10. วัดบุณฑริการาม 
11. วัดประเดิม 
12. บ้านท่าเพชร 
13. บ้านหาดงาม 
14. บ้านโฉลกหลํา 
15. บ้านบางรักษ์ 
16. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 
17. บ้านซอย 2 

ขยายโอกาสทางการศึกษา 
1. บ้านบางใหญ่ 
2. บ้านเกาะพลวย 
3. วัดกงตาก 
4. ชุมชนบ้านนางกํา 
5. บ้านหน้าค่าย 
6. บ้านคลองสระ 
7. บ้านเกาะเต่า 
8. บ้านทอนหญ้าปล้อง 
9. วัดโพธ์ินิมิต 
10. นิคมสร้างตนเอง 

 

 
3.4.9  การใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ My-office 

รองมนต์ชัย : ตามที่ สพป.สฎ.1 ได้ดําเนินการใช้ระบบ My-office ความทราบแล้วน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการ
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ขอซ้อมความเข้าใจดังน้ี 

1) ขอให้ทุกโรงเรยีนได้ใช้  ระบบ My-office ปี 2559 เน่ืองจากมีบางโรงเรียนยังใช้ระบบ 
My-office ปี 2558 

2) การลาของผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อเสนอผา่นระบบ ให้คลิกเลือกส่งไปยังเจ้าหน้าที่         
กลุ่มบริหารงานบุคคล – นางสมใจ  ฉ้วนต้ัน 

3) การส่งหนังสือเชิญ ผอ.สพป. เป็นประธานหรือร่วมงาน ให้ส่งไปยังเจ้าหน้าที่                  
กลุ่มอํานวยการ เน่ืองจากมีบางโรงเรียนส่งไปกลุ่มงานเลขานุการ 

ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 
 

รองประทีป : สืบเน่ืองจากได้ร่วมประชุมกับสมาคม รอง ผอ.สพป. ทั่วประเทศทราบว่า  การปฏิรูปโครงสร้าง
การศึกษาคล้ายรูปแบบเดิม ปรับบางส่วน แต่ยังติดที่งบประมาณ บุคลากร และระเบียบ  
ที่เก่ียวข้อง และผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อนุสรณ์ ฟูเจริญ) กําชับเรื่องการ
ดําเนินการ BBL, DLTV, DLIT  โรงเรียนยังต้องดําเนินการต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ผอ.ธนากร : นําเสนอควรปรับรูปแบบการจัดที่น่ังประชุมสําหรับผู้ประชุม เน่ืองจากไม่สะดวกในการน่ังประชุม 
ผอ.สพป. : รูปแบบการจัดที่น่ังเดิม จัดแบบคลาสรูม  เป็นการน่ังแบบช้ันเรียน  จึงได้ปรับมาเป็นแบบตัวยู 

(U) เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศในการประชุมที่เป็นกันเอง 
 
ผอ.จําลอง : จากการได้เข้าร่วมประชุมสภาการศึกษา เรื่อง “การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา” ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ในหมวดบทลงโทษ ระบุไว้ว่า หากสถานศึกษาไม่สามารถ
บริหารจัดการให้ผ่านการประกันคุณภาพได้ ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องโทษจําคุก 1 ปี หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

ที่ประชุม : รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา  12.00  น. 

 

    ลงช่ือ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 

    ลงช่ือ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
(นายมณีโชติ  แพเรือง) 

รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 


