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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
คร้ังที ่ 2/2559 

วันที่  19  กุมภาพันธ์  2559 
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  อาํเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้เข้าประชุม   

 สพป.สฎ.1   

1 นายชุมพล  ศรสัีงข ์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

2 นายสัญญานนท ์ พรหมมณ ี รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

3 นายผัน  หอมเกต ุ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

4 นายมณีโชต ิ แพเรือง รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

5 นายสุมนต์  ศิรธิรรม รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

6 นายธนาวุฒิ  รกัษ์หน ู รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

7 นายไพจิตร  รกัษาสรณ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

8 นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

9 นางจรัสศรี  พรหมกล่ิน ผอ.กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย ์

10 นางสมใจ  ฉ้วนตั้น นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพเิศษ (แทน) ผอ.บริหารงานบุคคล 

11 นายพรพันธุ์ศักดิ์  พาหะมาก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

12 นางอารยา  จันทว ี ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 

13 นางสาวนันทนชั  สิริเวชพันธ ์ นักวิชาการชํานาญการพิเศษ (แทน)ผอ.กลุม่ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

14 นายเจด็จ  หนแูกล้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (แทน) ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

15 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

16 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนยูง 

17 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 10 

18 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียน นิคมสร้างตนเอง  

19 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 2 

20 นายพรศักดิ ์ คงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเพชร 

21 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางใหญ่  

22 นางขวญัใจ  บญุสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 

23 นางคนึงนิตย์ ชยัสวัสดิ์ ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางชุมโถ 

24 นางจุราภรณ ์ คงเจรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมหวัง 

25 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสุชน 

26 นางสาวริยาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลางใหม่ 

27 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดโพธิ์นิมิต  
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28 นางสาวเบญจมาศ  มณีโชติ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าทอง 

29 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสันติสุข  

30 นางปุญชรัศมิ ์ ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนทีคมเขต 

31 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแหลมทอง  

32 นายคมกฤษ  ล่ิมสวัสดิ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

33 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านโพหวาย 

34 นายประสาน  บัวนเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางใบไม ้

35 นายนิวัต ิ ทวยเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลอสุข 

36 นายสุชาดา  ล่ิมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสิทธาราม 

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 บ้านทอหญ้าปล้อง 

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

42 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสระ  

43 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคงคาล้อม 

44 นายจรัญ  คิดขยัน ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 

45 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนประชาสรรค์  

46 นางพรพิมล  ถาวรพงศ์สถิต ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขานางเภา 

47 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวังไทร 

48 นายพรศักดิ์  เสียงเพราะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคีรีรอบ  

49 นายวินัย  จันทร์สวา่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสใน  

50 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านแม่โมกข์  

51 นายขวัญชยั  ชูช่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อน้ําร้อน 

52 นางสายชล  ไชยธวัช ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนิง  

53 นายสุขสวัสดิ ์ จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศิลางาม 

54 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อาํนวยการโรงเรียน วัดบ้านใน 

55 นายสุริยา จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

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

57 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดอุทยาราม  

58 นายจิตณรงค์ ชยัชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนหลวง 

59 นางสาวบุญพา  พรหมณะ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 

60 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสพ 
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61 นางสาวกมลมาศ ปรีชา ครู (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนสน   

62 นายเดโช  ใจด ี ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนยาง  

63 นางสาวเพ็ญจา  จันทร์ชุมแสง ครู (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์  

64 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาพระน่ิม  

65 นางสาวอารี  มลไชย รองผู้อํานวยการโรงเรียน วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  

66 นางรัตน์เกล้า  จันทร ครูวิกฤติ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก  

67 นายทัศนีย์  เพลงสันเทียะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทับท้อน  

68 นายพินิต  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านบางสําโรง 

69 นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาแก้ว 

70 นายสุเทพ  ประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแสงประดษิฐ ์

71 นายพรทิพย์ เพชรเกือ้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวชิรประดิษฐ ์

72 นายมานิต  จิตสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนิกรประสาท  

73 นางดวงพร  ดุษฎี รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม  

74 นายสุรเชษฐ ์ ปานแดง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหนองเปล  

75 นางจุร ี วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพ่วง 

76 นางพิลาวรรณ  ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากกะแดะ 

77 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเสาเภา  

78 นางสาวศิรยาศ์  ฉลิอุโค ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกงตาก 

79 นายประจักษ์  หนูหลิบ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนราชา 

80 นายทนุพันธ์  หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยด่าน  

81 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหัวหมากบน 

82 นางสาวภัคนัย  ชูธรรมา ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 

83 นายโกวิทย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยโศก 

84 นายสาโรจน์  โกละกะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะม่วงหวาน  

85 นางศิรมา  เสนยิ้ม ครู (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขาม 

86 นางศุภรัตน์  เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดปากคู 

87 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสตอ 

88 นายประพันธ ์ โชติช่วง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองกรดู  

89 นางชญาภา  ศรีทอง ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพุฒ 

90 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านควนนิมิต 

91 นายพีรพงษ์  พรรพคช ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านวังหวาย 

 อําเภอดอนสัก   

92 นายบุญโชติ  คงเรอืง ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองคราม  

93 นายชัยรัตน์  บุญนาค ผู้อํานวยการโรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม9้ 
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94 นายสมใจ  สิกขวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดินแดงสามัคคี 

95 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวง  

96 นางสุณี  รกัเมือง ติจันทึก ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านใหม่สามัคคี  

97 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคอกช้าง 

98 นางวินันทา  จุย้จุลเจิม ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านดอนเสาธง  

99 นายธรากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนอก  

100 นายสุนทร  ทองศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านศรีชัยคราม  

101 นายวิตร  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลคราม 

102 นายศิรุต  สุขคุ้ม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม  

103 นายคํารณ ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านนางกํา 

104 นายทศพร  ประยูรบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียน  ชุมชนวัดวิสุทธชิลาราม 

105 นายอนันต์  ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 

106 นางสาวอุไร  จนัทร์นวล ครูผู้ช่วย  (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 

107 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดษิฐ ์

108 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากดอนสัก 

109 นายจรสั  เดชศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านห้วยเสียด  

110 นายวีระพัฒน์  ช่วยบํารงุ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสิงขร  

111 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านน้ําฉา  

112 นางสาวพันทพิา ทิพยฤกษ ์ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะพลวย  

 อําเภอเกาะสมุย   

113 นายวิสาร บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนธปู 

114 นายบัญญัติ  พลูผล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง 

115 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแจ้ง 

116 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนาราเจริญสุข 

117 นางสาวณัฐนันท์  สาม ครู (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคีรีวงการาม 

118 นางสาวพิไลวรรณ  ไชยราช ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย 

119 นายสุรเดช  พลูติ้ม ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสันติวราราม  

120 นางสวาท  มีเพยีร ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดประเดิม  

121 นางนัทธี  ศรีคง ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดคุณาราม  

122 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลาง  

123 นางสาวกิตยิา  เก้าเอีย้น ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับุณฑริการาม  

124 นางอุทยัวรรณ  นาลาด ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  

125 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหาดงาม 

126 ว่าที่ พ.ต.มนตร ีอินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปลายแหลม 
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127 นางจีรภา  สมพลเดช ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านแหลมหอย   

128 นายประสิทธิ์  วาณิชย์เจริญ ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัภูเขาทอง  

129 นายสุชาติ  สุขสม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อผุด 

130 นางกิตติยา  ทองหยดั ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นบางรกัษ ์

 อําเภอเกาะพะงัน   

131 นายทนงศักดิ์  หิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน 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 ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะเดื่อหวาน 

137 นางเบ็ญวรรณ  มุนเนียม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา  

138 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมัยคงคา 

139 นายสมเกียรติ  ช่วงโชต ิ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีธนู  

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการพิเศษ 

2 นางสาวพิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการพิเศษ 

3 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักตรวจสอบภายในชํานาญการ 

4 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

5  นายโยธิน  สุธรรมานนท ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

ผู้ไม่มาประชุม   

1 ผู้อํานวยการโรงเรียนกําสนประชาสรรค์ 

2 นายประทีป  ทองด้วง                    ไปราชการ 

3 นางณันศภรณ์  นิลอรุณ                  ไปราชการ 

เริ่มประชุม  เวลา  13.05  น. 
ประธานในที่ประชุม (นายชุมพล  ศรีสังข์) ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1) จุดเทยีน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย 
2) ที่ประชุมรว่มกนัสวดมนต์ไหวพ้ระ 
3) ชม VTR ประมวลภาพกิจกรรมในรอบเดือนมกราคม 2559 
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 
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ผลจากการประเมิน สรุปได้ดังน้ี 
1. โรงเรียนที่มีนักเรียน ช้ัน ป.1 ปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เพ่ิมจากคร้ังที่ผ่านมา 

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน 
1 บ้านบางใหญ่ 10 วัดแสงประดิษฐ์ 19 วัดราษฎร์เจริญ 
2 บ้านโพหวาย 11 บ้านไสใน 20 บ้านโฉลกหลํา 
3 บ้านสันติสุข 12 วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 21 บ้านศรีธนู 
4 วัดโพธิ์นิมิต 13 บ้านท่าโพธิ์ 22 บ้านบ่อผุด 
5 บ้านสุชน 14 วัดดอนยาง 23 บ้านแหลมหอย 
6 วัดสมหวัง 15 วัดบ้านใน 24 วัดคีรีวงการาม 
7 บ้านคลองสุข 16 บ้านควนราชา 25 วัดคุณาราม 
8 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 17 บ้านห้วยโศก 26 บ้านปากดอนสัก 
9 บ้านคีรีรอบ 18 บ้านหาดร้ิน 27 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 
    28 บ้านศรีชัยคราม 

2. โรงเรียนที่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คลอ่ง                  
เขียนไม่คล่อง  (เพ่ิมเติม) ได้แก่ 
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน 

1 บ้านควนยูง 9 วัดนิกรประสาท 17 บ้านโฉลกหลํา 
2 บ้านสันติสุข 10 วัดแสงประดิษฐ์ 18 บ้านศรีธนู 
3 วัดท่าทอง 11 วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 19 บ้านเกาะพลวย 
4 บ้านสุชน 12 บ้านปากกะแดะ 20 บ้านดอนธูป 
5 วัดสมหวัง 13 วัดดอนยาง 21 วัดคีรีวงการาม 
6 บ้านคลองสุข 14 วัดบ้านใน 22 วัดคุณาราม 
7 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 15 บ้านหาดร้ิน 23 บ้านปากดอนสัก 
8 วัดคงคาล้อม 16 วัดราษฎร์เจริญ 24 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 
    25 บ้านศรีชัยคราม 

 
ประธาน  ดําเนินการตามระเบียบวาระประชุมดังน้ี 
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

1.1  การมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษา 
ผอ.สพป. : ขอแสดงความยินดีและขอบคุณโรงเรียนรับเกียรติบัตร  ที่ได้ดําเนินการทําให้นักเรียนนักเรียนปลอด

การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  และขอขอบคุณในความร่วมมือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

1.2  การพัฒนาหลักสูตรขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและ                    
เลื่อนเปน็วิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 

ผอ.สพป. : การพัฒนาหลักสูตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็น             
วิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเช่ียวชาญ รุ่นที่ 6/2559 โดยมี                      
รอง ผอ.สพป.สฎ.1 เข้ารับการพัฒนา จํานวน 2 คน ได้แก่ 

- นายประทีป  ทองด้วง 
- นางณันศภรณ์  นิลอรณุ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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1.3  การติดตามผลการดําเนินการขับเคลือ่นนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”                       

เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 3 
ผอ.สพป. : เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์  2559  สพฐ. ได้ตรวจติดตามนโยบายลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  

ในโรงเรียนบ้านคลองสุข และโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู 
นักเรียน  และศึกษานิเทศก์ ที่ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามดังกล่าว  และขอชมเชยคณะ
ศึกษานิเทศก์ที่ให้ความร่วมมือ  นําเสนอข้อมูลเป็นอย่างดี 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที ่1/2559                    
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดได้แจ้ง 
ทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th) 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 
 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 งานบริหารบุคคล 

3.1.1 รับสมัครคัดเลือกบคุคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเขา้รบัราชการเป็นข้าราชการครแูละบุคลากร                 
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผูช้่วย กรณีที่มีความจําเปน็หรือมีเหตุพเิศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 

ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศรับสมัครคดัเลือก
บุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี
ความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559  จํานวน  25 อัตรา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 1)   
หน้า 8-31  สรปุรายละเอียดดังน้ี 

* ตําแหน่งที่คัดเลือก ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 25 อัตรา เงินเดือนขั้น 15,050 บาท สําหรับ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และขั้น 15,800 บาท สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 5 ปี หรือคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิปริญญาตรี 
หลักสูตร 4 ปี ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ดังน้ี 
 (1) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ปฐมวัย จํานวน 3 อัตรา 
 (2) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา 
 (3) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา จํานวน 4 อัตรา 
 (4) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ประถมศึกษา จํานวน 1 อัตรา 
 (5) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ จํานวน 3 อัตรา 
 (6) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก พลศึกษาและหรือสุขศึกษา จํานวน 3 อัตรา 
 (7) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 อัตรา 
 (8) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา 
 (9) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา 
 (10) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก คหกรรมศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา 
 (11) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ดนตรีและหรือนาฏศิลป์ จํานวน 1 อัตรา 
 (12) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก บรรณารักษ์ จํานวน 1 อัตรา 
 (13) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก การจัดการทั่วไป จํานวน 2 อัตรา 
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* ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ปัจจุบันเป็นพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจํา ครูสอน

ศาสนาอิสลาม  วิทยากรอิสลาม  พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินงบประมาณ
หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา  และต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ตามคําสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใด
อย่างหน่ึงหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยผู้สมัครคัดเลือกต้องมีภาระงาน
ตามตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 ช่ัวโมงหรือ 5 คาบต่อสัปดาห์ 

*  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ต้ังแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2559 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ผอ.สพป. : สถิติการรับสมัคร ต้ังแต่วันที่ 15-19 ก.พ. 59 ยอดรับสมัคร จํานวน 88 คน 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.1.2 มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคล เพือ่บรรจุและแต่งต้ังเขา้รับราชการ                          
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณทีี่มีความจําเปน็                         
หรือมีเหตุพเิศษ ครั้งที่ 1 ปี  พ.ศ.2559 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 2)  หน้า 32-34 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ผอ.สพป. : ขอให้ผู้บริหารฯ ได้ไปศึกษามาตรการดังกล่าวข้างต้น หากพบข้อมูลจุดล่อแหลมที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต ขอให้โทรศัพท์รายงาน ผอ.สพป. ทราบทันที 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.2  งานบริหารท่ัวไป 
3.2.1 งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน  ระดับชาติ   ปีการศกึษา  2558   

สพฐ.กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 
29 – 31 มกราคม 2559  ใช้สถานศึกษาในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลเป็นสนามแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันระดับภาค
ที่ได้รับรางวัลที่ 1 – 3 (ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 , รองชนะเลิศอันดับ 2)เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ,                 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2  เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
จํานวนนักเรียน  97 คน จํานวน 19 โรงเรียน รวม 32 รายการ  (โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 18 โรงเรียน, 
โรงเรียนสังกัด อปท. จํานวน 1 โรง )   

สรุปผลระดับชาติ ปีการศึกษา 2558  เหรียญทองชนะเลิศ จํานวน 1 รายการ รองชนะเลิศ     
อันดับที่ 1 จํานวน 1 รายการ  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จํานวน 2 รายการ  เหรียญทอง จํานวน 21 รายการ              
รวม 25 ทอง   เหรียญเงิน  จํานวน 6 รายการ  และเข้าร่วม 1 รายการ  รวม 32 รายการ ในการน้ี  ท่าน ผอ.
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้มอบเงินให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย จํานวน 2 คน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ เหรียญละ 1,000 บาท   
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 3)  หน้า 35-38 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ผอ.สพป. : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ และ

ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้รับรางวัลมา  
ณ ที่น้ีด้วย  จนทําให้ สพป.สฎ.1 ได้เหรียญทองชนะเลิศ ลําดับที่ 125 ของประเทศ และจัดลําดับ
เหรียญทอง ได้ลําดับที่ 5 ของประเทศ  

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.2.2  โครงการจักรยานพระราชทาน 

ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชบัณฑูร ให้กองกิจการในพระองค์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดจักรยานพระราชทานให้แก่นักเรียน ระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา ที่ยากจน ด้อยโอกาส และมีความจําเป็นที่ต้องใช้จักรยานเป็นพานะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ 
เน่ืองจากบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน เพ่ือเป็นของขวัญวันเด็กแก่นักเรียน  จํานวนทั้งสิ้น 9,900 คัน โดยสพฐ.             
ได้จัดสรรให้แต่ละจังหวัดที่ได้รับจักรยานพระราชทาน ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรร จํานวน 160 คัน  ดังน้ี    
   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1              จํานวน  44 คัน  
   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  จํานวน 44 คัน 
   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  จํานวน 44 คัน 
   สพม. เขต 11  (สุราษฎร์ธานี) จํานวน 28 คัน 

สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต 1 ได้ดําเนินการจัดพิธีมอบจักรพระราชทาน  ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์  
2559  ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  โดยนายวงศศิริ  พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัด                 
สุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในพิธี     

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ผอ.สพป. : ขอให้ผู้บริหารและครู ได้กําชับเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานให้กับนักเรียนด้วย 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2.3  โครงการ “ผู้ว่าห่วงหัว” จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงกําไร ได้ทํางานสนับสนุน

การบังคับใช้กฎหมาย และรณรงค์เมาไม่ขับภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอย่างต่อเน่ือง  
ในปี พ.ศ. 2553 ได้จัดต้ังชมรมคนห่วงหัวขึ้น เพ่ือรณรงค์ให้คนไทยสวมหมวกนิรภัย  เพ่ือต้องขับขี่และซ้อนท้าย
จักรยานยนต์ เน้นที่กลุ่มเด็กและเยาวชน ควบคู่กับการรณรงค์เมาไม่ขับจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาแล้ว  เพ่ือ
เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด ลดการบาดเจ็บ พิการทางสมอง และผลกระทบที่ตามมาจาก
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ในกลุ่มเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ  จึงได้มอบหมวกนิรภัยให้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  
จํานวน 200 ใบ   โดยให้พิจารณาคัดเลือกพ่อ แม่ ผู้ปกครองที่ขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วสวมหมวกนิรภัยมาส่งบุตร
หลานที่โรงเรียนเป็นประจํา แต่บุตรหลานยังไม่มีหมวกนิรภัยสวมใส่ ต้ังแต่ระดับ ช่วงอายุ 5 – 10 ขวบ ในเขต
ความรับผิดชอบ มอบให้กับนักเรียน               

ในการน้ี สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต 1 ได้จัดสรรหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนในสังกัดตามจํานวน
นักเรียน ช้ันอนุบาลปีที่  2 – ช้ันประถมศึกษาปีที่  4  (บัญชีจัดสรรหมวกนิรภัย ดังเอกสารแนบ หมายเลข 4) 
หน้า 39-43 

เมื่อสถานศึกษาได้รับหมวกนิรภัยและดําเนินการมอบให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผล
ตามแบบพร้อมแนบภาพถ่าย จัดส่ง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2559 เพ่ือรวบรวมรายงาน
ให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีทราบต่อไป 
ผอ.สพป. : ขอโรงเรียนได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ด้วย 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.3  งานการเงินและงบประมาณ  

3.3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ    
1) รายการงบลงทนุที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ปี 2558 
2) รายการการก่อหนี้ผูกพัน/การเบิกงบลงทุน คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้งฯ ปีงบประมาณ 2559 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 5)  หน้า 44-46 
รายการ 

งบประมาณท่ีได้รับ    
อนุมัติเงินประจํางวด 

ทํา PO แล้ว        
ยังไม่ได้เบิก 

เบิกจ่ายแล้ว 
งบประมาณคงเหลือ 

ยังไม่ส่งเบิก 
1.ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ (15รร) 34,112,900 33,897,120 2,651,830 31,245,290 
2.ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ (1รร) 821,900 820,000 328,000 820,000 
3.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ 

(15รร./สพป.) 
5,233,400 5,233,400 4,120,200 1,113,000 

4.ปรับปรุงซ่อมแซมฯ โรงเรียนดีประจําตําบล 1,093,800 1,093,800 911,500 182,300 
5.อาคารแบบ 318ล/55-ก 4,442,600 - - 4,442,600 
6.ซ่อมแซมบ้านพักครูฯ 200,000 - - 200,000 

ผอ.สพป. : * หากโรงเรียนขัดข้องอย่างไรเก่ียวกับการดําเนินการ ให้ประสานงาน สพป. ทราบเพ่ือหาทาง
แนะนําหรือช่วยเหลือในส่วนที่เก่ียวข้อง 

* กรณีศึกษาโรงเรียน เบิกงวด 1-3 และเหลืองวดสุดท้าย 500,000 บาท และปล่อยปะละเลย 
ปรับเกิน 500,000 ไม่ได้ปรับ ไม่ได้ดําเนินการอย่างไรเลย จะทําให้เกิดปัญหาในการ
ดําเนินการ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.3.2  การขอผ่อนผันการจัดซ้ือหนังสือเรยีนโดยวิธีพเิศษ 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 6)  หน้า 47-48 
คุณจรัสศรี : สาระสําคัญการขอผ่อนผันการจัดซื้อหนังสือโดยวิธีพิเศษ โดยพิจารณาว่า “ในการจัดซื้อโดย

วิธีพิเศษ ผู้ดําเนินการจัดหาและเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องระบุเหตุผลและความจําเป็น ที่จะต้อง
ซื้อรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ และเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องซื้อโดยวิธีพิเศษ เสนอต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือให้ความเห็นชอบให้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษตามระเบียบฯ ข้อ 27 ให้
ชัดเจน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.3.3 การกําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพสัดุโดยยกเว้นการปฏิบติัตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ 
ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิม่เติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ           
ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic Market : e-market) และ                
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 7)  หน้า 49-50 สรุปสาระสําคญัดังน้ี 
อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 12 (2) 

และ (15) ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และกําหนดหลักเกณฑ์ แนวทางและ          
วิธีปฏิบัติเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามระเบียบน้ี  และอาศัยอํานาจตามแนวทางปฏิบัติแนบท้ายประกาศฯ ข้อ 7(1) 
ยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติฯ ดังต่อไปน้ี 

1. กําหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ               
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จากเดิมเป็นดังน้ี 

(1) การซื้อหรอืการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างคร้ังหน่ึง                                              
ซึ่งมีราคา ไม่เกิน 500,000 บาท 
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(2) การซื้อหรอืการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่  การซื้อหรอืการจ้างคร้ังหน่ึง                                              

ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
(3) การซื้อหรอืการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่  การซือ้หรือการจ้างคร้ังหน่ึง                                            

ซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท 
(4) การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างคร้ังหน่ึง ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท ให้กระทําได้

เฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใดตามท่ีระเบียบฯ พ.ศ.2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม ขอ้ 23 กําหนด 
(5) การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่  การจ้างคร้ังหน่ึง ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท ให้กระทาํได้เฉพาะกรณี

หน่ึงกรณีใดตามท่ีระเบียบฯ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 24 กําหนด 
2. การจัดหาพัสดุครั้งหน่ึงซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเดิมกําหนดให้             

ส่วนราชการต้องดําเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และ           
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ให้ส่วนราชการดังกล่าวดําเนินการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีสอบราคาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

สําหรับการจัดหาวัสดุครั้งหน่ึงซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท  กําหนดให้ส่วนราชการต้องดําเนินการ
จัดหาพัสดุด้วยวิธีวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e-bidding)  แล้วแต่กรณี 

3. แนวทางการปฏิบัติในข้อ 1 และ 2 ให้เริ่มถือปฏิบัติต้ังแต่ 15 ก.ย. 58 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 59 สําหรับ
กระบวนการจัดหาพัสดุที่ได้การดําเนินการก่อนวันที่ 15 ก.ย. 58 และยังไม่แล้วเสร็จ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการเดิมต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.3.4  แบบควบคุมการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 8 หน้า 51-60   
 ตามท่ี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1  ได้ดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2559              
โดยได้มีการควบคุมการดําเนินงานโครงการตามแผนฯ สรปุได้ดังน้ี 

กลยุทธ์ที ่ จํานวนโครงการ ดําเนินการแล้ว กําลังดําเนินการ ยังไม่ได้ดําเนินการ 
1 9 0 3 6 
2 4 0 0 4 
3 9 0 1 8 
4 24 0 10 14 
5 1 0 1 0 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.3.5  ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2                                      
ประจําปีงบประมาณ 2558 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 9)  หน้า 61 สรปุได้ดังนี ้
 จุดเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียน    จําแนกตามตัวช้ีวัด เฉลี่ย 3.70 
 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามตัวช้ีวัด เฉลี่ย 4.00 

สรุปค่าเฉล่ียรวมทั้ง 2 ด้าน เป็น 3.85 
รองธนาวุฒิ : มีข้อสังเกตการบันทึก/รายงานข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และข้อมลูที่เก่ียวข้อง                

ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย 
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ผอ.สพป. : การดําเนินการกรอกข้อมูลขอให้ผู้บริหารฯ และผู้เก่ียวข้องได้ให้ความสําคัญและ                   

ใช้ความรอบคอบในการดําเนินการด้วย 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.3.6  การดําเนนิงานโครงการพัฒนาระบบการเรียนรูต้ามหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 1 

ตามท่ีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตามหลักสูตรพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ วงเงินงบประมาณจํานวน 1,500,000 บาท และได้มีการประชุมเพ่ือกําหนดเป้าหมาย กิจกรรม 
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ สพป.สฎ.1 ในคราวประชุมเมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2559 
ได้กําหนดเป้าหมาย กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการไว้คร่าว ๆ ดังน้ี  

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 
ระยะเตรียมการ  

1 แต่งต้ังคณะทํางาน 3 กุมภาพันธ์ 2559 
2 ประชุมคณะทํางาน คร้ังท่ี 1 5 กุมภาพันธ์ 2559 
3 ประชุมคณะทํางาน คร้ังท่ี 2 25 กุมภาพันธ์ 2559 

ระยะดําเนินการ  
1 จัดทําหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  มีนาคม 2559   
2 จัดทําหลักสูตรภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีนาคม 2559   
3 จัดส่งหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ให้

สถานศึกษาทุกโรงเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 
เมษายน 2559 

3 จัดส่งหลักสูตรภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
ให้สถานศึกษา จํานวน .........โรงเรียน เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 

เมษายน 2559 

4 วิทยากรต่างชาติลงพ้ืนท่ี ทุกโรงเรียน (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร)  มิถุนายน 2559 
5 คัดเลือกนักเรียนเพ่ือลงพ้ืนท่ีเพ่ือฝึกปฏิบัติ โดยยึดพ้ืนท่ีของนักเรียน 

เป็นฐาน (5 อําเภอ) 
กรกฎาคม 2559 

6 จัด Symposium เพ่ือแสดงผลงานนักเรียนเชิงประจักษ์  
(สถานท่ีจัด........................) 

สิงหาคม 2559 

ระยะสรุปผลการดําเนินงาน  
1 ประเมินผลการดําเนินงาน (ระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการ) กรกฎาคม/ 

กันยายน 2559 
2 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน กันยายน 2559 

ผอ.สพป. : ขอให้โรงเรียนได้เตรียมดําเนินการในส่วนทีเ่ก่ียวข้องด้วย 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4  งานวิชาการ 
รองมนต์ชัย : 

3.4.1  การสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2558 
    ตามท่ี สทศ.กําหนดจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 

ช้ัน ป.6  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559  
ช้ัน ม.3 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์  2559  

ขณะนี้อยู่ในระยะดําเนินการให้เครือข่ายเสนอช่ือกรรมการต่อ สพป. เพ่ือแต่งต้ังต่อไป ขอให้ส่ง
ร่างคําสั่งภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
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ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.4.2  การจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2558 
กําหนดจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2558 ระดับช้ัน ป.3 ในวันที่ 9 มีนาคม 2559  
ขณะน้ี อยู่ในระยะดําเนินการให้เครือข่ายเสนอช่ือกรรมการต่อ สพป. เพ่ือแต่งต้ังต่อไป ขอให้ส่ง

ร่างคําสั่งภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.4.3  การสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง  ปีการศึกษา  2558 
การสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง  ปีการศึกษา  2558 ระดับช้ัน ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2  

สพป.สฎ.1 กําหนดสอบพร้อมกันในวันที่ 4 มีนาคม  2559 โดย สพป. จะจัดข้อสอบให้โรงเรียนในรูปแผ่น CD ให้
โรงเรียนนําไปจัดทําสําเนาข้อสอบต่อไป 
รองมนต์ชัย : สพป.สฎ.1 ได้สําเนาข้อสอบดังกล่าว แจก CD ให้ทุกโรงเรียนแล้ว 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.4.4 การประเมินการอ่านออก  เขียนได้ นักเรียนชั้น ป.1-6 
1.  สรุปผลการประเมิน ครั้งที่ 5 เดือน มกราคม 2559 

  1.1 ในภาพรวมของเขตพ้ืนที่ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 10) หน้า 62-68 
        ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรยีนปกติทั้งหมด 2,858 คน 
    - มีนักเรียนที่อ่านไม่ออก  จํานวน   72 คน    
    - มีนักเรียนที่เขียนไม่ได้  จํานวน 118 คน    
        ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนปกติทั้งหมด 15,464 คน 
    - มีนักเรียนที่อ่านไม่ออก/อ่านไม่คล่อง จํานวน   152 คน   
    - มีนักเรียนที่เขียนไม่ได้/เขียนไม่คล่อง จํานวน   350 คน   
  1.2 โรงเรียนทีม่ีนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้                    
จํานวน 95 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่มีนักเรียน ปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เพ่ิมจากคร้ังที่ 4                     
จํานวน 28 โรงเรียน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 11)  หน้า 69-70 
  1.3 โรงเรียนทีม่ีนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6  ปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้                   
จํานวน 82 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่มีนักเรียน ปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เพ่ิมจากคร้ังที่ 4                        
จํานวน 25 โรงเรียน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 12) หน้า 71-72 

1.4 เปรียบเทยีบผลการประเมิน ในครั้งที ่3 กับ ครั้งที่ 5 ซึ่งใช้แบบทดสอบของ สํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับเดียวกัน ผลปรากฏดังน้ี 

ครั้งที่ การประเมิน ครั้งที่ 3 การประเมิน ครั้งที่ 5 
ช้ัน นักเรียนปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (โรง) นักเรียนปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (โรง) 
ป.1 61 95 

ป.1-6 51 82 
ดังแผนภูมิเปรียบเทียบข้อมูลการอ่านเขียน ของนักเรียนช้ัน ป.1 ในครั้งที่ 3 กับ ครั้งที ่5 ตามระดับผลการอ่าน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 13) หน้า 73-84 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.4.5 การคัดเลือก Best Practice โรงเรยีนที่ประสบผลสําเร็จการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 4 H                        

ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 
ความเป็นมา 

จากการดําเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ในปีการศึกษา 2558 สพฐ. มีโรงเรียนเข้า
ร่วมทั้งหมด 3,831 โรง (สพป. สฎ.1 มี 15 โรง คิดเป็นร้อยละ 12 ของโรงเรียนทั้งหมด) และในปีการศึกษา 2559 
สพฐ. มีนโยบายขยายผลเพ่ิมเติมอีกร้อยละ 50 ของโรงเรียนที่เหลือในแต่ละเขตพื้นที่ (สพป. สฎ.1 มี 55 โรง 
สมัครใจเข้าร่วม) ดังน้ันเพ่ือให้มีตัวอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 4 H สําหรับเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนที่
จะเข้าร่วมโครงการเพ่ิมเติมและโรงเรียนทั่วไปได้นําไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ จึงกําหนดให้มีการคัดเลือก 
Best Practice การจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 4 H ที่ประสบผลสําเร็จของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
หลักการคัดเลอืก   

การคัดเลือกกิจกรรม Best Practice มีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. แบ่งตามประเภทของกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 4 H  

2. แบ่งตามขนาดโรงเรียน ขนาดเล็ก กลาง  ใหญ่ และใหญ่พิเศษ และโรงเรียนสังกัด 
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 3. แบ่งตามระดับช้ัน  คือช้ัน ป.1 – ป. 3   ช้ัน ป.4 - ป.6   และช้ัน ม.1 - ม.3 
 4. จํานวนกิจกรรมที่เป็น Best Practice ของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ขึน้อยู่กับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ทีส่ง่มาพร้อมน้ี (ใช้หลักการประเมินแบบอิงเกณฑ์) 

5. การคัดเลือกกิจกรรม Best Practice การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H ให้มคีณะกรรมการ 
จากเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณากลั่นกรอง ก่อนส่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 6. เขตพ้ืนที่การศึกษาคัดเลือกกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 4 H ที่ได้คะแนนต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป            
ส่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การส่งผลงานกิจกรรม  
 ให้โรงเรียนนําร่องจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู้” จัดส่งเอกสาร ดังน้ี 
 1. จัดส่งเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 4 H ตามกรอบการจัดทําแนวทางการจัดกิจกรรมเพิ่ม
เวลารู้ โรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 4 H ที่กําหนด เป็นเอกสาร พร้อมทั้ง ไฟล์ word 
ภาพน่ิงการจัดกิจกรรมและผลงานนักเรียน ลงใน CD-ROM โรงเรียนละ 1 แผ่น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นกิจกรรม        
ที่เน้น H ใด 
 2. จัดส่ง DVD  ที่บันทึกวีดิทศัน์ (Video) การจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู ้4 H  ความยาวประมาณ 15- 20 นาที  
โรงเรียนละ 1 แผ่น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นกิจกรรมที่เน้น H ใด  
 โดยให้โรงเรียนประเมินตนเอง และจัดส่งเอกสารถึง สพป.สฎ.1 ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559              
จากน้ันเขตพ้ืนที่ฯ แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกส่ง สพฐ. ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  

รายละเอียด ตามหนังสือ สพป.สฎ.1 ที่ ศธ 04163/ 1076 ลว. 9 ก.พ. 59 ที่ได้แจ้งไปยังโรงเรียนแล้ว 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.4.6 การเตรยีมหลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 
พรพันธ์ุศักด์ิ : สืบเน่ืองจากนโยบายลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  ตามหลักสตูรในรายวิชา หน้าที่พลเมือง           

40 ชม. (ไมม่ีในตารางสอน) โดยให้ไปบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน จะต้องตัดเกรดให้กับ
นักเรียน จะไปเก่ียวกับหลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียน ปพ.1, ปพ.2, ปพ.3 
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ผอ.สพป. : สอบ O-net /70 : 30 สอบใน 5 กลุ่มสาระ  อีก 3 กลุม่สาระฯ ได้แก่ ศลิปะ, สุขศึกษา และ

การงาน โรงเรียนต้องดําเนินการสอบเอง และในส่วนหลักฐานการศึกษา ปพ.1, ปพ.2, ปพ.3
ให้ดําเนินการเตรียมความพร้อมไว้ด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 
5.1 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสงักัด 

ผอ.สพป. : ขณะนี้ได้ดําเนินการตรวจเย่ียมโรงเรียนในสังกัดอําเภอเมืองฯ และอําเภอดอนสัก บางส่วนแล้ว 
และจะออกตรวจเย่ียมต่อไป  จากการตรวจเย่ียมพบว่า ข้อสอบ Pre  O-net  โดยได้ซักซ้อม  
ความเข้าใจให้แก่ครู  ถ้าแบ่งข้อสอบ 2 ส่วนได้ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผอ.สพป. : โอกาสท่ีนักเรียนจะตอบผิด 100%  ครูจะต้องนําสถานการณ์ไปเช่ือมโยงกับองค์ความรู้                 

ของนักเรียน หากนักเรียนสามารถเช่ือมโยงได้ จะบอกวิธีคิดและหาคาํตอบได้                           
ฝากให้ผู้บริหารฯทุกท่านได้ตรวจสอบกับครูด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

5.2  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
ผอ.สพป. : ด้วยในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ตรวจราชการ และขอความร่วมมือผูบ้ริหารฯตอบแบบสอบถาม

การลดปริมาณมูลฝอย โดยใช้วิธี 4R ของโรงเรียน ดังน้ี 
1. ลดการใช้ Reduce 
2. การซ่อมแซม Repair 
3. การใช้ซ้ํา Reuse 
4. การนํากลับมาใช้ใหม ่Recycle 

ที่ประชุม : รับทราบและตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 

20-40%  
Content 
เน้ือหาตามหลักสูตร 
ปัญหาที่พบ 

 นักเรียนไม่แมน่ในเน้ือหา 

40-80% 
Situation/Environment 
ปัญหาที่พบ 

- ไม่อ่าน 
- อ่านไม่ออก 
- อ่านไม่เข้าใจ 
- แปลความไม่ได้ 
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5.3  ปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

รองผัน : ปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา               
(ผู้บริหารสถานศึกษา และผูป้ฏิบัติหน้าที่ รักษาการแทนผูอํ้านวยการสถานศึกษา) 
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) ดังน้ี 

วันที ่ รายการ 
24 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน          

ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป. และศึกษานิเทศก์           
ที่รับผิดชอบโรงเรียนในเครือข่าย และประธานเครือข่ายโรงเรียน 

29 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมคณะกรรมการประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ 
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
- รายละเอียดการประเมิน ผู้บรหิารสถานศึกษา 
- รายช่ือผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 11 เครือข่าย 

7 – 23 มีนาคม 2559 คณะกรรมการฯ ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา 11 เครือขา่ย 
และประเมินประธานเครือข่ายโรงเรียน 
(ประเมิน ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา  
เฉพาะตอนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 300 คะแนน) 

ภายใน 24 มีนาคม 2559 สรุปผลการประเมิน ตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทฺธิผล                 
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา (แบบที่ 2) 
ตอนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 300 คะแนน 

25 มีนาคม 2559 จัดส่งผลการประเมินให้กลุม่บริหารงานบุคคล 
 

รองผัน : ในส่วนตอนที่ 2-4 ผอ.สพป. จะเป็นประเมิน คะแนนเต็ม 200 คะแนน ขอให้จัดเตรียมเอกสาร        
ในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ผอ.สพป. : ข้อสุดท้าย ผลงานดีเด่นในรอบ 6 เดือนหรือผลงานที่ภูมิใจ ½ หน้า A4 
ผู้ที่รักษาการแทน ผอ.รร.  มตัีว 1 มี.ค. 59 ให้เขียนมาในฐานะผู้บริหารฯ                                  
และจะดําเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประมาณเดือนเมษายน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

5.4  โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทฯ 
รองไพจิตร : ด้วยมูลนิธิครูของแผ่นดิน ได้สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมฯ จัดทําโครงการ

เครือข่ายครูดีของแผ่นดินขึ้น เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560  โดยได้มอบหมายให้  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําร่อง 19 เขต ไปดําเนินการจัดต้ังกลุ่ม เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 
เขตพื้นที่การศึกษาอย่างน้อย 5 กลุ่ม ๆ ละ 3-8 คน และ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นเขตพ้ืนที่
การศึกษานําร่องโครงการดังกล่าว 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน มีศีลธรรม อุดมด้วย            

จิตวิญญาณความเป็นครู เจรญิรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาทฯ มีทักษะการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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2. เพ่ือสร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดินให้มีความรัก ความสามัคคี และอุดมการณ์เดียวกัน 
3. เพ่ือยกระดับมาตรฐานความเป็นครูมืออาชีพ ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียน               

ในศตวรรษที่ 21 
กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อาท ิ 

- โครงการเสริมสร้างศลีธรรม คณุธรรมจริยธรรมของครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา 
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
- โรงเรียนดีประจําตําบล (ศรตํีาบล) 
- โรงเรียนประจําอําเภอ (ในฝัน) 

2. ผู้ที่เคยได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ  รางวัลครูสอนดี  คุรสุดุดี รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ หรือรางวัลใด ๆ              
ที่เก่ียวกับการสอนหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
รางวัลที่ได้รับ 

1. กลุ่มครูดีของแผ่นดิน  ที่ชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ละ 1 กลุ่มจะได้รับโล่พระราชทาน สําหรับกลุ่มครูดีของ
แผ่นดิน 

2. กลุ่มครูดีของแผ่นดินที่ได้รับการคัดเลือกจากเขตพ้ืนที่การศึกษา และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทุกกลุ่มจะ
ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติครูของแผ่นดิน และเกียรติบัตรระดับทอง แก่ครูทุกคนในกลุม่ 

3. กลุ่มครูดีของแผ่นดินได้รับการคัดเลือกจากเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่ยังไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน จะได้รับ
เกียรติบัตรครูดีของแผ่นดินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา แก่ครูทุกคนในกลุ่ม 

ผอ.สพป. : ขอให้ผู้บริหารได้สนับสนุน สง่เสริมครูเข้ารว่มโครงการฯด้วย และจะประชุมประธานเครือข่ายอีกคร้ัง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

5.5  การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติทีเ่ปน็เลิศ 
ผอ.สพป. : ขอให้แต่ละเครือข่ายคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส่งเครือข่ายละ 1 โรง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

5.6 การเตรียมดําเนนิการโรงเรียนประชารัฐ 
ผอ.สพป. : โรงเรียนประชารัฐ เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เตรียมดําเนินการดังน้ี 

โรงเรียนมีความต้องการที่จะให้ทางภาคเอกชน ช่วยเหลือโรงเรียนอย่างไรบ้าง ให้จัดทําข้อมูล          
ในส่วนที่เก่ียวข้อง และแต่ละเร่ืองเป็นอย่างไร เช่น ครู สภาพโรงเรียนเป็นอย่างไร สิ่งที่ต้องการ        
ให้เกิดขึ้น 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

5.7  การรายงานการใช้ INTERNET ของโรงเรียน 
รองมนต์ชัย : ขอให้โรงเรียนสํารวจและรายงานการใช้ Internet ของโรงเรียน มีอะไรบ้าง                               

http://nw-survey.bopp.go.th  รหัสผ่าน 8 หลักของสถานศึกษา 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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เลิกประชุม เวลา  15.20  น. 

 

    ลงช่ือ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
 

    ลงช่ือ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
(นายสมชาย  สําอางค์กาย) 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 


