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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
คร้ังที ่ 7/2559 

วันที่  18  สิงหาคม  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 นายมณีโชติ  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  วฒุิพงศ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

9 นายสมชาย  สําอางค์กาย ผอ.กลุ่มอํานวยการ 

10 นางจรัสศรี  พรหมกล่ิน ผอ.กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย ์

11 นายพรพันธุ์ศักดิ์  พาหะมาก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

12 นางอารยา  จันทว ี ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 

13 นางทัศนีย์  รุ่งเรือง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

14 นายชูศักดิ์  แกว้นุ่น 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 ผู้อํานวยการโรงเรยีน บ้านซอย 2 

20 นายพรศักดิ ์ คงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเพชร 

21 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางใหญ่  

22 นางขวญัใจ  บญุสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 

23 นางคนึงนิตย์  ชัยสวัสดิ์ ครู (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางชุมโถ 

24 นายรัฐพงษ์  พงศาปาน รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสมหวัง 

25 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสุชน 

26 นางสาวริยาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลางใหม่ 

27 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดโพธิ์นิมิต  
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28 นายพงศ์ศักดิ์  ปัญญานันท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดท่าทอง 

29 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสันติสุข  

30 นางปุญชรัศมิ ์ ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนทีคมเขต 

31 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแหลมทอง  

32 นายไพรัตน์  เพชรทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

33 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรยีน 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 นายสุระชัย  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน   วัดบางกล้วย 

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) ผู้อาํนวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 

45 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนประชาสรรค์  

46 นายวิชิต  ยะพงค์ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนราษฎร์อทุิศ 

47 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขานางเภา 

48 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวังไทร 

49 นายพรศักดิ์  เสียงเพราะ ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านคีรีรอบ 

50 นายวินยั  จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสใน  

51 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านแม่โมกข์  

52 นายขวัญชยั  ชชู่อเกต ุ 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 ๘๘  (บ้านคลองควน) 

58 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดอุทยาราม  

59 นายจิตณรงค์ ชยัชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนหลวง 

60 นางสาวบุญพา  พรหมณะ ครู (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวงัทองสามัคคี 
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61 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสพ 

62 นางสาวนันทยาภรณ์  ซ้ายพัฒน์ ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านดอนสน   

63 นายเดโช  ใจด ี ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนยาง  

64 นางสาวเพ็ญจา  จันทร์ชุมแสง ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านท่าโพธ์ิ  

65 นายวิชาญ  วิชยัดิษฐ ์ ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม  

66 นางเพ็ญทิพย์  เมฆะจํารูญ ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดติถานุเคราะห์)  

67 นางรัตน์เกล้า  จันทร ครูวิกฤติ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก  

68 นางสมบุญ  บญุแก้ว ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านทับทอ้น  

69 นายพินิต  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางสําโรง 

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 ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากกะแดะ 

78 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเสาเภา  

79 นายวีระพงค์  ไชยามาตย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกงตาก 

80 นายประจักษ์  หนูหลิบ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนราชา 

81 นายทนุพันธ์  หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหว้ยด่าน  

82 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหัวหมากบน 

83 นางสาวสุดาณี  ทับสวัสดิ ์ ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 

84 นายโกวิทย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยโศก 

85 นายสาโรจน์  โกละกะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะม่วงหวาน  

86 นางศิรมา  เสนยิ้ม ครู (รกัษาการ) 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 นายจรัญ  ทําการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านคลองคราม 
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94 นายชัยรัตน์  บญุนาค ผู้อํานวยการโรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้9 

95 นายสมใจ  สิกขวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดินแดงสามัคคี 

96 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวง  

97 นางสุณี รกัเมือง ติจันทึก ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  

98 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคอกช้าง 

99 นางวินันทา  จุย้จุลเจิม ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านดอนเสาธง  

100 นายธรากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนอก  

101 นายสุนทร  ทองศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านศรีชัยคราม  

102 นายวิตร  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลคราม 

103 นายศิรุต  สุขคุ้ม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม  

104 นายคํารณ  ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านนางกํา 

105 นายทศพร  ประยูรบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียน  ชุมชนวัดวิสุทธชิลาราม 

106 นายอนันต์  ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากดอนสัก 

107 นางสาวอารี  มลไชย ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะนกเภา 

108 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดษิฐ ์

109 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากดอนสัก 

110 นายจรัส  เดชศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านห้วยเสียด  

111 นางฉะอ้อน  วฒุิพงศ์ ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสิงขร  

111 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านน้ําฉา  

112 นางดารณุี  เครอืพงษ ์ ครู (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะพลวย 

 อําเภอเกาะสมุย   

113 นายวิสาร บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนธูป 

114 นายบัญญัติ  พลูผล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านอ่างทอง 

115 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแจ้ง 

116 นายทวี  ลัภกิตโร ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 

117 นายธีระ  มุสิกพงศ์ ครูผู้ช่วย (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรยีนวัดคีรวีงการาม 

118 นางสาวพิไลวรรณ  ไชยราช ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย 

119 นายสุรเดช  พูลติ้ม ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดสันติวราราม  

120 นางสวาท  มีเพยีร ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดประเดิม  

121 นางนัทธี  ศรีคง ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดคุณาราม  

122 นายเทพบรรจง  พูลสวสัดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลาง  

123 นายนิมิต  ผลผลา ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุณฑริการาม 

124 นางสาวเบญจวรรณ  บญุสิน ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดสว่างอารมณ ์

125 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหาดงาม 
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126 ว่าที่ พ.ต.มนตร ีอินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านปลายแหลม 

127 นางมนพันธ์  เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านแหลมหอย   

128 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดภูเขาทอง 

129 นายสุชาติ  สุขสม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อผุด 

130 นางกิตติยา  ทองหยดั ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านบางรกัษ ์

 อําเภอเกาะพะงัน   

131 นายทนงศักดิ์  หิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านใต ้

132 นายสิทธิพล ลีแสน ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านท้องนายปาน 

133 นางสิริภรณ์  พาทีธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหาดริ้น 

134 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะเต่า 

135 นางเสาวภา ตันเกียรติพงัน ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจรญิ 

136 นายสุวัช เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะเดื่อหวาน 

137 นางสาวนิภาพร  บินสัน ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านโฉลกหลํา 

138 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมัยคงคา 

139 นายสมเกียรติ  ช่วงโชต ิ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีธนู  

ผู้เข้าร่วมประชมุ 

1 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการพิเศษ 

2 นางสิรภัทร  เซีย่งฉิน นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการ 

3 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

4 นายอดุลย์  ธรรมเจริญ ครูโรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๘๘ (บา้นคลองควน) 

5 นางกมลรตัน์  เพชรสุทธิ ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๘๘ (บา้นคลองควน) 

6 นางสุคนธ์  หนจูีนเส้ง ครูโรงเรียนวดัทา่ไทร (ดิตถานุเคราะห์) 

ผู้ไม่มาประชุม   

1 นายผัน  หอมเกต ุ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  (ไปราชการ) 

2 นางณันศภรณ์  นิลอรุณ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  (ลาพักผ่อน) 

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

1) จุดเทียน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย 
2) ที่ประชุมร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ 
3) มอบเกียรติบัตร 

3.1  การแต่งต้ังให้มีคุณวุฒิหวัหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ L.T.                                                        
และมีสทิธ์ิประดับเคร่ืองหมายวูดแบดจ์สี่ท่อน  ได้แก่ 

* นายวิชัย  มาศศรี    ผอ.โรงเรียนบา้นน้าํฉา 
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3.2  โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี 2559                             

เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ 
ที่ กิจกรรม ระดับ ชื่อ – สกุล นักเรียน โรงเรียน ชื่อ – สกุล ครูผู้ฝึกสอน 
1 เขียนเรียงความ ป.4 – 6 ด.ญ.ดวงตะวัน  ศิวภักด์ิวัจนเลิศ วัดแจ้ง นางสาวมาลัยลักษณ์  รัจรัส 
2 เขียนเรียงความ ม.1 – 3 ด.ญ.พิชญ์สินี  สุขปาน บ้านทอนหญ้าปล้อง นางสมนึก  อินทรเทพ 
3 แต่งกลอนส่ี ป.4 – 6 ด.ญ.ปาระวี  เก้ือเดช บ้านคลองสระ นายมนะธีร์  วรรณะ 
4 แต่งกลอนสุภาพ ม.1 – 3 ด.ญ.ณัฐนรี  ราชจินดา บ้านคลองสระ นายมนะธีร์  วรรณะ 
5 อ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ป.1 – 3 ด.ญ.กานต์พิชชา  ธรรมทีปกุล วัดแจ้ง นางยุพา  เพชรรัตน์ 
6 อ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ป.4 – 6 ด.ญ.จณิสตา  พรหมยก อนุบาลสุราษฎร์ธานี นางราศี  วิเศษสรพงศ ์
7 อ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ม.1 – 3 ด.ญ.ธนพร  เผ่าจินดา วัดเขาพระนิ่ม นางสาวจรัสศรี  เพ็ชรโกมล 
8 คัดลายมือ ป.1 - 3 ด.ญ.กชวรรณ  กันรอด วัดนอก นางอารีรัตน์  แก้วนวล 
9 คัดลายมือ ป.4 – 6 ด.ญ.อทิตยา  สุขหลํา วัดคีรีวง นางสาวเบ็ญจมาศ  หนูไชยทอง 
10 คัดลายมือ ม.1 – 3 ด.ญ.กัญญารัตน์  เกิดอุดม บ้านคลองสระ นางสาวศิริวรรณ  น้อยเต็ม 
11 เขียนตามคําบอก ป.1 – 3 ด.ญ.ยศภัทร  บุญมาก บ้านควนยูง นางเรวดี  เมืองแก้ว 
12 เขียนตามคําบอก ป.4 – 6 ด.ช.นัฐนนท์  หนักแก้ว บ้านควนยูง นางบุญเรือง  เพ็งหนู 
13 เขียนตามคําบอก   ม.1 – 3 ด.ญ.หัทยา  ช่วยเกิด วัดคีรีวง นางสาวเบ็ญจมาศ  หนูไชยทอง 

3.3  ผลการคดัเลือกผลงานทางวิชาการ ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                           
สู่การยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

 ผลงานทางวิชาการและมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี Good Practice 
ประเภทสถานศึกษา ประเภทบุคคล  

1. โรงเรียนวัดประสพ 
2. โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
3. โรงเรียนบ้านคลองสระ 
4. โรงเรียนวัดนทีคมเขต 
5. โรงเรียนบ้านสุชน 

1. นางเบญจวรรณ  ยวนเกิด 
2. นส.อรวรรณ  ด้วงทอง 
3. นางสุคนธ์  หนูจีนเส้ง 
4. นายอดุลย์  ธรรมเจริญ 
5. นางกมลรัตน์  เพชรสุทธ์ิ 

ครูโรงเรียนวัดประสพ 
ครูโรงเรียนบ้านศิลางาม 
ครูโรงเรียนวัดท่าไทรฯ 
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88  
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88  

 ผู้มีผลงานทางวิชาการและมีผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best  Practice 
1. นายประวิทย์  เพชรรักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านใน  
2. นางสาวศรัญญา  วงษ์ประยูร ครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม  
3. นางดาวรัตน์  ศรีภักดี ครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม  
4. นางสาวจรัสศรี  เพชรโกมล ครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม  

 

4) ชม VTR ประมวลภาพกิจกรรมในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 
 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งจากการประชุม ประธานเครือข่าย (18 สิงหาคม 2559) 

ประธาน :  กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปี 
1.1 ด้วย สพป.สฎ.1 จะรับเป็นเจ้าภาพการกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                

ครั้งที่ 67/2560 ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การเตรียมดําเนินการในเรื่อง 
- ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมที่จังหวัดระนอง 
- งบประมาณจัดงาน 
- สถานที่จัดงาน 
- ที่พักสําหรับผู้ร่วมกิจกรรม 

1.2 การจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา                       
ปีการศึกษา 2559  
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- ขอให้ทุกโรงเรียนส่งกิจกรรมเข้าแข่งขันในระดับอําเภอ                                 
เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมมากทีสุ่ด (เดือนกันยายน) 

- จัดแข่งขันในระดับอําเภอ เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตฯ                  
ออกเกียรติบัตรในนาม สพป. 

- ค่าใช้จ่ายในระดับอําเภอ สามารถใช้งบฯของโรงเรียน (เงินอุดหนุน) 
- กําหนดสัดสว่น ตามจํานวนของเครือข่าย (5 เครือข่าย) 
- ใช้โควตาของเครือข่ายเป็นเกณฑ์ในการคดิจํานวน เช่น อําเภอเมืองฯ                
มี 5 เครือข่าย ๆ ละ 3 คนเทา่กับ 15 ทีมต่อกิจกรรม 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธาน :  การดําเนินงานกองทุนช่วยเหลือนักเรียน 

สืบเน่ืองจากเงินในกองทุนช่วยเหลือนักเรียน คงเหลือประมาณ 10,000 บาท  ขอความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือหางบประมาณเข้ากองทุนฯ เพ่ิมเติม การออกใบเสร็จรับเงินในนามกองทุนฯ  

จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์
ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธาน :  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะ 

ด้วย กศจ.สุราษฎร์ธานี  เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 พิจารณา
อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ สพป.สฎ.1 
ดังน้ี 

  วิทยฐานะชํานาญการ 2  ราย
  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
 (1) อนุมัติ 23 ราย
 (2) ปรับปรุงผลงานวิชาการ 2 ราย
 (3) ไม่อนุมัติ 1 ราย
ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธาน : การดําเนนิการสรรหาผู้แทนภาคประชาชนในท้องถ่ิน, ผู้แทนข้าราชการครูในทอ้งถ่ิน และ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.สฎ. 
ตามประกาศ กศจ.สฎ. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนภาค

ประชาชนในท้องถิ่น, ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.สฎ. 
ไปแล้วน้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ดําเนินการสรรหาผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น, ผู้แทนข้าราชการ
ครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.สฎ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏดังน้ี

  ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น 1) นายสมเกียรติ  ดาโลดม 
2) นายสหพร  หนูรอต 

  ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น 1) นายทะนง  ศรีมหาวโร 
2) นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย 1) นายทศพล  งานไพโรจน์ 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารงานบุคคล 1) นายสมพร  เพชรสงค์ 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 1) นายเชวงศักด์ิ  ใสสะอาด 
 ขณะนี้ได้เสนอช่ือบุคคลดังกล่าว เพ่ือแต่งต้ังตามขั้นตอนต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ 
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ประธาน :  รายงานผลการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 

ด้วยกลุ่มนิเทศฯ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานผลการทดสอบ  O-NET ป.6 และ ม.3  
ปีการศึกษา 2559 (5 กลุ่มสาระการเรียนรู้)  เปรียบเทียบผลการทดสอบฯ ระดับประเทศ, สพฐ., 
จังหวัด และเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตรวจสอบผลการเปรียบเทียบดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ละ
โรงเรียน รายละเอียดแบ่งได้ดังน้ี 

 * แถบสีเขียว หมายความว่า อยู่ในกลุ่ม ดีมาก อยู่ในอันดับ 10% แรกของโรงเรียน 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 * แถบสีเหลือง หมายความว่า อยู่ในกลุ่ม ดี สูงกว่าคะแนนเฉล่ียของเขตพ้ืนที่         
แต่ไม่ได้อยู่ในอันดับ 10% แรก 

 * แถบสีเทา หมายความว่า อยู่ในกลุ่ม พอใช้ ตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่         
แต่ไม่ได้อยู่ในอันดับ 10% สดุท้าย 

 * แถบสีแดง หมายความว่า อยู่ในกลุ่ม ปรับปรุง อยู่ในอันดับ 10% สุดท้าย                 
ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที ่6/2559                    
เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด               
ได้แจ้งทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th) 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559  เมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม  2559 
 
รองไพจิตร : 
ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 งานบริหารบุคคล 

3.1.1  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                 

ขั้นพ้ืนฐาน  ได้กําหนดให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา  ที่ประสงค์ขอย้ายไป ดํารง
ตําแหน่งใหม่  ให้ย่ืนคําร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ.กําหนด  พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา  และ
สําเนา ก.พ.7  ที่เป็นปัจจุบันโดยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติรับรองสําเนาถูกต้อง  โดยจัดส่งถึงสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1–15 สิงหาคม  2559  สําหรับเอกสารหลักฐานประกอบ  
การประเมินศักยภาพ  จะแจ้งให้จัดส่งในภายหลัง  และจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ที่ เว็บไซด์ http://www.surat1.go.th  ทั้งน้ีได้มีหนังสือแจ้งโรงเรียน
ในสังกัดทราบแล้ว ตามหนังสือ สพป.สฎ.1 ที่ ศธ 04163/4168  ลงวันที่  29  กรกฎาคม  2559 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.1.2 การสอบแขง่ขนัเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากร                   

ทางการศึกษาตําแหน่งครูผูช้่วย ครั้งที่ 1/2559 
ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่2/2559  เมื่อวันที่                

3  พฤษภาคม 2559 ได้อนุมัติให้ดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559  น้ัน และต่อมา  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีหนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1845  ลงวันที่ 4  พฤษภาคม 2559  ให้ชะลอ
การสอบแข่งขัน ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559  ไว้ก่อน เน่ืองจากอยู่ระหว่างการพิจารณาหารือเก่ียวกับ
แนวปฏิบัติในการสอบแข่งขัน   

บัดน้ี  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/              
ว 2943  ลงวันที่ 26  กรกฎาคม  2559  แจ้งว่า สํานักงาน ก.ค.ศ.ได้มีมติแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้ว  และได้กําหนดการสอบแข่งขัน จํานวน  10  วิชาหรือทางหรือ
สาขาวิชาเอก  ดังน้ี 

1. วิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก  สังคมศึกษา  จํานวน  3  อัตรา 
2. วิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก  คอมพิวเตอร์  จํานวน  3  อัตรา 
3. วิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก  พลศึกษา  จํานวน  4  อัตรา 
4. วิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก  วิทยาศาสตร์  จํานวน  3  อัตรา 
5. วิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก  ฟิสิกส ์  จํานวน  3  อัตรา 
6. วิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก  ดนตรีไทย  จํานวน  1  อัตรา 
7. วิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก  ดนตรีสากล  จํานวน  1  อัตรา 
8. วิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก  ภาษจีน  จํานวน  2  อัตรา 
9. วิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก  คหกรรมศาสตร์  จํานวน  2  อัตรา 
10. วิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก  สุขศึกษา  จํานวน  1  อัตรา 

         รวมทั้งสิน้         23  อัตรา 
รายละเอียดการรับสมัครและการสอบปรากฏดังน้ี 
 1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันท่ีวันท่ี  8  สิงหาคม 2559 
 2. รับสมัครสอบแข่งขัน วันจันทร์ท่ี 15–วันอาทิตย์ท่ี 21 สิงหาคม 2559 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบแข่งขัน ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 1 กันยายน  2559 
 4 .สอบข้อเขียน 
  ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป 
            และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
            และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพ 
            ทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ภาค ข. ความรู้ความสามารถกับตําแหน่งและวิชาชีพ 

 
 วันเสาร์ท่ี  17  กันยายน  2559 
 
 
 
วันอาทิตย์ท่ี  18  กันยายน  2559 

 5. สอบสัมภาษณ์ 
  ภาค ค. ความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ 

 
วันจันทร์ท่ี  19  กันยายน  2559  เป็นต้นไป 

 6. ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 29 กันยายน  2559 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.1.3 แนวทางการรกัษาความมั่นคงสถาบันหลกัของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย           

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข 
ด้วยสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี  ได้จัดทําแนวทางรักษาความมั่นคง

สถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขึ้น  เพ่ือเป็น
กรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติให้กับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ในการพิทักษ์เทิดทูนและธํารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคง
ย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติอย่างเหมาะสม โดยได้กําหนดไว้  6  แนวทางดังน้ี 

แนวทางที่ 1 : การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับบทบาท และความสําคญัของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย 

แนวทางที่ 2 : การส่งเสริม สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและขยายผลโครงการออกไปใน
วงกว้างเพ่ือนประโยชน์ของประชาชน 

แนวทางที่ 3 : การส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงานและแนวพระราชดําริให้ทุกภาคสว่นสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 

แนวทางที่ 4 : การดําเนินมาตรการทางกฎหมายเพ่ือปกป้องพระเกียรติยศและพระบรมเดชานุภาพของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความระมัดระวัง  รอบคอบ และจริง 

แนวทางที่ 5 : การเฝ้าระวังและดําเนินการต่อการเคลื่อนไหวที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แนวทางที่ 6 : การเสริมสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพในการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบหลักในแนวทางที่ 1 และเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ร่วมในแนวทางที่ 3  จึงขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา ได้ศึกษาเอกสารแนวทางดังกล่าว ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมที่แจกให้  และให้นําไปขยายผลให้บุคลากรในสถานศึกษาทราบ และให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 1  เล่มสีฟ้า 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2  งานบริหารท่ัวไป 
รองสุมนต์ : 

3.2.1  งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน  ครัง้ที ่66  ปีการศึกษา  2559  
ด้วย สพฐ . กําหนดให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจําต่อเน่ืองทุกปี  เพ่ือสืบสาน                 

พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสําเร็จของการจัดการศึกษาที่ครูผู้สอนสามารถนําไปประกอบการทําผลงาน                
เชิงประจักษ์ เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน การจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา  2559 กําหนดจัด ดังน้ี 

 ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา    เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2559 
 ระดับภาค    เดือนธันวาคม  2559 

ภาค จังหวัด วันที่จัดกิจกรรม 
ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย-บึงกาฬ ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม  2559 
เหนือ ลําปาง ระหว่างวันที่  14 – 16 ธันวาคม  2559 
กลางและภาคตะวันออก จันทบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 18  ธันวาคม 2559 
ใต้ ระนอง ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม  2559 
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 ระดับชาติ   ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม  2560 

ในการน้ี  เพ่ือให้การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  สอดคล้องตาม
นโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงรวมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมและกิจกรรมวิชาการไว้                 
ในการแข่งขันฯ  รายละเอียดตามประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ  

สําหรับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ของ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1  เมื่อ 
สพฐ. ประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขันแต่ละกิจกรรมจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบ  คาดว่าจะดําเนินการ
รับสมัครภายในเดือนกันยายน 2559 และจะจัดการแข่งขันประมาณเดือนตุลาคม 2559 ให้สถานศึกษาเตรียม
ความพร้อมในการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน  
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 2  หน้า 10-12 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3.2.2  การดําเนนิงานงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศกึษาเพื่อรบัรางวัลพระราชทาน                              

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปีการศกึษา  2559 
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจําปี

การศึกษา 2559  สพฐ. ยังไม่ได้ได้ออกประกาศเรื่องการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําปีการศึกษา 2559  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอรับ
การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หากสถานศึกษาใด            
มีความประสงค์จะขอรับแบบประเมินและคู่มือการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา   เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  

ท่ี ระดับ แนวทางการดําเนินงาน 
1. ระดับสถานศึกษา สถานศึกษาย่ืนความจํานงขอเข้ารับการประเมินท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา          

ท่ีสถานศึกษาน้ัน ๆ ต้ังอยู่ภายในวันท่ี 31  สิงหาคม 2559 
2. ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการประเมิน และส่งผลการคัดเลือกไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ประสานงาน ระดับจังหวัด  ภายในวันท่ี 30 ก.ย.2559 
ปีการศึกษา 2559  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  เป็นศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด 

3. ระดับจังหวัด ดําเนินการประเมิน และส่งผลการคัดเลือกไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเป็น
ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด  ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559  
ปีการศึกษา  2559 สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต 1  
เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดท่ี 3 
(สงขลา  พัทลุง นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี และชุมพร) 

4. ระดับกลุ่มจังหวัด ดําเนินการประเมิน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบการคัดเลือกไปยัง
สํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.   ภายในวันท่ี  2  กุมภาพันธ์  2560 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.2.3  การจัดกิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน “สิงหาคม เดือนแห่งการเย่ียมบ้านนักเรียน”   
สพฐ. กําหนดจัดกิจกรรมการเย่ียมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2559 “สิงหาคม เดือน

แห่งการเย่ียมบ้านนักเรียน”  เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 อีกทั้งเพ่ือสนับสนุนการเฝ้าระวัง
สถานการณ์ ด้านยาเสพติดในสถานศึกษา และเป็นการกระตุ้นทุกภาคส่วน  ในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วม                 
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ในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  สพฐ.  จึงกําหนดให้เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2559 เป็นเดือนแห่ง
การเย่ียมบ้านนักเรียน และนําผลจาการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 1 มาดําเนินการจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
และเย่ียมบ้านนักเรียนคร้ังที่ 2 เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามนโยบายของ สพฐ. ให้มีการเย่ียมบ้านนักเรียน      
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ภายในเดือนสิงหาคม และธันวาคม)  ทั้งน้ี จะแจ้งเป็นหนังสือให้สถานศึกษาทราบ                 
อีกคร้ังหน่ึง  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
จรัสศรี : 
3.3 งานการเงนิและงบประมาณ  

3.3.1  การเบกิจ่ายงบประมาณ    
1) รายการงบลงทนุที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ปี 2557-2558 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) 
2) รายงานการก่อหนี้ผูกพัน/การเบิกงบลงทุน (คา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ) ปีงบประมาณ 2559 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 3  หน้า  13-18 
รายการ 

งบประมาณท่ีได้รับ    
อนุมัติเงินประจํางวด 

ก่อหนี้ผูกพัน 
ทํา PO แล้ว 

เบิกจ่ายแล้ว 
งบประมาณคงเหลือ 

ยังไม่ส่งเบิก 
- งบลงทุนที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ปี 2557-2558               

(เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) 
17,369,000.00 17,356,000.00 9,669,660.00 7,686,340.00 

- งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2559 4,295,040.00 - - - 
1)ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ (15รร) 34,112,900.00 33,450,753.66 26,597,714.00 6,853,040.00 
2)อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก 4,442,600.00 - - 4,442,600.00 

จรัสศรี : ในส่วนของงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ ขอให้โรงเรียนที่เก่ียวข้องได้ติดตามและ
ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และกําหนดเวลาด้วย  

ประธาน : โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ มีปัญหาจากการดําเนินการบ้าง 
ผอ.เบญจวรรณ : ผู้รับเหมาทํารปูแบบรายการผิด และได้แก้ไขในส่วนที่เก่ียวข้อง ทําให้การดําเนินการล่าช้า  

ขณะนี้ได้ดําเนินการในส่วนของหลังคาและฝ้าเพดาน 
ประธาน : เป็นกรณีตัวอย่าง ต้องตรวจสอบ เช่นดําเนินการผูกเหล็ก ขนาดเหล็ก การขอเปลี่ยนแปลง

รายการ ต้องไม่เก่ียวข้องกับความม่ันคงของอาคาร ต้องระมัดระวังในการดําเนินการช้า            
ทําไม่เสร็จ ผิดรูปแบบรายการ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
จรัสศรี : สําหรับงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ฯ (คอมพิวเตอร์) ขณะนี้ดําเนินการจัดซื้อ ครั้งที่ 3 โดยวิธีพิเศษ 

กําหนดเสนอราคา 25 สิงหาคม 2559 และพิจารณาผลเวลา 13.00 น. 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3.3.2  ประเภทและอัตราเงนิบํารุงการศึกษาและค่าเลา่เรียน 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 3  หน้า 13-18 
ด้วยกรมบัญชีกลางกําหนดประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ใหม่) รายละเอียด

แนบหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
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จรัสศรี : ขอให้ผู้บริหารฯ แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเบิกการศึกษาบุตร หลายโรงเรียนไม่ได้ดําเนินการ 
ขอให้จัดทําทะเบียนคุมการขอเบิกเงินค่าศึกษาบุตร เช่น ตัวอย่างการจัดทําของโรงเรียนบ้านคีรี
รอบ (หน้า 25) จึงเรียนมาเพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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ผอ.ชูศักด์ิ : 

3.3.3  การดําเนนิการจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน : NEA    
ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จํานวน 5 โครงการ คือ  
1) โครงการใช้นํ้าอย่างประหยัด  
2) โครงการลดค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมสัมมนา   
3) โครงการลดการใช้กระดาษสําหรับงานสารบรรณ   
4) โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
5) โครงการศึกษาเกณฑ์มาตรฐานค่าไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัด   

และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด             
ทุกโรงดําเนินการโครงการที่ 1 – 4 โดยให้รายงานในระบบ ARS ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ตัวชีวัดที่ 50 
รอบ 12 เดือน กําหนดส่งภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ไปแล้วน้ัน 

ในการน้ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดทําเว็บไซด์เพ่ือให้โรงเรียนรายงานข้อมูล 
สําหรับโครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : NEA  โดยขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลตาม
โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 
2559) ในเว็บไซด์โดยใช้ Google chrome  Address : http://e-budget.jobobec.in.th  เลือกการรายงาน
โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และให้รายงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  15 สิงหาคม 2559  
โดยใช้รหัส Per code  เป็นรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน         

ทั้งน้ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้แจ้งโรงเรียนในสังกัด                 
ทุกโรงเรียนดําเนินการรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยศึกษาคู่มือการใช้
โปรแกรม และกรอกข้ออย่างรอบคอบ ถูกต้อง และทันตามกําหนด ปรากฏว่า ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2559                
มีโรงเรียนเข้ารายงานเพียง  97  โรงเรียน    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการโดยด่วน ก่อนที่ระบบฯ จะปิด  
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.3.4  จัดสรรงบประมาณป ี2559 งบดําเนินงาน (คา่ใช้สอย) รายการคา่ติดต้ังขยายเขต                                  
และปรบัปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - ประปาในโรงเรียน        
ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2559 แผนงาน

ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ  งบดําเนินงาน (ค่าใช้สอย) เพ่ือดําเนินการติดต้ังขยายเขตและปรับปรุงและ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - ประปา  ให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและ 
เพ่ือรองรับสื่อเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและอุปกรณ์ต่างๆ                
ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และมีนํ้าประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคต่อนักเรียน                
ให้โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เพ่ิมเติม  3 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนวัดชลธาร , วัดประสิทธาราม และวัดนทีคมเขต  จํานวนรวม  1,208,140 บาท  

จึงขอให้โรงเรียนเตรียมการจัดจ้างไว้ให้พรอ้ม ทั้งน้ี ได้แจ้งอนุมัติเงินประจํางวดแล้ว 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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รองมนต์ชัย : 
3.4 งานวิชาการ 

3.4.1 การรายงานข้อมูลนักเรียนเพื่อการสอบ O-NET ปีการศึกษา  2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 5 หน้า  26-27 
รองมนต์ชัย : ขอให้โรงเ รียนที่ ยั งไม่ ไ ด้ส่ งข้อมูลนักเ รียนเ พ่ือการสอบ  O-NET ปีการศึกษา   2559  

รีบดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 รายช่ือโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 
หน้า 26-27 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.4.2  การรายงานประเมินตนเองตามโครงการวิถีพุทธ 
รองมนต์ชัย : รายงานการประเมินตนเองตามโครงการวิถีพุทธ ขอให้ทุกโรงเรียนในระบบ ภายในวันที่            

15 กันยายน 2559 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1  การดําเนนิการสอบ O-NET ของระดับชั้น ป.6 และช้ัน ม.3 ปีการศึกษา 2559  

ด้วยในปีการศึกษา 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) กําหนดให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ เป็นศูนย์สอบ O-NET ของระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ              
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในทุกสังกัด 

สําหรับศูนย์สอบสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จึงได้
จัดทําร่างสนามสอบ O-NET ของระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังน้ี 
มติที่ประชุม :  

การกําหนดสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ท่ี เครือข่าย/หน่วยงาน สนามสอบ หมายเหตุ 
1 ท่าทองอุแท บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 โรงเรียนสังกัดการศึกษา 
2 ช้างคู ่ บ้านห้วยโศก เอกชนและสังกัด 
3 กาญจนดิษฐ์ วัดกาญจนาราม  ส่วนท้องถ่ินในอําเภออ่ืน 
4 กรูดป่าร่อนคลองสระ วัดวังไทร จัดสอบในสนามสอบของ 
5 ขุนทะเล นิคมสร้างตนเอง แต่ละเครือข่าย 
6 บางกุ้ง อนุบาลสุราษฎร์ธานี โดยจะประสานในภายหลัง 
7 เกาะพะงัน บ้านเกาะเต่า  
8 เกาะพะงัน วัดราษฎร์เจริญ  
9 สมุย 1 วัดแจ้ง  
10 สมุย 2 วัดภูเขาทอง  
11 ดอนสัก วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  
12 ดอนสัก บ้านเกาะพลวย  
13 ปากแพรก วัดคีรีวง    
14 เมือง 1 มานิตานุเคราะห์    
15 เมือง 2 ธิดาแม่พระ    
16 การศึกษาพิเศษ สอนคนตาบอดภาคใต้  
17 การปกครองส่วนท้องถ่ิน(อําเภอเมืองฯ) เทศบาล......................  

รวม 17 สนามสอบ  
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  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ท่ี อําเภอ/หน่วยงาน สนามสอบ หมายเหตุ 
1 กาญจนดิษฐ์ บ้านแม่โมกข์, วัดท่าไทรฯ โรงเรียนสังกัดการศึกษา 
2 เกาะสมุย บ้านอ่างทอง เอกชนและสังกัดส่วน 
3 เกาะพะงัน บ้านเกาะเต่า ท้องถ่ินในอําเภออ่ืนจัด 
4 เกาะพะงัน บ้านโฉลกหลํา สอบในสนามของแต่ละ 
5 เกาะสมุย บ้านเกาะพลวย อําเภอโดยจะประสาน 
6 เมืองฯ วัดโพธ์ินิมิต ภายหลัง 
7 ดอนสัก  ดอนสักผดุงวิทย์  
8 เมืองฯ(การศึกษาเอกชน) เทพมิตรศึกษา  
9 การศึกษาพิเศษ สอนคนตาบอด  
10 การปกครองส่วนท้องถ่ิน(อําเภอเมืองฯ) เทศบาล......................  

รวม 10 สนามสอบ  
 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน :   ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารฯ ครั้งที่ 2 ประมาณเดือนกันยายน 2559 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

เลิกประชุม เวลา  15.25  น. 

 

    ลงช่ือ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 

    ลงช่ือ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
(นายสมชาย  สําอางค์กาย) 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 

 


