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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
คร้ังที ่ 8/2559 

วันที่  18  ตุลาคม  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 นายมณีโชติ  แพเรือง รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

6 นายสุมนต์  ศิรธิรรม รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
7 นายธนาวุฒิ  รกัษ์หน ู รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

8 นางณันศภรณ์  นิลอรุณ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

9 นายสมชาย  สําอางค์กาย ผอ.กลุ่มอํานวยการ 

10 นางจรัสศรี  พรหมกล่ิน ผอ.กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย ์
11 นายโยธิน  สุธรรมานนท ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ (แทน)                                  

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
12 นางอารยา  จันทว ี ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 

13 นายชูศักดิ์  แกว้นุ่น ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

14 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
15 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนยูง 
16 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 10 

17 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียน นิคมสร้างตนเอง  

18 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 2 

19 นางวิมลลักษณ ์ นาคะวิโรจน์ ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเพชร 

20 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางใหญ่  

21 นางขวญัใจ  บญุสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 

22 นางคนึงนิตย์  ชัยสวัสดิ์ ครู (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางชุมโถ 

23 นางจุราภรณ์  คงเจรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมหวัง 

24 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสุชน 

25 นางสาวริยาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลางใหม่ 

26 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดโพธิ์นิมิต  
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27 นายพงศ์ศักดิ์  ปัญญานันท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดท่าทอง 

28 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสันติสุข  

29 นางปุญชรัศมิ ์ ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนทีคมเขต 

30 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแหลมทอง  

31 นายคมกฤษ  ล่ิมสวัสดิ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

32 นายเสวก  เอียดนิมิตร รองผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นโพหวาย 

33 นายประสาน  บ้วนเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางใบไม ้

34 นายนิวัต ิ ทวยเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลอสุข 

35 นายสุชาดา  ล่ิมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสิทธาราม 

36 นายสุระชัย  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางกล้วย 

37 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลธาร  

38 นายสุระชัย  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน   วัดบางกล้วย 

39 นางดวงพร  สกฤษดิ์สุข ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุญบันเทิง  

40 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทอหญ้าปล้อง 

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

41 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสระ  

42 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคงคาล้อม 

43 นายจรัญ  คิดขยัน ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 

44 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนประชาสรรค์  

45 นายวิชิต  ยะพงค์ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนราษฎร์อทุิศ 

46 นายพีระยศ  แท่นจันทร ์ ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขานางเภา 

47 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวังไทร 

48 นายเอกนรินทร ์ บุญยะโพธิ ์ ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อาํนวยการโรงเรียนบ้านคีรรีอบ 

49 นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสใน  

50 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านแม่โมกข์  

51 นางสาวจุฑารัตน์  แก้วแสง ครูผู้ช่วย (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านบ่อน้าํร้อน 

52 นางสายชล  ไชยธวัช ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนิง  

53 นายสุขสวัสดิ ์ จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศิลางาม 

54 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบ้านใน 

55 นายสุริยา  จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

56 ว่าที่ ร.ต.อัมโร  รักช่วย ผู้อํานวยการโรงเรียน  ไทยรฐัวิทยา ๘๘  (บ้านคลองควน) 

57 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดอุทยาราม  

58 นางเบญจมาศ  วงศ์พงษ์คํา ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนหลวง 

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

61 นางสาวนันทยาภรณ์  ซ้ายพัฒน์ ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านดอนสน   

62 นางสมฤดี  ชัยปิตินานนท ์ ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัดอนยาง  

63 นางสาวเพ็ญจา  จันทร์ชุมแสง ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านท่าโพธ์ิ  

64 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัเขาพระน่ิม 

65 นายพูนศักดิ์  นาคครื้น ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 

66 นางรัตน์เกล้า  จันทร ครูวิกฤติ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก  

67 นางสมบุญ  บญุแก้ว ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านทับทอ้น  

68 นางวิมลรัตน์  ก่อบุญขวัญ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางสําโรง 

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 นายวีระพงค์  ไชยามาตย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกงตาก 

79 นายประจักษ์  หนูหลิบ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนราชา 

80 นางรัตนาภรณ์  อุดมศรีโยธิน ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยดา่น  

81 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหัวหมากบน 

82 นายโชติรัตน์  ฤทธิภักด ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหัวหมากล่าง 

83 นางเรณู  หีตจนัทร ์ ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยโศก 

84 นายสาโรจน์  โกละกะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะม่วงหวาน  

85 นางศิรมา  เสนยิ้ม ครู (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขาม 

86 นางศุภรัตน์  เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดปากคู 

87 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสตอ 

88 นางสุจารี  แถมเงิน ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองกรูด  

89 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพุฒ 

90 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านควนนิมิต 

91 นายพีรพงษ์  พรรพคช ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านวังหวาย 
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 อําเภอดอนสัก   

92 นายจรัญ  ทําการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านคลองคราม 

93 นายชัยรัตน์  บญุนาค ผู้อํานวยการโรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้9 

94 นายสมใจ  สิกขวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดินแดงสามัคคี 

95 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวง  

96 นางสุณี รกัเมือง ติจันทึก ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นใหม่สามัคคี  

97 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคอกช้าง 

98 นางสาวนฤมล  ขาวด ี ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนเสาธง  

99 นายธรากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนอก  

100 นายสุนทร  ทองศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านศรีชัยคราม  

101 นายวิตร  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลคราม 

102 นายศิรุต  สุขคุ้ม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม  

103 นางบุญพา  ไชยแก้ว ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 

104 นายทศพร  ประยูรบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียน  ชุมชนวัดวิสุทธชิลาราม 

105 นางปรีดา  เต็มพอัม ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 

106 นางสาวอารี  มลไชย ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะนกเภา 

107 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดษิฐ ์

108 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากดอนสัก 

109 นายจรัส  เดชศร ี ครชูํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านห้วยเสียด  

110 นางฉะอ้อน  วฒุิพงศ์ ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดสิงขร  

111 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านน้ําฉา  

112 นางนิตยา  สาระคง ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนเกาะพลวย 

 อําเภอเกาะสมุย   

113 นายวิสาร บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนธูป 

114 นางสาวอรทัย  นาคพันธุ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านอา่งทอง 

115 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแจ้ง 

116 นางสาวอมรรัตน์  วัชรสินธุ ์ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 

117 นางสาวโสภิตา  ปลอดภัย ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดคีรีวงการาม 

118 นางสาวทิตติยา  เฟื่องเกษม ครูผู้ช่วย (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนา้ค่าย 

119 นายสุรเดช  พูลติ้ม ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดสันติวราราม  

120 นางสุวรรณรตัน์  พิณนุราช ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดประเดิม  

121 นางนัทธี  ศรีคง ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดคุณาราม  

122 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลาง  

123 นางปิยารตัน์  ผลผลา ครชูํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับุณฑริการาม  



5 
124 นางสาวเบญจวรรณ  บญุสิน ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดสว่างอารมณ ์

125 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหาดงาม 

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 นางเจษฎา  ศรแีก้ว ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 

132 นายสิทธิพล ลีแสน ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านท้องนายปาน 

133 นางสิริภรณ์  พาทีธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหาดริ้น 

134 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะเต่า 

135 นางเสาวภา ตันเกียรติพงัน ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 

136 นายสุวัช เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะเดื่อหวาน 

137 นางสาวนิภาพร  บินสัน ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านโฉลกหลํา 

138 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมัยคงคา 

139 นางขวญัใจ  บวันาค ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศรีธนู  

ผู้เข้าร่วมประชมุ 

1 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการพิเศษ 

2 นางพิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการพิเศษ 

3 นางสิรภัทร  เซีย่งฉิน นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการ 

4 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

ผู้ไม่มาประชุม   

1 นายไพจิตร  รกัษาสรณ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  (ติดราชการ) 

2 นายมนต์ชัย  วฒุิพงศ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  (ไปราชการ) 

3 นางทัศนีย์  รุ่งเรือง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (ลาพักผ่อน) 

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

1) จุดเทียน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย 
2) ที่ประชุมร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ 
3) กิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สวรรคต 

- กล่าวถวายความอาลัย 
- ยืนสงบน่ิง 1 นาที 
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4) มอบเกียรติบัตร 

4.1  กระทรวงศึกษาธิการ  มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย                                                    
ตามโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน                                    
ประจําปีการศึกษา  2558   ประเภทสถานศึกษา   

ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก   โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์
ระดับประถมศึกษา   ขนาดกลาง โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดเล็ก โรงเรียนวัดสมหวัง 

 

4.2  สพฐ.  มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจําปี 2559 
ระดับ/ขนาด โรงเรียน ได้รับรางวัล 

- ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ ่   วัดกาญจนาราม      ระดับทองแดง 
- ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง วัดนาราเจริญสุข    ระดับเงิน 

 

4.3  ผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจําปี  2559 
 ประเภทสามัญ  ชนะเลิศ   ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 
    รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 5 
    รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) 
 ประเภทสามัญรุ่นใหญ ่ ชนะเลิศ   ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
    รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 5 
    รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) 
    รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(ดอนสักผดุงวิทย์) 

5) ชม VDR ประมวลภาพกิจกรรมในรอบเดือนกันยายน 2559 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
1.1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี                 

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต 

ประธาน : ตามที่ได้ทราบข่าวแล้ว เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2559  เป็นช่วงเดือนที่มีความโศกเศร้า บางกิจกรรม
ที่รื่นเริงบางกิจกรรมอาจจะยกเว้น งดกิจกรรม และได้รวบรวมแนวปฏิบัติรายละเอียดตามระเบียบ
วาระการประชุม 3.2.1 ในส่วนของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ขอให้ดําเนินการดังน้ี 

1) ให้ทุกโรงเรียน  จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ในห้องเรียน ห้องประชุม จัดไว้ 1 ปี         
เน้นพระราชกรณียกิจเก่ียวกับการศึกษาหรือตามความเหมาะสม  ในส่วนของ สพป.สฎ.1 
ได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์  ดําเนินการ และจะได้นําเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด               
สุราษฎร์ธานี  ภายในวันที่ 21 ตุลาคม  2559 

2) จัดสถานที่ถวายความอาลัย ให้สมพระเกียรติ  
3) สพฐ.  ให้โรงเรียน  ข้าราชการครูฯ  และนักเรียนร่วมกันจัดทําริบบ้ินสีดําไว้ทุกข์ เพ่ือเป็น

สัญลักษณ์ และแจกจ่ายให้ประชาชนในและนอกเขตบริการ  นักเรียน 1 คน ทําให้
ประชาชน 10 อัน (พ่อ แม่ ลุง ป้า น้า อา พ่ีน้องในเครือญาติ) ขอให้โรงเรียนดําเนินการ
ตามความสมัครใจหรือตามความเหมาะสม และรายงานให้ สพป.สฎ.1 ทราบด้วย ต้ังแต่
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 
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4) การแต่งกายให้สุภาพ เหมาะสมกาลเทศะ 
5) การรายงานการดําเนินการ ให้ส่งภาพประกอบการรายงานด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบ 
  
ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที ่7/2559                    
เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด               
ได้แจ้งทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th) 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559  เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม  2559 
 
ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 งานบริหารบุคคล 

3.1.1  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
ด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการ

และลูกจ้างช่ัวคราว ในสังกัด สพป.สฎ.1 ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2559  ณ โรงแรมไดมอนด์ฯ 
รุ่นที่ 1 17 ตุลาคม 2559  ประกอบด้วย  

พนักงานราชการ      32 คน,  
ครูวิกฤติ       46 คน,  
ครู sp2       18 คน 

รุ่นที่ 2 18 ตุลาคม 2559  ประกอบด้วย  
บุคลากรวิทย์และคณิต      18 คน,  
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ      54 คน,  
ธุรการโรงเรียน       60 คน,  
นักการภารโรง งบขยายโอกาส     16 คน,  
นักการภารโรง sp2      38 คน,  
บุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. ที่ขาดแคลนบุคลากร   6 คน 
เวรยาม       2 คน 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
ประธาน : สพฐ. มีนโยบายการบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวแนวใหม่ โดยให้ สพป. 

ดําเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว ผู้ผ่านการประเมินทุกตําแหน่ง          
ต่อไปอีก 6 เดือน (นับต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 59) เพ่ือเตรียมการเข้าสู่แผนการเกลี่ยอัตรากําลัง 

 เกณฑ์การพิจารณาเกลี่ยอัตราที่มีคนครอง ตําแหน่ง พนักงานราชการ  ครูอัตราจ้าง
ช่ัวคราว (ครูวิกฤติ และครู Sp2) 

1) ตามความสมัครใจ 
2) เกลี่ยไปให้โรงเรียนที่มีอัตรากําลังตํ่ากว่าเกณฑ์และต้องการวิชาเอกน้ัน ๆ 
3) กรณีประสงค์ไปโรงเรียนเดียวกันหลายคน พิจารณาให้ผู้ทีดํ่ารงตําแหน่งใน

โรงเรียนที่มีอัตรากําลัง ณ วันที่ 13 ต.ค. 59 เกินเกณฑ์มากกว่าก่อน 
4) หากดํารงตําแหน่งในโรงเรียนที่มีอัตรากําลัง ณ วันที่ 13 ต.ค. 59 เกินเกณฑ์         

มากเท่ากัน พิจารณาให้ผู้ทีม่รีะยะเวลาการเริ่มปฏิบัติงานมากกว่าก่อน 
5) หากมีคุณสมบัติตามข้อ 4 เทา่กัน ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนมากกว่าก่อน 
6) หากมีคุณสมบัติตามข้อ 5 เทา่กัน ให้พิจารณาภูมิลําเนากับโรงเรียนที่ขอย้ายไป
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7) หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 เท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่มีอายุตัวมากกว่า 

 สพฐ. มคีําสั่ง ที่ 512/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 ก.ย. 59 เรื่อง การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ้าง
ช่ัวคราว 
1) ลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินงบประมาณ 

1.1) ผอ.สพท. สําหรับลูกจ้างช่ัวคราวในสํานักงานพ้ืนที่การศึกษา และลกูจ้าง
ช่ัวคราวในสถานศึกษา 

2)  ลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณ 
2.1)  ผอ.สพท. สําหรับลูกจ้างช่ัวคราวในสังกัด สพท. 
2.2)  ผอ.สถานศึกษา สําหรบัลูกจ้างช่ัวคราวในสถานศึกษา 

 สพฐ. มคีําสั่ง ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 ก.ย. 59 เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติ
ราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา สําหรับพนักงานราชการในสถานศึกษา ดังน้ี 

1)  การบังคับบัญชา  การดําเนินการเกี่ยวกับการออกคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
2)  การอนุญาตการลา 

 สพป.สฎ.1 จะดําเนินการเกลี่ยพนักงานราชการและครูอัตราจ้างช่ัวคราว จากโรงเรียน        
ที่มีอัตรากําลังครูฯ เกินเกณฑ์  ไปกําหนดในโรงเรียนที่มีอัตรากําลังตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด  โดยคํานึงถึงอัตราที่ครองตําแหน่งอยู่ จะต้องไม่เดือดร้อน, สิทธิประโยชน์  และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ดังน้ี 

- พนักงานราชการ                ว่าง 4 อัตรา 
- ครูวิกฤติ                          ว่าง 7 อัตรา

1) ตําแหน่งพนักงานราชการ จํานวน 4 อัตรา 
1.1)  คืนให้กับโรงเรียนเดิม จํานวน 3 อัตรา 

- โรงเรียนบ้านบางสําโรง 
- โรงเรียนวัดกงตาก 
- โรงเรียนบ้านบ่อผุด 

1.2) เกลี่ยไปให้โรงเรียนที่มีอัตรากําลังครูตํ่ากว่าเกณฑ์ที่มีนักเรียนน้อยกว่า 250 คน 
และไม่อยู่บนเกาะ จํานวน 1 อัตรา 

ที่ โรงเรียนเดิม โรงเรียนที่ได้รบัเกลี่ยอัตรา
1 บ้านนํ้าฉา วัดดอนยาง 

2) ตําแหน่งว่าง ครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ จํานวน 7 อัตรา 
2.1) คืนให้กับโรงเรียนเดิม จํานวน 1 อัตรา 
  - โรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 
2.2) เกลี่ยไปให้โรงเรียนที่มีอัตรากําลังครูตํ่ากว่าเกณฑ์ที่มีนักเรียนน้อยกว่า 250 คน 

และไม่อยู่บนเกาะ  จํานวน 6 อัตรา 
ที่ โรงเรียนเดิม โรงเรียนที่ได้รบัเกลี่ยอัตรา
1 วัดบางใบไม้ วัดนทีคมเขต 
2 บ้านทอนหญ้าปล้อง บ้านศรีชัยคราม 
3 วัดสมัยคงคา บ้านดอนเสาธง 
4 วัดแจ้ง ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 
5 บ้านแหลมหอย บ้านสันติสุข 
6 วัดสว่างอารมณ์ วัดเขานางเภา 

ที่ประชุม : รับทราบ 



9 
3.2  งานบริหารท่ัวไป 

3.2.1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร                         
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต 

รวมประกาศแถลงการณ์ แนวทางการปฏิบัติ เก่ียวกับการเตรียมการระหว่างพระราชพิธีบําเพ็ญพระ
ราชกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบ
ดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร   

 

1)  ประกาศสํานักงานพระราชวัง   
สํานักพระราชวัง  ประกาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี      

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร                

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดําเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช 
ต้ังแต่วันศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม 2559 ตามท่ีสํานักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วน้ัน 

แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลาย                 
ไม่ ได้ทรุดหนักลงตามลําดับ ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที เสด็จสวรรคต                
ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงราชสมบัติได้ 70 ปี 

ประกาศ สํานักพระราชวัง 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559  

 

2) แถลงการณ์ พ.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
พ่ีน้องประชาชนชาวไทยที่อยู่ในราชอาณาจักร และในต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านวันที่ชาวไทยทั้งปวง 

ไม่ต้องการแม้แต่จะนึกคิด และไม่ปรารถนาแม้แต่จะได้ยิน ก็มาถึง เมื่อสํานักพระราชวัง ได้ออกแถลงการณ์                 
อย่างเป็นทางการว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตแล้ว ในวันน้ี ณ โรงพยาบาลศิริราช ถือว่าเป็นการสูญเสีย และ
ความวิปโยคย่ิงใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทย ทั้งประเทศ นับแต่การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ-             
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489  

พ่ีน้องประชาชนชาวไทย ทุกคนได้ติดตามข่าวสาร และรับทราบมาเป็นลําดับว่า ในห้วงหลาย                 
ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร และได้เสด็จ ไปประทับที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะ 
เมื่อพระอาการบรรเทาลงก็จะทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ ตามปกติด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพ่ือความผาสุกของ
พสกนิกร 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิด พระอาการดีขึ้น เป็นลําดับ                
ยังความปลาบปลื้ม แก่ประชาชนคนไทย ทั้งชาติ แต่ในที่สุด พระอาการประชวร หาคลายไม่ ประกอบกับ                
พระชนมพรรษามาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตพระชนมพรรษา ปีที่ 89 เสด็จดํารงสิริราชสมบัติ 
70 พรรษา 

วันที่ 13 ตุลาคม จะเป็นวันที่อยู่ในความทรงจําของประชาชนชาวไทยตลอดไปนานแสนนาน                
ดุจวัน "ปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 

พ่ีน้องที่เคารพทั้งหลายระยะเวลา 70 ปี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช 
เริ่มต้นขึ้น ภายหลังจากที่มหาสงครามโลกเพิ่งสิ้นสุดลง ประเทศชาติกําลังฟ้ืนตัว จากภัยสงคราม ประชาชนเป่ียม
ด้วยความหวัง เมื่อประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ครองราชย์ เป็นผู้นํา เปลี่ยน                 
ความท้อแท้ของผู้คน กลายเป็นความแน่วแน่ มั่นคง องอาจที่จะยืนหยัดต่อสู้ กับอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดรัชสมัย          
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เป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทรงเป็นกษัตริย์ ผู้เป็นที่รัก เทิดทูน ทรงเป็นศูนย์รวมใจ ของคนไทย
ทั้งชาติ นับเป็น 70 ปี ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม โดยแท้ 

บัดน้ี 70 ปี ในรัชสมัย ของ "สมเด็จพระภัทรมหาราช" พระมหากษัตริย์ ผู้ประเสริฐย่ิง ของปวงชน
ชาวไทยได้สิ้นสุดลงแล้ว พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมากมาย ล้นพ้นหาที่สุดมิได้ มากเพียงใด 
ความวิปโยคอาลัยของพสกนิกรชาวไทย ก็มากมายท่วมท้นหาที่สุดมิได้ เพียงน้ันรัฐบาล ขอเชิญชวนให้เราทุกคน
ร่วมกันต้ังจิตภาวนาตามศาสนา ที่ทุกท่านนับถือ ดังที่เราเคยร่วมกัน ภาวนาถวายพระพร และ อัญเชิญสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 
ที่ทุกท่านเคารพ นับถือให้อภิบาลคุ้มครองตลอดเวลาที่ทรงพระประชวร เ พ่ืออธิษฐานภาวนา ขอให้                
ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สถิตใน สรวงสวรรค์ และทรงอภิบาลคุ้มครอง
ราชอาณาจักรไทย ประชาชนชาวไทย ผู้เป็นพสกนิกรของพระองค์ ให้มีความสงบสุข และความสันติสุข ดุจดังที่
ประเทศไทย และประชาชนชาวไทย มีมาโดยตลอด ภายใต้ร่มพระบารมียาวนาน 70 ปี 

พ่ีน้องประชาชนท่ีเคารพถึงแม้เราจะอยู่ในยามทุกข์โศกนํ้าตานองหน้าทั่วกันเพียงใด ประเทศไทย 
อันเป็นที่รักของพวกเราและ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ต้องดํารงต่อไป อย่าให้การเสด็จ
สวรรคตคร้ังน้ี ทําให้พระราชปณิธาน ที่จะเห็นราชอาณาจักรของพระองค์ มีความเจริญรุ่งเรือง พสกนิกรมี              
ความผาสุกสวัสดี มีเมตตาและไมตรีต่อกัน ต้องหยุดชะงักลง 

การจะแสดงความจงรักภักดี และความอาลัยที่ดีที่สุด คือ เจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสาน            
พระราชปณิธาน ที่จะรักษาเอกราช อธิปไตย ความสมบูรณ์พูนสุข และ ความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ตลอดจน 
การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัส ที่เคยพระราชทานไว้ 

ภารกิจสําคัญ ที่จะต้องดําเนินการ ในบัดน้ีมี 2 ประการ คือ การดําเนินการให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ ตามกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วย การสืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช 2467 
ตลอดจนตามราชประเพณีในส่วนของ การสืบราชสันตติวงศ์ซึ่งสอดคล้องต้องกัน เพ่ือให้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดําเนินต่อไป อย่างต่อเน่ือง โดยรัฐบาลจะแจ้งไปยังสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
สถาปนาพระรัชทายาทตามกฎมณเฑียรบาลไว้แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2515 จากน้ันสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
จะดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

อีกประการหน่ึง คือการเตรียมงานพระบรมศพในส่วนของรัฐบาล และประชาชนให้สม                 
พระเกียรติยศ และสมกับความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทย ที่มี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                
ในพระบรมโกศ ทั้งน้ีการดําเนินการ ทั้ง 2 ประการน้ี รัฐบาลจะแจ้งให้ พ่ีน้องประชาชนทราบเป็นระยะ ต่อไป 
ในช่วงเวลาต่อจากน้ีไป เป็นช่วงเวลาที่รัฐบาล และผู้เก่ียวข้องจะต้องดําเนินการเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และราชประเพณี รัฐบาลจึงขอให้พ่ีน้องประชาชนทั้งหลายรับฟังข่าวสารอย่างเป็นทางการ จากหน่วยงานราชการ 
อย่าเช่ือข่าวที่ลือ ที่ไม่ปรากฏแหล่งอ้างอิง พร้อมกันน้ี รัฐบาลขอเชิญชวนให้พ่ีน้องประชาชนคนไทย ที่รักทุกท่าน
แต่งกายถวายความอาลัย เป็นเวลาหน่ึงปี สถานที่ราชการลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน และทุกภาคส่วน                
ควรพิจารณางดการจัดงานร่ืนเริงต่างๆ เป็นเวลา 30 วัน 

ทั้งน้ี ท่านทั้งหลายอาจเข้าร่วมพิธีหรือ จัดกิจกรรมทางศาสนาของตน ถวายเป็นพระราชกุศล              
หรือ จัดเป็นพระบรมราชานุสรณ์ อีกทั้งควรใช้โอกาสน้ี ให้กําลังใจแก่กันและกัน เพราะเราทุกคนต่างก็มีหัวอก
เดียวกัน เพราะมีพ่อของแผ่นดินร่วมกัน และโปรดช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง มิให้ผู้ใด ฉวย
โอกาส แทรกเข้ามาก่อความขัดแย้ง จนกลายเป็นความวุ่นวาย 

ขอพ่ีน้องประชาชนทุกคน ร่วมส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ด้วย                 
การรักษาแผ่นดินของพ่อ ด้วยความรัก และความสามัคคี ตลอดไป 
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พ่ีน้องประชาชนชาวไทยทั้งหลาย 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตแล้ว 
ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลใหม่ทรงพระเจริญ 
 

3) แถลงการณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
 

ตามท่ีได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช               
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 น้ัน 
รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างย่ิง จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปน้ี 

1. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 
30 วัน ต้ังแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 

2. ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่                
14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 

สําหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 
 

ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 

4)  เม่ือวันพฤหสับดีที ่13 ตุลาคม 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่                                 
ประกาศสาํนักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต 

ตามท่ีได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 น้ัน 
รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างย่ิง จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปน้ี 

1.1 ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็น
เวลา 30 วัน ต้ังแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 

1.2 ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่               
14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 

สําหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 
ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
 

5) แนวทางปฏิบัติ เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต 
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสํานักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษา เพ่ือหารือแนวปฏิบัติในการน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-   
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี นพ.ธีระเกียรติ     
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม
ประชุม 

กระทรวงศึกษาธิการ  กําหนดแนวปฏิบัติต่างๆ เพ่ือออกเป็นแนวปฏิบัติสื่อสารและเผยแพร่ให้ผู้บริหาร 
ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ตลอดจนสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบ
และถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป โดยสรุปแนวปฏิบัติ ดังน้ี 
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1. ให้ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ต้ังแต่วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 

1.1  ผู้มีหน้าที่ชักธง ต้องแต่งกายเรียบร้อย เมื่อใกล้กําหนดเวลาชักธงขึ้น ให้เตรียมธงผูกติดกับ
สายเชือกทางด้านขวาของผู้ชักธงให้เรียบร้อย 

1.2  เมื่อถึงกําหนดเวลา ให้คลี่ธงออกเต็มผืน แล้วดึงเชือกให้ธงขึ้นช้า ๆ ด้วยความสมํ่าเสมอ 
จนถึงสุดยอดเสาธง แล้วจึงผูกเชือกไว้ให้ตึงไม่ให้ธงลดตํ่าลงมาจากเดิม 

1.3 เมื่อชักธงลง ให้ดึงเชือกให้ธงลงช้า ๆ ด้วยความสมํ่าเสมอ และสายเชือกตึง จนถึงระดับเดิม
ก่อนชักขึ้น 

1.4 ในกรณีที่มีการบรรเลงเพลงเคารพหรือมีสัญญาณในการชักธงขึ้นและลง จะต้องชักธงขึ้น
และลงให้ถึงจุดที่สุด พร้อมกับจบเพลงหรือสัญญาณน้ัน ๆ 

1.5 กรณีที่ทางราชการประกาศให้ลดธงชาติครึ่งเสา ให้ปฏิบัติการชักธงขึ้นเช่นเดียวกับใน             
ข้อ 1.1-1.3 และข้อ 1.5 เมื่อธงถึงยอดเสาแล้วจึงลดลงให้อยู่ในระดับความสูงประมาณสองในสามส่วนของความสูง
ของเสาธงน้ัน และเมื่อจะชักธงลงให้ชักธงขึ้นจนถึงยอดเสาก่อนแล้วจึงชักธงลงตามที่กําหนดในข้อ 1.3-1.4 

2. ให้แต่งกายและการไว้ทุกข์ เป็นเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันศกุร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 
2.1 ให้ข้าราชการ และหน่วยงานในกํากับ ไว้ทุกข์ 1 ปี นับต้ังแต่วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 
2.2 สําหรับข้าราชการและหน่วยงานในกํากับ ในวันปกติทั่วไป สุภาพสตรีแต่งชุดผ้าสีดํา 

สุภาพบุรุษเสื้อขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีดํา และกางเกงดํา กรณีสุภาพสตรีที่ไม่สะดวกจะใส่ชุดสีดําทุกวันน้ัน 
อนุญาตให้แต่งชุดข้าราชการได้ทุกวัน ไม่เฉพาะวันจันทร์เท่าน้ัน เพราะเคร่ืองแบบข้าราชการถือเป็นการใส่ไว้ทุกข์
ได้โดยปกติเช่นกัน 

2.3 สําหรับการแต่งปกติขาว ในงานพิธีต่าง ๆ เช่น การทอดกฐินพระราชทาน ให้ใส่ปลอกแขนดํา
ไว้ทุกข์ข้างซ้ายเหนือข้อศอก 

2.4 กรณีข้าราชการ แต่งชุดข้าราชการไว้ทุกข์ได้ทุกวัน สําหรับการแต่งชุดสีกากี แต่งตามปกติ 
ถือเป็นการไว้ทุกข์โดยปริยาย ไม่ต้องมีปลอกแขนสีดํา 

2.5 กรณีเครื่องแบบ ควรงดเคร่ืองหมายเฉลิมพระเกียรติงานมงคลพระมหากษัตริย์ เข็มที่ระลึกที่
ประดับเพ่ิมเติมได้ คือ เข็มที่ระลึกงานสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, เข็มที่
ระลึกงานพระศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา               
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นต้น 

2.6 สําหรับนักเรียน นักศึกษา ให้แต่งกายปกติทั้งชุดนักเรียน นักศึกษา ชุดกีฬา ชุดฝึกงาน
วิชาชีพ และชุดลูกเสือ 

2.7 สําหรับผู้นับถือศาสนาอ่ืน การไว้ทุกข์ให้เป็นไปตามประเพณีของศาสนาน้ัน ๆ 
3.  ให้จัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมโกศ ดังน้ี 

3.1 จัดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช  (ภาพสีหรือขาวดํา) พร้อมประดับเคร่ืองทองน้อย แพรไว้ทุกข์ ณ สถานที่ที่เหมาะสม 

3.2 กรณีสถานศึกษาที่ไม่สามารถจัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมโกศได้ ให้ใช้แถบผ้าประดับดําเนินการ
แทน หรือการผูกผ้าสีดําขาวอย่างใดอย่างหน่ึง 

4. การดูแลรักษาความปลอดภัย 
ให้ทุกหน่วยงาน/สถานศึกษาทุกแห่ง กวดขันดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยของอาคาร

สํานักงาน และมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา โดยออกคําสั่งให้ชัดเจน เมื่อเหตุการณ์ผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือ
ตํารวจโดยด่วน 
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5. การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 
5.1 ให้งดการจัดงานร่ืนเริงของสถานศึกษา 
5.2 การจัดการเรียนการสอนตามปกติ เช่น การจัดกีฬา กิจกรรมลูกเสือ หรือกิจกรรมลดเวลา

เรียน เพ่ิมเวลารู้ ต้องซักซ้อมให้โรงเรียนจัดได้อย่างเหมาะสม 
5.3 การจัดประชุมสัมมนา การศึกษาดูงานต่างประเทศ สามารถจัดได้ตามปกติ 

6. การมีส่วนร่วมกิจกรรมถวายสักการะร่วมกับส่วนราชการอ่ืน 
6.1 ให้ส่วนราชการและสถานศึกษาให้ความร่วมมือกิจกรรมถวายสักการะไว้อาลัยกับ                

ส่วนราชการอ่ืน 
6.2 ในส่วนภูมิภาค กรณีปฏิบัตินอกเหนือจากน้ีให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดน้ัน ๆ กําหนด

และรายงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ 
 

6)  รัฐบาลเผยแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานพระบรมศพ พร้อมปรับรูปแบบการนําเสนอขา่วสาร            
และรายการผา่นสถานีโทรทัศน ์

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึง
แนวปฏิบัติเก่ียวกับงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ว่า การใช้ถ้อยคําถวาย                
ความอาลัยให้ใช้ว่า “ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ” 

ส่วนการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ตามหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน ให้ประดับผ้าระบาย     
โดยให้ผ้าสีดําอยู่ด้านบนและสีขาวอยู่ด้านล่าง และการจัดโต๊ะหมู่บูชา จะประกอบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์  
เครื่องทองน้อย และผ้าระบาย รวมทั้งงดประดับธงตราสัญลักษณ์ 

“สําหรับการแต่งกายไว้ทุกข์ถวายน้ัน ประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาวดํา ส่วนข้าราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถแต่งเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ หรือชุดสุภาพ โดยข้าราชการ
ชายให้แต่งกายด้วยเสื้อเช้ิตสีขาวหรือสีดํา ผูกเนคไทสีดํา และข้าราชการหญิง ให้ใช้เครื่องดําล้วน เมื่อปฏิบัติ
ราชการ หรือหากกฎหมายกําหนดไว้อย่างอ่ืนเป็นการเฉพาะให้แต่งกายตามน้ัน” 

พร้อมปรับรูปแบบการนําเสนอข่าวสารและรายการผ่านสถานีโทรทัศน์ ว่าการใช้ถ้อยคําถวาย              
ความอาลัยให้ใช้ว่า “ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”ส่วนการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ตามหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน                
ให้ประดับผ้าระบาย โดยให้ผ้าสีดําอยู่ด้านบนและสีขาวอยู่ด้านล่าง การจัดโต๊ะหมู่บูชา จะประกอบด้วย                 
พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องทองน้อย และผ้าระบาย รวมทั้งงดประดับธงตราสัญลักษณ์ 
 

7) ขอแก้ไขการใช้ถ้วยคําถวายความอาลัย 
 

หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0109/ ว 1816 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอแก้ไข
การใช้ถ้วยคําถวายความอาลัย  โดยสํานักนายกรัฐมนตรี ขอแก้ไขถ้วยคาํถวายความอาลัยที่สมควรใช้ ดังน้ี  

 

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได ้
ข้าพระพุทธเจ้า.................................” 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
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8) นายวิษณุ เครืองาม ชี้แจงขั้นตอนการสืบราชสันตติวงศ์ 

 

นายวิษณุ เครืองาม ช้ีแจงข้ันตอนการสืบราชสันตติวงศ์ว่า เป็นที่ทราบกันมาตั้งแต่วันที่                
28  ธันวาคม  2515 ว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสถิตอยู่ในตําแหน่งที่ทาง                 
การเรียกว่าพระรัชทายาท โดยในรัฐธรรมนูญต้ังแต่ปี 2534 ถึงปัจจุบัน และในฉบับใหม่ ก็ได้มีข้อกําหนดชัดเจน 
ในกรณีราชบัลลงก์ว่างลง ให้ต้ังรัชทายาทที่มีการแต่งต้ังไว้แล้ว แต่เน่ืองจากยังอยู่ในช่วงพิธีสรงนํ้าพระบรมศพ                
จึงให้รัฐบาลรอเวลาก่อนระยะหน่ึงก่อน โดยขณะน้ีประธานองคมนตรีจะทําหน้าที่สําเร็จราชการแทนพระองค์                 
เป็นการช่ัวคราวไปพลางก่อน 
 

9)  สํานักปลัดสํานักนายกฯ ออกประกาศ "ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอันเก่ียวเนื่องกับ                      
งานพระบรมศพ" ยํ้าแต่งกายเหมาะสมช่วงไว้ทุกข์ พร้อมขอความร่วมมืองดกิจกรรม                     
บันเทิง 30 วัน 
 

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.59 สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ประกาศ เพ่ือขอซักซ้อมแนวทาง 
การปฏิบัติอันเก่ียวเน่ืองกับงานพระบรมศพ ระบุว่า สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ขอซักซ้อมแนวทาง               
การปฏิบัติเก่ียวกับงานพระบรมศพ โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 

1. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงคร่ึงเสาเป็นเวลา 
30 วัน ต้ังแต่วันที่ 14 ต.ค. เป็นต้นไป 

2. ให้ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 14  ต.ค. เป็นต้น
ไป สําหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขอความร่วมมือสถานบันเทิงและ
สถานบริการต่างๆ งดหรือลดกิจกรรมเพ่ือความบันเทิง ตามความเหมาะสม เป็นระยะเวลา 30 วัน 

3. แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ของข้าราชการกรณีไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้                 
แต่งเคร่ืองแบบตามหมายรับสั่งหรือหมายกําหนดการของสํานักพระราชวัง กรณีไม่ได้ร่วมงานพระราชพิธี                 
พระบรมศพ ให้แต่งเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบสีกากีคอพับ และเคร่ืองแบบสีกากีคอแบะ  

สําหรับกรณีการแต่งกายทั่วไปในการปฏิบัติราชการ  
1) ข้าราชการชาย ให้แต่งกายด้วยเสื้อเช้ิตสีขาวหรือสีดํา เนกไทสีดํา หากจะสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุม

ให้ใช้สีดํา   
2) ข้าราชการหญิง ให้แต่งกายสุภาพตามรัฐพิธี  
3) กรณีข้าราชการท่ีมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนเป็นการเฉพาะให้แต่งกายตามน้ัน  
4) กรณีแต่งกายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืน ให้อนุโลมตามข้อ 2. และ 3. 
สําหรับการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และการใช้ถ้อยคําถวายความอาลัย ดังน้ี  
* พระบรมฉายาลักษณ์ ตามความเหมาะสม และที่เห็นสมควร ถ้อยคําถวายความอาลัย ให้ใช้              

"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า.........."  
สําหรับการจัดโต๊ะหมู่บูชา ประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องทองน้อย พุ่มทอง พุ่มเงิน 

สําหรับการประดับผ้าระบายดําสลับขาว ให้ผ้าสีดําอยู่ด้านบน และสีขาวอยู่ด้านล่างในตําแหน่งที่เหมาะสม  
สําหรับการประดับธง ให้งดการประดับธงตราสัญลักษณ์ทั้งหมด  
การดําเนินการให้ความสะดวกแก่ประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสารให้พ่ีน้องประชาชนสอบถาม

ข้อมูลได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  
(1) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน จัดให้มีสายด่วน 1111 

ทําเนียบรัฐบาล  
(2) ศูนย์ดํารงธรรม สายด่วน 1567 
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4.  การลงนามแสดงความอาลัยพระบรมศพ  
 ด้วยสํานักพระราชวัง ได้รับพระราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังน้ี 
1) พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบ้ืองหน้าพระบรม

ฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ต้ังแต่เวลา 08.30-16.00 น. ในการน้ี ได้จัด     
สมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ ณ ที่น้ีด้วย  

2) พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคม พระบรมศพ             
ณ พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ครบ 15 วัน ต้ังแต่เวลา 
09.00-16.00 น. ทุกวัน เริ่มต้ังแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น.  

3) พระราชทานพระราชานุญาตให้ภาคต่างๆ ทั้งบุคคล คณะบุคคล ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพบําเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ภายหลังจาก
การพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศล ครบ 50 วัน  

5. การร่วมบริจาคอาหาร ของว่างและเคร่ืองด่ืมแก่ประชาชน 
การร่วมบริจาคอาหาร ของว่างและเคร่ืองด่ืม เพ่ือบริการประชาชนที่มาร่วมลงนามถวายความ

อาลัยในบริเวณพระบรมราชวังและใกล้เคียง สามารถติดต่อประสานได้ที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สาย
ด่วน 1111 

6. เข็มพระราชทานในวโรกาสต่างๆ สามารถติดได้ 
7. เรื่องการออกพระนาม สามารถใช้ได้ทั้ง 3 แบบ ดังน้ี 

7.1) พระนามเต็ม “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 
จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร” 

7.2) หรือใช้พระนามย่อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 
7.3) ทั้งน้ีในส่วนพระนาม “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ” ก็สามารถใช้ได้ 

(ถือปฏิบัติตามคําแนะนําของรัฐบาลและสํานักพระราชวัง) 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 022834221 - 5 
ฝ่ายเลขานุการ โทร 022834001-3 

วันที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 19.10 น. 
 

10)  สพฐ. แจ้งแนวทางปฏิบัติเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต 
 

ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช             
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 
สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ให้
ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดได้ถือปฏิบัติดังน้ี 

1. กรณีการปฏิบัติใดมิได้แจ้งแนวปฏิบัติไว้ ให้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
กําหนด 

2. กรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติในพ้ืนที่หรืออาคารสถานที่ของราชการ สถานศึกษา ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
หรือตํารวจโดยด่วนแล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ               
โดยด่วน 
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3. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดติดตามข่าวสารและสถานการณ์ทางสถานี

วิทยุโทรทัศน์อย่างต่อเน่ืองและปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาลสั่งการอย่างเคร่งครัด ให้ระมัดระวังข่าวสารที่ไม่ตรง
กับข้อเท็จจริง ทาง Socail Media  

4.  กรณีมีข้อซักถามแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ให้ติดตามสอบถาม นายสนิท  แย้มเกสร ผู้อํานวยการ              
สํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โทรศัพท์ 081 847 0301  
 

11) กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางปฏิบัติต่อสถานบริการ สถานบันเทิง ตลอดจนการจัด
กิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม ในช่วงงานพระราชพิธีพระบรมศพ 
 

วันน้ี (17 ต.ค. 59) ที่กระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผย
ว่า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
เพ่ือช้ีแจงแนวทางปฏิบัติต่อสถานบริการ สถานบันเทิงต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติในเรื่องอ่ืนๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่
ของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในช่วงที่มีงานพระราชพิธีพระบรมศพ และเป็นตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) โดยให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติ 
ดังน้ี 

1. ในกรณีการอนุมัติ อนุญาต จัดให้มีการเล่นพนัน ให้งดเว้นการอนุมัติ อนุญาต โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ได้สั่งการไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 

2. สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และสถานประกอบการซึ่งมีลักษณะ
คล้ายสถานบริการ ให้อนุโลมให้สถานบริการ สถานบันเทิงในอาคารปิดสามารถประกอบธุรกิจตามปกติได้ แต่ให้
จังหวัดสั่งการให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจเน้นยํ้าห้ามมิให้มีการเปิด–ปิด เกินเวลาที่กําหนด ตลอดจนกวดขัน             
มิให้ปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ และห้ามมิให้มีการแสดงลามกอนาจารอย่าง
เด็ดขาด 

3. ในกรณีการจัดเทศกาลงานประจําปีของจังหวัด งานกาชาด งานบุญกฐิน ผ้าป่า หรือกิจกรรม
ประกอบพิธีทางศาสนกิจให้ดําเนินการตามปกติ แต่ไม่ควรมีการแสดงดนตรี หรือการละเล่นประกอบ สําหรับกรณี
ที่เป็นงานส่วนบุคคล เช่น งานมงคลสมรส งานบวช การแข่งขันกีฬา ก็ยังสามารถดําเนินการได้ปกติ เพียงแต่               
ขอความร่วมมืองดเว้นการแสดงดนตรีและการละเล่น 

4. ในกรณีการแสดงคอนเสิร์ตทุกชนิดขอความร่วมมือให้งดหรือเลื่อนการแสดงไปก่อน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพ่ิมเติมว่า กระทรวงหาดไทยได้เน้นยํ้าให้ทุกจังหวัดกําชับ              

เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตํารวจ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ให้ออกตรวจตรากําชับเก่ียวกับสิ่งอบายมุข และ
สิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ โดยให้ดําเนินการปราบปรามอย่างเคร่งครัด สําหรับข้อสั่งการในเรื่องของการงดจัดงานร่ืน
เริง 30 วัน ที่เคยแจ้งไปแล้ว น้ัน เป็นข้อสั่งการให้งดเฉพาะของส่วนราชการเท่าน้ัน ในส่วนของภาคส่วนอ่ืน ๆ 
ขอให้ดําเนินการตามข้อสั่งการของหนังสือฉบับน้ี 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.2.2  รายงานยอดเงนิกฐินพระราชทาน ประจําปี 2559 
สรุปยอดเงินบริจาคสมทบกฐนิพระราชทาน ประจําปี 2559 วันที่ 4 พฤศจิกายน  2559                          

ณ วัดในวัง ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  
- ยอดยกมา ปี 2558    2,660  บาท 
- ยอดรับบริจาค ปี 2559  50,230 บาท 

รวมทั้งสิ้น    52,890 บาท 
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รายรับ รายจ่าย 
ที่ ผู้ร่วมอนุโมทนา จํานวนเงิน (บาท) ที่ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
 ยอดยกมา ปี 58 2,660    
1 นายชุมพล  ศรีสังข์ 500 1 กฐินพระราชทาน สพฐ. 15,000 
2 นายประทีป  ทองด้วง 200 2 กฐินพระราชทาน สนง.สภาการศึกษา 5,000 
3 นายสัญญานนท์  พรหมมณี 100 3 กฐินพระราชทาน สกสค. 2,000 
4 นายผัน  หอมเกตุ 200 4 กฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ 2,000 
5 นายมณีโชติ  แพเรือง 200 5 กฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรณี 1,000 
6 นายสุมนต์  ศิริธรรม 200 6 กฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม 1,000 
7 นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู 200 7 พุ่มผ้าป่าสามัคคี – ชักพระ 2,000 
8 นายไพจิตร  รักษาสรณ์ 200 8 กฐินพระราชทาน สนง.เลขาธิการคุรุสภา 2,000 
9 นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์ 200  ค่าโอนเงิน 185 
10 นางณัศภรณ ์ นิลอรุณ 200    
11 กลุ่มบริหารงานบุคคล 550    
12 กลุ่มบริหารการเงินฯ 220    
13 หน่วยตรวจสอบภายใน 200    
14 กลุ่มนโยบายและผน 360    
15 กลุ่มส่งเสริมเอกชน 500    
16 กลุ่มอํานวยการ 490    
17 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 140    
18 กลุ่มนิเทศ   1,000    

19 ผู้ร่วมอนุโมทนาติดพุ่ม          670    

20 เครือข่ายสมุย 1   5,000    
21 เครือข่ายสมุย 2 8,000    
22 เครือข่ายท่าทองอุแท   3,550    
23 วัดนอก 1,000    
24 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 2,250    
25 บ้านห้วยด่าน 1,000    
26 วัดนิกรประสาท 500    
27 บ้านน้ําฉา 1,000    
28 เทพมิตรศึกษา 2,080    
29 บ้านมะม่วงหวาน 500    
30 เครือข่ายกรูดป่าร่อนคลองสระ 6,000    
31 บ้านบางสําโรง 1,000    
32 วัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์ 1,000    
33 วัดปากคู 1,500    
34 บ้านควนนิมิต 1,000    
35 วัดชลคราม                930    
36 นางสุชาดา  ล่ิมสวัสด์ิ 1,000    
37 บ้านวังหวาย 500    
38 ชุมชนบ้านนางกํา 1000    
39 บ้านโพหวาย 1,090    
40 บ้าบางใบไม้ 2,000    
41 บ้านไสตอ 1,000    
42 วัดนทีคมเขต      500    
43 ครูสุวรรณรัตน์ ศรีฟ้า พิณนุราช     500    
 รวมท้ังส้ิน  52,890  รวมท้ังส้ิน 30,185 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ประธาน : คงเหลือเงินทั้งสิ้น  22,705 บาท 
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3.2.3  ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งว่าได้รับแจ้งจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประจําทุกสัปดาห์ โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวโหลด
ข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ www.suratthani.go.th เมนูข้อมูลข่าวสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ   
ข้อมูลข่าวสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ 

- สรุปผลการดําเนินงานของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ(ระหว่างวันที่ 26-30 ก.ย.59)  
- สรุปผลการดําเนินงานของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ(ระหว่างวันที่ 19-23 ก.ย.59)  
- สรุปผลการดําเนินงานของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ(ระหว่างวันที่ 12-19 ก.ย.59)  
- สรุปผลการดําเนินงานของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ(ระหว่างวันที่ 5-9 ก.ย.59)  
- สรุปผลการดําเนินงานของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ(ระหว่างวันที่ 29 ส.ค.-2 ก.ย.59)  
- สรุปผลการดําเนินงานของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559  
- สรุปผลการดําเนินงานของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15-19 ส.ค.59 
- สรุปผลการดําเนินการดําเนินงานของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์(ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2559)  
- สรุปผลการดําเนินการดําเนินงานของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์(ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2559)  
- ข่าวแถลงระหว่างวันจันทร์ที่ 25 -วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559  
- สรุปผลการดําเนินงานของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์                                                                    

ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม-วันศกุร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559  
- สรุปผลการดําเนินงานของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์                                                                    

(ระหว่างวันจันทร์ 11- วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559)  
- ข่าวแถลงระหว่างวันจันทร์ที่ 4 วันศุกร์ที่ 8 ก.ค.2559  
- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย คร้ังที่ 22/2559 วันพุธที่ 6 ก.ค.59  
- สรุปผลการประชุมวิป สปท.  
- ผลการประชุมสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ คร้ังที่ 33-34/2559  
- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน 3 ฝ่าย คร้ังที่ 21/2559 วันพุธที่ 29 มิ.ย.59  
- ข่าวแจกและข่าวแถลง ระหว่างวันจันทร์ที่ 27-30 มิถุนายน 2559  
- สรุปผลการดําเนินงานของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 27- วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559  
- สรุปผลการดําเนินงานของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 20- วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559  
- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน 3 ฝ่าย คร้ังที่ 19/2559 วันพุธที่ 15 มิ.ย.59  
- รายงานโครงการสัมมนา เร่ือง การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) วันพุธที่ 18 พ.ค.259  
- คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ฉบับที่ 21 วันที่ 16 มิ.ย.2559  
- สรุปข่าวรัฐสภา วันที่ 15 มิ.ย.2559  
- คําแถลงข่าวคณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา วันที่ 13 มิ.ย.2559  
- สรุปผลการดําเนินงานของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 13 มิ.ย.-ศุกร์ที่ 17 มิ.ย.2559  

ในการน้ี  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  จึงขอความร่วมมือผู้บริหาร
สถานศึกษาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรในสถานศึกษาทราบเพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสารฯ                 
ได้ทันสถานการณ์และใช้ประโยชน์ ในการดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป (ตามหนังสือที่สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึ กษาประถมศึกษาสุ ร าษฎร์ ธา นี  เขต  1  ที่  ศธ  04163/5094 ลง วันที่  13  กันยายน  2559                
เรื่องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.2.4  แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 2  หน้า  15-16 รายละเอียดดังน้ี 
ผอ.สมชาย : 

ประเมินผลการควบคุมภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในรอบ 12 เดือน                                         
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ให้
ดําเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย     
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ดังน้ี  
ส่วนงานย่อย (กลุ่ม/งาน) 

1. นําแบบ ปย. 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) มาติดตามผลการดําเนินงาน ว่าได้ดําเนินการตาม
แผนการปรับปรุงหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปย. 2  

2. ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ) ในระดับส่วนงานย่อย แล้วสรุปลงใน
แบบ ปย.1 

3. นํากิจกรรม/งาน ในระดับส่วนงานย่อย มาวิเคราะห์ หาความเส่ียงตามแบบประเมินการควบคุม
ภายในด้วยตนเอง (แบบ CSA) 

4. เมื่อดําเนินการตามข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ให้นํากิจกรรม/งาน ที่ผลการดําเนินงานยังไม่ลดความ
เสี่ยงลง ตามข้อ 1 และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ ตามข้อ 2 และข้อ 3 มาหา
มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงแล้วกําหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่ดําเนินการ เสร็จแล้ว
สรุปลงในแบบ ปย.2 

5. จัดส่งแบบ ปย.1 และแบบ ปย.2 ให้ผู้รับผิดชอบระดับหน่วยรับตรวจ 26 กันยายน 2559 
หน่วยรับตรวจ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1/สถานศึกษา) 

1. แต่งต้ังคณะทํางาน/กรรมการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. นําแบบ ปอ. 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) มาติดตามผลการดําเนินงานว่าได้ดําเนินการ ตาม

แผนการปรับปรุงหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร และสรุปลงในแบบติดตาม ปอ.3 
3. ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยรับตรวจ และสรุปลงใน

แบบ ปอ.2 
4. เมื่อดําเนินการตามข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ให้นํากิจกรรม/งาน ที่ผลการดําเนินงานยังไม่ลด               

ความเส่ียงลง ตามข้อ 2 และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ ตามข้อ 3 และแบบ ปย.2 
ของกลุ่ม/งาน ที่เป็นความเสี่ยงในระดับหน่วยรับตรวจ แล้วสรุปลงในแบบ ปอ.3  

5. นํากิจกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปอ.3 มาสรุปเป็นความเรียงลงในแบบ ปอ.1 
6. ส่งร่างรายงานแบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 และแบบติดตาม ปอ.3 ให้ผู้อํานวยการหน่วย

ตรวจสอบภายใน ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สอบทาน
ร่างรายงานดังกล่าว แล้วผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สรุปผลการสอบทานลงใน               
แบบ ปส. 

7. เมื่อผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายในสอบทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นําแบบรายงานดังกล่าว 
เสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พิจารณา               
ลงนาม 
 
 



20 
 

8. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดส่งแบบ ปอ.1 ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินภูมิภาค และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจํา
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ) 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 

9.  สถานศึกษาให้จัดส่งแบบ ปอ.1 ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี                
เขต 1 และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 

ที่ประชุม : รับทราบ
 

3.2.5 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา  2559 
ด้วย สพฐ . กําหนดให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจําทุกปีต่อเน่ือง เ พ่ือสืบสาน                 

พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6 เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสําเร็จของการจัดการศึกษาที่ครูผู้สอนสามารถนําไปประกอบการทําผลงาน                 
เชิงประจักษ์  เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน การจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา  2559  กําหนดจัดงาน ดังน้ี 
  ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา  เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน  2559 
  ระดับภาค  เดือนธันวาคม  2559 

ภาค จังหวัดเจ้าภาพ วันที ่
ภาคตะวันออกเฉียงเหลือ จังหวัดหนองคาย-จังหวัดบึงกาฬ 7 – 9 ธันวาคม  2559
ภาคเหนือ จังหวัดลําปาง 14 – 16 ธันวาคม 2559
ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี 16 – 18 ธันวาคม 2559
ภาคใต้ จังหวัดระนอง 21 – 23 ธันวาคม  2559

  ระดับชาติ  ระหว่างวันที่  29 – 31  มกราคม  2560 
  ในปีการศึกษา  2559  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้กําหนดให้มีการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพ่ือ
เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคใต้  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัด
ระนอง เป็น 2 รอบ คือ รอบระดับอําเภอ ระหว่างวันที่ 20 – 25 กันยายน 2559 และรอบระดับเขตพ้ืนที่ ระหว่าง
วันที่ 6 – 7 ตุลาคม  2559 จํานวน 8 ศูนย์การแข่งขัน จํานวน 254 กิจกรรม 
สรุปผลการคดัเลือกตัวแทนรายกิจกรรม  รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 3  หน้า 17-36  
- สรุปข้อมูลจํานวนผู้สมัคร จาํแนกเป็นรายกลุ่มสาระ     
- กิจกรรมท่ีมีตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค     จํานวน 198 กิจกรรม  
- กิจกรรมท่ีมีการแข่งขันผู้ชนะเลิศมีคะแนนไม่ถึง 80 คะแนน  จํานวน 10 กิจกรรม  
- กิจกรรมท่ีมีการสมัครแต่ไมม่ีผู้มาแข่งขัน     จํานวน 9 กิจกรรม  
- กิจกรรมท่ีไมม่ีผู้สมคัร        จํานวน 37 กิจกรรม  
- สรุปผลการแข่งขันรายโรงเรียน           
- สรุปผลการแข่งขันเรียงตามลําดับจํานวนเหรียญทอง      

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ประธาน : ขอช่ืนชมโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ มากทีส่ดุ ได้แก่                     

โรงเรียนวัดสมหวัง 
ที่ประชุม : รับทราบ
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3.3 งานการเงนิและงบประมาณ  

3.3.1  การเบกิจ่ายงบประมาณ    
1) รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 59 
2) รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 58 (งบลงทนุ) 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 4  หน้า 37-38 สรุปได้ดังน้ี 
 

รายการเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี 59 11,156,360.- รายการเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี 58 (งบลงทุน) 5,467,640.-
1) ค่าอาคารเรียน โรงเรียนบ้านอ่างทอง 
2) ค่าอาคารเรียน โรงเรียนวัดบ่อผุด 
3) ค่าอาคารเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
4) ค่าคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 35 โรง 

1. ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
2. ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดท่าไทรฯ 
3. ก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนบ้านหาดงาม 

 

ผอ.จรัสศรี : ขอความร่วมมือโรงเรียนดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ตามกําหนดเวลาด้วย                           
ในส่วนของค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 35 โรง ขณะนี้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.3.2  แจ้งขอ้มูลรหัสงบประมาณ/รหสัแหล่งของเงิน งบกลาง  

รายการ 
รายละเอียดดังเอกสาร

แนบวาระประชุม 
โรงเรียน 

1) รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอื
จําเป็นสําหรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน                   
(โรงเรียนแม่เหล็ก) 

หมายเลข 5 
หน้า 39-41 

 

อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์, 
วัดบางใบไม้, 
 

2) รายการเงินสํารองเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น หมายเลข 6 
หน้า 42-43 

บ้านทอนหญ้าปล้อง,  
วัดวชิรประดิษฐ์ 

3) รายการเงินสํารองเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น หมายเลข 7 
หน้า 44-45 

1)วัดคีรีวง 
2)บ้านปลายแหลม 
3)บ้านศรีชัยคราม 
4)วัดเขาพระนิ่ม 
5)บ้านแม่โมกข์ 
6)บ้านเกาะเต่า 
7)บ้านกงหนิง 
8)บ้านศิลางาม 
9)บ้านมะเด่ือหวาน 
10)วัดนาราเจริญสุข 
11)นิคมสร้างตนเอง 

4) รายการเงินสํารองเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น หมายเลข 8   
หน้า 46-47 

1)บ้านม่วงลีบ 
2)นิคมสร้างตนเอง 
3)บ้านคลองนาฯ 
4)บ้านปลายแหลม 
5)บ้านบางสําโรง 
6)วัดโพธิ์นิมิต 
7)วัดภูเขาทอง 
8)บ้านห้วยด่าน 
9)บ้านซอย 2 
10)วัดวังไทร 
11)วัดปากคู 
12)บ้านแม่โมกข์ 
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รายการ 
รายละเอียดดังเอกสาร

แนบวาระประชุม 
โรงเรียน 

5) รายการเงินสํารองเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น หมายเลข 9   
หน้า 48-49 

บ้านแม่โมกข์ 

6) รายการเงินสํารองเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น หมายเลข 10   
หน้า 50-51 

1)บ้านห้วยด่าน 
2)วัดแหลมทอง 
3)วัดท่าทอง 
4)วัดชลคราม 
5)วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
6)นิคมสร้างตนเอง 

 

ผอ.จรัสศรี : ขอให้โรงเรียนดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง  สําหรับรูปแบบรายการ (แบบแปลน) และก่อน  
ที่จะบันทึกในระบบ e-Gp โรงเรียนจะต้องกําหนดราคากลาง ซึ่งรายการดังกล่าวยังไม่ได้รับแจ้ง
อนุมัติเงินประจํางวด และต้องระบุให้ชัดเจนว่า จะก่อหน้ีผูกพันได้เมื่อได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจํา
งวดแล้ว เท่าน้ัน หากโรงเรียนมีข้อสงสัยในทางปฏิบัติ ให้ประสานเจ้าหน้าที่พัสดุของ  
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ โดยด่วน 

ประธาน : ขอให้โรงเรียนได้ศึกษาขั้นตอน และการดําเนินการให้ถูกต้องตามกําหนดเวลาด้วย หากมีปัญหา
ให้รายงาน สพป. ทราบโดยด่วนเพ่ือหาทางช่วยเหลือต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.3.3  การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 11  หน้า 52 
ผอ.จรัสศรี : ด้วย สพฐ. แจ้งว่ารัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนระบบ

การชําระเงินภาครัฐ ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ   
       ดังน้ัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าบัญชีของผู้มีสิทธิใช้สําหรับกรณีดังน้ี 

1. เงินสวัสดิการ ได้แก่ ค่าเล่าเรียนบุตร และค่ารักษาพยาบาล 
2. ค่าตอบแทน เช่น ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ, ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าตอบแทนสอบ ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น 

3. เงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน 
โดยแจ้งให้โรงเรียนรวบรวมแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 
พร้อมสําเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  ส่งภายในวันที่ 10 ต.ค. 59 ขณะน้ีมีบางโรงเรียนยัง
ไม่ได้ดําเนินการ ขอให้รีบดําเนินการโดยด่วน 

ประธาน : ขอให้โรงเรียนข้าราชการครูฯทราบ ต่อไปจะจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่าน้ัน ขอให้ตรวจสอบ
เลขบัญชีธนาคารด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.3.4 การดําเนินการจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาข้ันพื้นฐาน : NEA                                  

ช่วง 6 เดือนหลัง  
ตามท่ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้แจ้งให้โรงเรียนรายงานข้อมูล

ตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : NEA  ของสถานศึกษาช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2558 –                
31 มีนาคม 2559) ในเว็บไซด์โดยใช้ Google chrome  Address : http://e-budget.jobobec.in.th  เลือก                 
การรายงานโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และให้รายงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
2559 โดยใช้รหัส Per code  เป็นรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน น้ัน      

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้สรุปปัญหา อุปสรรคการดําเนินงาน ในช่วง  
6 เดือนแรก  และได้จัดทําแนวทางการดําเนินงานเรียบร้อยแล้ว และให้โรงเรียนในสังกัดดําเนินการรายงานข้อมูล
โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษารอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน – 30 กันยายน 
2559)  และตรวจสอบข้อมูลการรายงานรอบ 6 เดือนแรกให้ถูกต้อง  ทั้งน้ี ให้ดําเนินการรายงานข้อมูลให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 24.00 น.  ผลการตรวจสอบข้อมูลการรายงานของโรงเรียน ณ วันที่                
11 ต.ค.59 เวลา 13.00 น.  
รองธนาวุฒิ : ขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบการดําเนินการส่วนในที่เก่ียวข้องด้วย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

วาระประชุม หมายเลข 12  หน้า 53-58  หากรายงานข้อมูลผิดพลาด ระบบจะไม่ทํางาน สพฐ. 
ต้องการทราบการบริหารการเงินของโรงเรียน และอีกส่วนหน่ึงเป็นตัวช้ีวัดการทํางานของ สพป.
ด้วย 

ประธาน : ให้ติดตามการกรอกข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้องด้วย 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.3.5 การจัดสรรรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2559  งบกลาง  รายการเงินสาํรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
หรือจําเป็น เพื่อเปน็คา่ใช้จ่ายในการดําเนินมาตรการกระตุ้นการลงทนุขนาดเล็กของรัฐบาล       

  ด้วย คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาล  สําหรบัวงเงินในการดําเนินการจัดซื้อ /จัดจ้าง  รายการละไม่เกิน  2.0 ล้านบาท  โดยมี
เง่ือนไขการจัดซื้อ/ จัดจ้าง จะต้องทําสัญญา/ข้อตกลงและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 
พ.ศ.2559   
   ในการน้ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559                
งบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินมาตรการกระตุ้นการ
ลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล  เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน  
รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน  ให้โรงเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จํานวนเงิน 16,454,800 บาท 
จํานวน  32 รายการ  26 โรงเรียน  
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 13  หน้า 59 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.3.6 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560  งบลงทุน คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง (รายการผูกพัน)   

  ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ .2560  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนรายการผูกพันใหม่ ที่
เริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2561  และรายการผูกพันเดิม ที่เริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560  ใน
การน้ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560   แผนงานพ้ืนฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารเรียนและส่ิงก่อสร้างประกอบสําหรับโรงเรียนปกติ  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการ
ผูกพัน)  เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบให้โรงเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  จํานวน  
34,373,900 บาท  ดังน้ี  
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 14  หน้า 60 
1. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ ์ อาคารเรียน แบบ 318 ล/55-ก งบประมาณ 22,212,900 บาท  จัดสรรต่อเน่ือง

จากปีงบประมาณ 2559  ดังน้ี 
- ปีงบประมาณ 2559    จํานวน   4,442,600  บาท 
- ปีงบประมาณ 2560    จํานวน   7,108,200  บาท 
- ปีงบประมาณ 2561    จํานวน  10,662,100  บาท 

 
2. โรงเรียนอนบุาลสุราษฎรธ์านี  โรงอาหาร/หอประชุม 101 ล./27 (พิเศษ) ปรับปรุงช้ันบนเป็นโรงพลศึกษา  

งบประมาณ 12,161,000 บาท    
- ปีงบประมาณ 2560   จํานวน     2,432,200  บาท 
- ปีงบประมาณ 2561   จํานวน     9,728,800  บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3.3.7 การจัดสรรงบประมาณปี 2559 ตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน  (พฒันาโรงเรียนแม่เหล็ก)     

 ด้วย  สพฐ. ได้ดําเนินการจัดทําโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน โดยมีวัสดุประสงค์ในการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือให้นักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กต่างๆ เกิดความสนใจในการมาเรียนโรงเรียนดีใกล้บ้าน  ทั้งน้ี ได้จัดสรร
งบประมาณปี 2559  จํานวน 2 รายการ 2 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 15,332,900  บาท คือ  

1. งบประมาณปี 2559 งบประมาณเหลือจ่าย แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน ค่า
จัดการเรียนการสอน  เพ่ือจัดสรรให้โรงเรียนดีใกล้บ้าน (พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) โรงเรียนละ  3,350,000 บาท  
สําหรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน พร้อม
ทั้งการจัดหาสื่อที่เหมาะสมและจําเป็นในการพัฒนาด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  โดยเน้น
การพัฒนาที่จะส่งผลต่อผู้เรียน  และทําให้ผู้ปกครองเกิดความสนใจที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนดีใกล้บ้าน  

งบเงินอุดหนุน  รวม  6,700,000   บาท  
1. โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์ จํานวน   3,350,000   บาท 
2. โรงเรียนวัดบางใบไม้    จํานวน   3,350,000  บาท 

 
 
 



25 
2. งบประมาณปี 2559  รายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่ว 

ประเทศ งบลงทุน ค่าสิ่งและก่อสร้าง  รายการก่อสร้างอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน สําหรับโครงการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  (พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก)  โดยดําเนินการตามแบบรูปรายการ (แบบแปลน) ตาม
รายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2  

งบลงทุน   รวม     8,632,900  บาท 
1. โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์ จํานวน   4,260,300   บาท 
2. โรงเรียนวัดบางใบไม้     จํานวน   4,372,600  บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 

รองธนาวุฒิ : งบประมาณดังกล่าว โรงเรียนจะต้องดําเนินการทําสัญญา แต่งวดงาน 90 วัน  เมื่อได้รับเงิน
ประจํางวด ให้ดําเนินการตามแบบแปลน 

ที่ประชุม : รับทราบ 

โยธิน : 
3.4 งานวิชาการ 

3.4.1 การจัดสอบประเมินคณุภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559                                                    
1) โดย สพฐ.รายละเอียดดังน้ี 

ปฏิทินการดําเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา 
วัน เดือน ปี รายการ ประกาศผล การดําเนินงาน 

28  ก.ย.  59 ประเมินการอ่านการเขยีนเฉพาะช้ัน ป.1 ภาคเรียนที่  1 
ปีการศึกษา  2559 

 โรงเรยีนรับต้นฉบับข้อสอบทางระบบ My Office  ภายใน
วันที่  23  กันยายน  2559  กําหนดให้ทุกโรงเรียนเป็นสนาม

สอบ กรรมการคมุสอบเป็นครูผูส้อนในโรงน้ัน 1 คน และจาก

ต่างโรงเรียน 1 คน 
5  ม.ค.  60 

 
การจัดสอบ Pre- O-NET สําหรับนักเรยีนช้ัน ป.6 
และม.3 

 โรงเรยีนรับต้นฉบับข้อสอบทางระบบ My Office  ภายใน

วันที่  28  ธันวาคม  2560  ให้โรงเรียนดําเนินการสอบและ
แต่งต้ังข้าราชการครูที่ไม่ได้สอนในรายวิชาที่สอบภายในโรงเรียน
เป็นกรรมการคมุสอบ      ห้องละ 2 คน 

23  ก.พ.  60 
 

ประเมินการอ่าน การเขียน ช้ัน ป.1 ป.2 ป.3 และ ป.4 ภายใน 

7  เม.ย. 60 
โรงเรยีนรับต้นฉบับข้อสอบทางระบบ My Office  ภายใน
วันที่  16  กุมภาพันธ์  2560  กําหนดให้ทุกโรงเรียนเป็นสนาม

สอบ กรรมการคมุสอบเป็นครูผูส้อนในโรงน้ัน 1 คน และจาก

ต่างโรงเรียน 1 คน 
28  ก.พ.  60 

 
การจัดสอบประเมินผลสัมฤทธ์ิ                 ทางการเรยีน
ด้วยข้อสอบกลาง สําหรบันักเรียน ช้ัน ป.2 ป.4 ป.5 และ 
ม.1 ม.2 

 โรงเรยีนรับต้นฉบับข้อสอบทางระบบ My Office  ภายใน

วันที่  21  กุมภาพันธ์  2560  ให้โรงเรียนดําเนินการสอบและ
แต่งต้ังข้าราชการครูที่ไม่ได้สอนในรายวิชาที่สอบภายในโรงเรียน
เป็นกรรมการคมุสอบ               ห้องละ 2 คน 

8  มี.ค.  60 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (NT) ช้ัน ป.3 24 เม.ย. 60 กําหนดให้ทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ ผู้บริหารโรงเรยีนเป็น
หัวหน้าสนามสอบกรรมการคุมสอบห้องละ 2 คน 
โดยสับเปลีย่นกันระหวา่งโรงเรียน 
แบบหมุนไขว้กัน  และดําเนินการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบที่
เครอืข่ายในวันที่  9  มนีาคม  2560 โดยคณะกรรมการ             
ที่เครอืข่ายเสนอแต่งต้ัง 
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2) การจัดสอบประเมินคุณภาพ  โดย สทศ.ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังน้ี 

ตารางกิจกรรมและตารางสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2559 
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ตารางสอบการประเมินคณุภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชัน้ ป.3 
วันท่ี  8  มีนาคม  2560 

 

คุณโยธิน : ได้แนบเอกสารเพ่ือให้แจ้งครผูู้สอนทราบตัวช้ีวัดทุกตัว เพ่ือประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบ          
ของนักเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 15 หน้า 61-98 ดังน้ี 
1) โครงสร้างข้อสอบ ช้ัน ป.3 ปีการศึกษา 2559  
2) จํานวนข้อสอบ O-NET ช้ัน ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- คณิตศาสตร์ 
- ภาษาอังกฤษ 
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- วิทยาศาสตร์ 
- ภาษาไทย 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

-ไม่มี- 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ 

ผอ.พูนสวัสด์ิ : ด้วยโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  ได้รับงบประมาณจากท้องถิ่น (เทศบาลดอนสัก) 
หากมีเงินเหลือจ่ายต้องดําเนินการอย่างไร 

ผอ.อารยา : งบประมาณที่เหลือจ่าย ให้ดําเนินส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดิน 
ประธาน : งบประมาณค่าอาหารกลางวัน, เงินอุดหนุน ที่ท้องถิ่นโอนมาให้โรงเรียน ถ้าเหลือจ่ายต้องส่งเงิน

คืนเป็นรายได้แผ่นดิน 
ผอ.พูนสวัสด์ิ : ในส่วนระหว่างภาคเรียน มีนักเรียนย้ายมาเข้าเรียน ทางท้องถิ่นไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 

สามารถดําเนินการอย่างไรได้บ้าง 
ผอ.อารยา : โรงเรียนต้องบริหารจัดการให้เด็กได้รับประทานครบ 100% 
ประธาน : จะดําเนินการหารือไปท้องถิ่น เพ่ือดําเนินการช่วยเหลือในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
ผอ.สัญญา : ดอกเบ้ียงบประมาณอาหารกลางวัน จะดําเนินการอย่างไร 
ผอ.อารยา : นําเงินส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

ประธาน : ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กําหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ- 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมอบหมายให้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพ 
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 และวันที่ 11 พฤศจิกายน  2559 ณ วัดไตรธรรมาราม อ.เมืองฯ  
จ.สุราษฎร์ธานี การแต่งกาย : ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ 

เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ทุกท่าน
ร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น. ณ วัดไตรธรรมาราม ดังน้ี 

- ผู้บริหารสถานศึกษา       อําเภอเมืองฯ (ทุกท่าน) 
- ผู้บริหารสถานศึกษา       อําเภอกาญจนดิษฐ์, ดอนสัก, เกาะสมุย, เกาะพงัน  
                                ตามความเหมาะสม 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

  

เลิกประชุม เวลา  15.25  น. 

 

    ลงช่ือ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 

    ลงช่ือ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
(นายสมชาย  สําอางค์กาย) 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 

 


