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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
คร้ังที ่ 10/2559 

วันที่  28  ธันวาคม  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 นายไพจิตร  รกัษาสรณ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

6 นายมนต์ชัย  วฒุิพงศ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
7 นายสมชาย  สําอางค์กาย ผอ.กลุ่มอํานวยการ 

8 นางจรัสศรี  พรหมกล่ิน ผอ.กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย ์

9 นางสมใจ  ฉ้วนตั้น ผอ.กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

10 นางอารยา  จันทว ี ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 
11 นางทัศนีย์  รุ่งเรือง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

12 นายชูศักดิ์  แกว้นุ่น ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

13 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

14 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนยูง 
15 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 10 
16 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียน นิคมสร้างตนเอง  

17 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 2 

18 ว่าที่ พ.ต.มนตร ี อินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเพชร 

19 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางใหญ ่ 

20 นางขวญัใจ  บญุสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 

21 นายสุระชัย  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางชุมโถ 

22 นางจุราภรณ์  คงเจรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมหวัง 

23 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสุชน 

24 นายโกมินทร์  คนซื่อ ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกลางใหม่ 

25 นายนันทวฒัน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดโพธิ์นิมิต  

26 นายพงศ์ศักดิ์  ปัญญานันท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดท่าทอง 

27 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสันติสุข  
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28 นางปุญชรัศมิ ์ ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนทีคมเขต 

29 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแหลมทอง  

30 นายเสริมศักดิ์  ศรีวิเชียร ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

31 นายวีระพงค์  ไชยามาตย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านโพหวาย 

32 นายประสาน  บ้วนเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางใบไม ้

33 นายนิวัต ิ ทวยเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรยีน บ้านคลอสุข 

34 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลธาร  

35 นางดวงพร  สกฤษดิ์สุข ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุญบันเทิง  

36 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทอหญ้าปล้อง 

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

37 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสระ  

38 นายศรายุทธ  ศิรินทรารักษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรยีน วัดคงคาล้อม 

39 นางพูนสุข  เผือกเดช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านม่วงลีบ 

40 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนประชาสรรค์  

41 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนราษฎร์อุทิศ 

42 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขานางเภา 

43 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวังไทร 

44 นายพรศักดิ์  เสียงเพราะ ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านคีรีรอบ 

45 นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสใน  

46 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านแม่โมกข์  

47 นายอมรพจมาน  พรหมพัฒน ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อน้ําร้อน 

48 นายรัฐพงษ์  พงศาปาน ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านกงหนงิ 

49 นายเสวก  เอียดนิมิตร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศิลางาม 

50 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบ้านใน 

51 นายสุริยา  จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

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

53 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดอุทยาราม  

54 นายจิตณรงค์  ชัยชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนหลวง 

55 นายภัทรพล  บญุนาค ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านวังทองสามคัคี 

56 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสพ 

57 นายบุญจันทร์  รุ่งฟ้า ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านดอนสน 

58 นางวิมลรัตน์  ก่อบุญขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดดอนยาง 

59 นางสาวเพ็ญจา  จันทร์ชุมแสง ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านท่าโพธ์ิ  

60 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาพระน่ิม 



3 
61 นางสาวอรทัย  นาคพันธุ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 

62 นางรัตน์เกล้า  จันทร ครูวิกฤติ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก  

63 นายขวัญชยั  ชชู่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านทับท้อน 

64 นายพินิต  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางสําโรง 

65 นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาแก้ว 

66 นายสุเทพ  ประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแสงประดษิฐ ์

67 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวชิรประดิษฐ ์

68 นายมานิต  จิตสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนิกรประสาท  

69 นายพรทิพย์  เพชรเกื้อ ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดกาญจนาราม 

70 นายสุรเชษฐ ์ ปานแดง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหนองเปล  

71 นางจุร ี วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพ่วง 

72 นางพลิาวรรณ  ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากกะแดะ 

73 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเสาเภา  

74 นายสุขสวัสดิ์  จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกงตาก 

75 นายประจักษ์  หนูหลิบ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนราชา 

76 นายทนุพันธ์  หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านห้วยด่าน 

77 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหัวหมากบน 

78 นายโชติรัตน์  ฤทธิภักด ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหัวหมากล่าง 

79 นายโกวิทย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยโศก 

80 นายธงชัย  หิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะม่วงหวาน  

81 นายสิรวิชญ์  ทองปรีชา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสขาม 

82 นางศุภรัตน์  เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดปากคู 

83 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสตอ 

84 นางสุจารี  แถมเงิน ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองกรูด  

85 นางดวงพร  ดุษฎี ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพุฒ 

86 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านควนนิมิต 

87 นายพีรพงษ์  พรรพคช ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านวังหวาย 

 อําเภอดอนสัก   

88 นายจรัญ  ทําการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านคลองคราม 

89 นายโสวฒัน์  เส้งประถม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 

90 นายสมใจ  สิกขวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดินแดงสามัคคี 

91 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวง  

92 นางสุณี รกัเมือง ติจันทึก ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  

93 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคอกช้าง 



4 
94 นางจิรพรรณ  สิกขวัฒน ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านดอนเสาธง 

95 นายธรากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนอก  

96 นางอนงค์นาฎ  ทองยวน ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านศรีชัยคราม 

97 นายวิตร  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลคราม 

98 นายศิรุต  สุขคุ้ม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม  

99 นายคํารณ  ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านนางกํา 

100 นายทศพร  ประยูรบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียน  ชุมชนวัดวิสุทธชิลาราม 

101 นางปรีดา  เต็มพร้อม ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 

102 นางสาวอารี  มลไชย ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะนกเภา 

103 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดษิฐ ์

104 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากดอนสัก 

105 นายจรัส  เดชศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านห้วยเสียด  

106 นางสาวรัตนวรรณ  นันทเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดสิงขร 

107 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านน้ําฉา  

108 นางสาวจรรยา  เจ๊ะเหยง ผู้อํานวยการโรงเรียน เกาะพลวย 

 อําเภอเกาะสมุย   

109 นายวิสาร บญุล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนธูป 

110 นายบัญญัติ  พลูผล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านอ่างทอง 

111 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแจ้ง 

112 นางอุทยัวรรณ  นาลาด ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนาราเจริญสุข 

113 นายพุทธพันธุ์  พรหมรักษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวงการาม 

114 นายอนุสรณ์  แท่นอ่อน ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหน้าค่าย 

115 นายจักรพงศ์  อินทรเ์จรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดสันติวราราม 

116 นายคําพูน  วันนา ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดประเดิม 

117 นายเอกรินทร์  บุณยะโพธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดคุณาราม 

118 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลาง  

119 นางสาวกิตยิา  เก้าเอีย้น ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดบุณฑรกิาราม 

120 นางสาวเบญจวรรณ  บญุสิน ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดสว่างอารมณ ์

121 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหาดงาม 

122 นายธาดา  อกัษรช่ืน ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านปลายแหลม 

123 นางมนพันธ์  เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านแหลมหอย   

124 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดภูเขาทอง 

125 นายสุชาติ  สุขสม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อผุด 

126 นางสาวอัจฉรา  สมหวัง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางรกัษ ์
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 อําเภอเกาะพะงัน   

127 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านใต ้

128 นายสิทธิพล ลีแสน ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านท้องนายปาน 

129 นางสิริภรณ์  พาทีธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหาดริ้น 

130 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะเต่า 

131 นายศรีเพชรวัชร  ศรีเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดราษฎร์เจริญ 

132 นายสุวัช เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะเดื่อหวาน 

133 นางสาวนิภาพร  บินสัน ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านโฉลกหลํา 

134 นางกรรณิกา  โอชม ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมัยคงคา 

135 นายเอกชยั  ปานชนะพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านศรีธน ู

ผู้เข้าร่วมประชมุ 

1 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการพิเศษ 

2 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

3 นางสาวเพ็ญนภา  อินทราปกรณ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

4 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

ผู้ไม่มาประชุม   

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

2 นายสุมนต์  ศิรธิรรม รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  (ไปราชการ) 

3 นายธนาวุฒิ  รกัษ์หน ู รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  (ไปราชการ) 

4 นางณันศภรณ์  นิลอรุณ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  (ไปราชการ) 

5 นายโยธิน  สุธรรมานนท ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ไปราชการ) 

6 นายสุชาดา  ล่ิมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัประสิทธาราม 
เริ่มประชุม  เวลา  13.05  น. 
ประธานในที่ประชุม (นายชุมพล  ศรีสังข์)  ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1) จุดเทยีน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย 
2) ที่ประชุมรว่มกนัสวดมนต์ไหวพ้ระ 
3) ประมวลภาพกจิกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ภาคใต้ ด้วย VTR   
4) มอบเกียรติบัตร โรงเรียนที่ส่งวธิีปฏิบัติที่ดีหรือเป็นแบบอย่าง                                                                    

กิจกรรมพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ปีการศึกษา  2558 
1 วัดเขานางเภา 14 บ้านไสขาม 27 วัดสันติวนาราม 40 บ้านคอกช้าง 
2 บ้านคลองสระ 15 บ้านควนราชา 28 บ้านหน้าค่าย 41 บ้านท่าเพชร 
3 บ้านกําสนประชาสรรค ์ 16 บ้านดอนสน 29 วัดนาราเจรญิสุข 42 วัดโพธ์ินิมิต 
4 วัดกาญจนาราม 17 บ้านศิลางาม 30 บ้านอ่างทอง  (วันครู2502) 43 วัดบางใบไม้ 
5 วัดนิกรประสาท 18 วัดบ้านใน 31 วัดคีรีวงการาม 44 วัดชลธาร 
6 บ้านบางสําโรง 19 วัดอุทยาราม 32 วัดกลาง 45 บ้านโพหวาย 
7 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 20 บ้านวังทองสามคัคี 33 บ้านปลายแหลม 46 วัดประสิทธาราม 
8 บ้านควนนิมิต 21 วัดเขาพระน่ิม 34 บ้านบางรักษ์ 47 วัดแหลมทอง  
9 บ้านไสตอ 22 บ้านเกาะเต่า 35 วัดสว่างอารมณ์ 48 บ้านสันติสุข 
10 บ้านห้วยโศก 23 บ้านหาดริ้น 36 ชุมชนบ้านนางกํา 49 วัดบุญบันเทิง 
11 วัดพุฒ 24 บ้านโฉลกหลาํ 37 บ้านปากดอนสัก 50 วัดนทีคมเขต 
12 บ้านห้วยด่าน 25 วัดคุณาราม 38 วัดสิงขร  
13 บ้านวังหวาย 26 วัดแจ้ง 39 วัดนอก  
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5)   แนะนําผู้บริหารสถานศกึษา ตามคําสัง่ สพป.สฎ.1 ที่ 433/2559 เรื่อง เปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา ลงวันที่ 22 ธันวาคม 
2559  จํานวน  24 ราย  รายละเอียดตามระเบียบวาระที่ 3.1.2 หน้า 2  

ประธาน : เชิญตัวแทนผูบ้ริหารสถานศกึษาที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ 
แนะนําตนเอง 

ผอ.เสวก : กล่าวแนะนําตนเอง และแสดงความรู้สึกในนามผู้บริหารสถานศึกษาใหม ่ในการร่วมทํางาน
ยกระดับคุณภาพของ สพป.สฎ.1 และนโยบายต่าง ๆ ที่นําไปสู่การปฏิบัติ 

ประธาน : ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารสถานศกึษา ทั้ง 24 ราย การปฏิบัติตนที่เก่ียวข้องกับครอบครัว                   
และในฐานะเป็นผู้บริหารฯ  

 * การปฏิบัติตนที่เก่ียวข้องกับครอบครัว            
ผู้บริหารฯ จะต้องทําความเข้าใจกับสมาชิก 
ในครอบครัว 

1) อาจจะออกจากบ้านแต่เช้า           
กลับไม่เป็นเวลา 

2) สามารถไปอยู่กับคนอ่ืน                
ในที่รโหฐาน โดยไม่หึงหวง 

3) เงินในกระเป๋าใช้มากกว่าเดิม 
4) อาจจะต้องขอเงินจากที่บ้าน 

* การปฏิบัติตนในฐานะผู้บรหิารฯ 
1) ควรบริหารการเงินของโรงเรียน ให้

เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2) ชู้สาว 
3) การพนัน 

 

ที่ประชุม : รับทราบ 

 
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

1.1 ประชุมมอบนโยบายเพื่อใหน้ําไปสู่การปฏิบัติ 
ด้วย สพฐ. จัดประชุมผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรับมอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 1  หน้า 15-21  สรุป
สาระสําคัญได้ดังน้ี 

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การพบปะกับ              
ผอ.สพป./สพม.ทั้ง 225 เขต ในคร้ังน้ี ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มอบนโยบายเพ่ือให้นําไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและ
เป็นรูปธรรม โดยมีนโยบายหลักที่เป็นประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

น้อมนําแนวพระราชดําริ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใส่เกล้าฯ และมอบเป็น
นโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด 

จากการที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
เพ่ือถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีน้ัน พระองค์ทรงขอให้ผู้บริหารทุกคนสืบสานพระราชปณิธาน
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็น
รูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด รวมทั้งพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
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กระทรวงศึกษาธิการ  จะน้อมนําแนวพระราชดําริ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวง รัชกาลที่  9 และสมเด็จพระเจ้ าอ ยู่หั ว                 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ใส่เกล้าฯ และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทาง             
ในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัดต่อไป 

สําหรับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   
มีใจความสําคัญว่า "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ  

1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง  
2. การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเขม้แข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัย

ที่ดีงาม (Character Education)" 
 
 
 
 
 

 

ในส่วนของการสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร               
มหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระองค์ทรงเฝ้ามองการศึกษาไทย พระองค์ได้ทรงมีแนว             
พระราชกระแสฯ ที่ได้ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เก่ียวกับนักเรียน ครู และการศึกษา และเปรียบเสมือน
ขุมทรัพย์ต่อการพัฒนาการศึกษาไทย ดังน้ี 
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1. นักเรียน 
 1.1  “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีนํ้าใจ  เช่น  คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง  มิใช่สอนให้เด็กคิด
แต่จะแข่งขัน  (Compete)  กับเพ่ือน  เพ่ือให้คนเก่งได้ลําดับดี ๆ  เช่น  สอบได้ที่หน่ึงของช้ันแต่ต้องให้เด็กแข่งขัน
กับตนเอง”  (11 มิ.ย. 55) 
 1.2  “ครูไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก  แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนช้ันต้น  ต้องอบรม
บ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี  เด็กโตก็ต้องทําเช่นกัน”  (6  มิ.ย. 55) 
 1.3  “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากข้ึน  จะได้มีความสามัคคีรู้จัก
ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน”  (5 ก.ค. 55) 
 1.4  “ทําเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี  นักเรียนรักครู  ครูรักนักเรียน”  (9 ก.ค. 55) 
2.  คร ู
 2.1  “เรื่องครูมีความสําคัญไม่น้อยกว่านักเรียน  ปัญหาหน่ึง  คือ  การขาดครู  เพราะจํานวนไม่พอและ
ครูย้ายบ่อย  ดังน้ัน  ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อนให้พร้อมที่จะสอนเด็ก  ให้ได้ผลตามที่ต้องการ  
จึงต้องต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู  ต้องต้ังฐานะให้สังคมของครูให้เหมาะสม  และปลูกจิตสํานึกโดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  วิธีการคือการให้ทุนและอบรม  กล่าวคือ  ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่
จะสอน  ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ  มีความเป็นครูที่แท้จริง  คือ  มีความรักความเมตตาต่อเด็ก  ควร
เป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน  ไม่คิดย้ายไปย้ายมา”  (11  มิ.ย. 55) 
 2.2  “ต้องปรับปรุงครู ...ครูจะอายุ  40 – 50  ปี  ก็ต้องเรียนใหม่  ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”             
(6 มิ.ย. 55) 
 2.3  “ปัญหาปัจจุบัน  คือ  ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์  เขียนตําราส่งผู้บริหาร  เพ่ือให้ได้ตําแหน่งและ
เงินเดือนสูงขึ้น  แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่  ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน  ระบบไม่ยุติธรรม  
เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดน้ี  การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ  หากคนใดสอนดี  ซึ่งส่วนมาก
คือมีคุณภาพและปริมาณ  ต้องมี reward”  (5  ก.ค. 55) 
 2.4  “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน  หากนักเรียนต้องรู้ทั้งหมดวิชา             
ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูเท่าน้ัน  จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม (5 ก.ค. 55)                 
สิ่งที่สําคัญที่พระองค์ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท คือ การให้ครูรู้จักอบรมเด็กทั้งด้านศีลธรรม จรรยา และ
วัฒนธรรม และได้ทรงเน้นยํ้าเสมอว่า "การสอน" ต่างกับ "การอบรม" 
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สิ่งสําคัญอีกประการ คือ "ความรู้" กับ "คุณธรรม" จะต้องเป็นเรื่องเดียวกัน และ "ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือ
เสื่อมลงน้ัน ย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสําคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันน้ีจะเป็นเคร่ือง
กําหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้า" 
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กระทรวงศึกษาธิการ  ตระหนักถึงความสําคัญของครู นอกจากจะดูแลเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ 

แล้ว ผู้บริหารต้องคิดว่าจะทําอย่างไรไม่ให้ครูย้ายบ่อย เพราะจากงานวิจัยพบว่าการย้ายของครูเป็นสิ่งหน่ึงที่ทําร้าย
เด็กนักเรียนดังน้ัน สพฐ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง คือ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สํานักงาน กคศ.) ต้องเข้ามาดูแลเรื่องน้ีด้วย 

นอกจากน้ี จะมีการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเล่ือนวิทยฐานะของครู เน่ืองจากที่ผ่านมามีครูที่สอน
ดีและอยู่กับเด็ก แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนเพราะไม่ได้ทําผลงานทางวิชาการ โดยโรงเรียนจะใช้เกณฑ์การทํา
วิทยานิพนธ์หรือทําวิจัยแบบเดียวกับมหาวิทยาลัยไม่ได้ เพราะบริบทของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมีความแตกต่าง
กัน ดังน้ัน การปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่น้ีจะให้ความสําคัญกับปริมาณการสอนของครู กล่าวคือ ครูที่สอนมากควร
ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ไม่ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะจากการทําผลงานเหมือนวิทยานิพนธ์ที่ทําให้เกิด
กรณีจ้างคนอ่ืนทํา อีกทั้งครูที่ขยันสอนควรได้รับรางวัลด้วย  การประเมินเชิงคุณภาพจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของเด็ก และการประเมินเชิงปริมาณคือ การนับจํานวนช่ัวโมงสอนของครู ซึ่งครูอาจจะสอนเพ่ิม สอนเสริม หรือไป
ช่วยสอนในวิชาอ่ืนก็ได้ แต่ผู้ที่ได้รับวิทยฐานะไปแล้ว ก็ไม่ต้องกังวล เพราะจะไม่ยกเลิกวิทยฐานะ เพียงแต่ปรับ
หลักเกณฑ์ให้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น น่ันคือ "คนสอนดี สอนมีคุณภาพ ควรได้รับรางวัล แต่หากคนที่สอนดีได้รับ
วิทยาฐานะแล้ว กลับไม่ขยันสอนหนังสือเช่นเดิม ก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควร" 

  การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์กล่าวว่า นอกจากการน้อมนําแนวพระราชกระแสฯ ด้านการศึกษา และ

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา มาปรับใช้กับนโยบายด้านการศึกษาแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน                
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยมี
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่จะดําเนินการ 6 ด้าน คือ  

1) ความมั่นคง  
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์  
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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1) ความม่ันคง  ตัวอย่างกิจกรรมในการจัดศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง 

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กํากับดูแลและลงพื้นที่อย่างสม่ําเสมอ หากในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ไม่สงบ
ก็จะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา หรือกรณีปัญหาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ (โรงเรียนชาย
ขอบ) ซึ่งที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงให้ความสําคัญกับการศึกษาของโรงเรียน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงเรียนชายขอบด้วยเช่นกัน ทั้งการให้ความสําคัญกับภาษาที่ใช้ในพ้ืนที่ หรือสิ่งที่
เรียนสถานศึกษา ฯลฯ ดังน้ัน ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงจึงมีความสําคัญกับนโยบายด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก 

2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  โดยส่งเสริมให้มีคนไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนานา
ประเทศได้ อาทิ การส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ หรือการอาชีวศึกษาแนวใหม่ที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งจะ
ทําให้การอาชีวศึกษาของไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศมากขึ้น ก็ถือเป็นตัวอย่างกิจกรรม
โครงการของยุทธศาสตร์ด้านน้ี 

3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์  โดยเฉพาะการลงทุนกับเด็กเล็กในระดับ Pre-school เป็น             
สิ่งสําคัญมาก  เพราะเป็นการลงทุนที่ได้ผลมากที่สุด นอกจากน้ี การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง                
การพัฒนาครูด้วย 

4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  อาทิ การประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ซึ่งคะแนนเฉล่ียในแต่ละวิชาของเด็กไทยยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่หากดูคะแนน
สูงสุดของเด็กไทยในแต่ละวิชา พบว่ามีคะแนนมากกว่านักเรียนสิงคโปร์ที่ได้อันดับหน่ึงจากการประเมินผล 
PISA  แต่การท่ีคะแนนเฉลี่ย PISA ของเด็กไทยได้อันดับตํ่า เพราะไทยส่งทุกโรงเรียนเข้ารับการประเมิน รวมถึง
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งหลายโรงเรียนยังคงมีคะแนนตํ่าด้วย จึงทําให้ค่าเฉล่ีย
ของประเทศตํ่าลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างของความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนที่มีความ
พร้อมกับโรงเรียนในชนบทที่ยังขาดการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังน้ัน เราต้องกลับไปพิจารณาว่าโรงเรียนเหล่าน้ัน
ยังขาดอะไรบ้าง เช่น ขาดครูก่ีคน มีครูครบช้ันหรือไม่  ครูสอนไม่ตรงสาขา เป็นต้น เพ่ือทําการสนับสนุนและ
แก้ปัญหาได้ตรงจุด 

5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีหลากหลายโครงการที่สําคัญ 
อาทิ  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น 

6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เช่น การดําเนินการด้านต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นต้น 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในเรื่อง ความม่ันคงของประเทศ เป็นเรื่องสําคัญ ประเทศชาติจะมั่นคง                 
ได้ต้องสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการยกระดับความสามารถ  ด้านภาษาอังกฤษ               
ให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ซึ่งการสร้างความสามารถทางการแข่งขันน้ันต้องมีพ้ืนฐานมาจาก  
การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเร่ิมต้ังแต่เด็กก่อนวัยเรียน และเมื่อมีการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์แล้ว
อาจจะทําให้เกิด ความเหลื่อมล้ํา ระหว่างคนเก่งและคนไม่เก่ง ทําให้ต้องคํานึงถึงการลดความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศด้วย และเมื่อมนุษย์เติบโตข้ึนการเติบโตนั้นอาจกระทบกับ สิ่งแวดล้อม เราจึงต้องคํานึงถึงการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนน้ีกระทรวงศึกษาธิการมีหลากหลายโครงการที่
สําคัญ อาทิ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น และสุดท้ายคือ การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการในลักษณะของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีทุกทา่นมีภารกิจและหน่วยงานที่รับผิดชอบ สอดคล้องตามยุทธศาสตรช์าติ 

ระยะ 20 ปี โดยคํานึงถึงความถนัด ดังนี ้
o  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป ์รมว.ศกึษาธิการ รับผิดชอบงานในภารกิจภายใต้                  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน,  
ยุทธศาสตร์ 3 การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ และ 
ยุทธศาสตร์ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าํทางสังคม 

o พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ รับผิดชอบงานในภารกิจภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง 

o ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ รับผิดชอบงานในภารกิจภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

จากน้ีไปแนวทางการดําเนินโครงการด้านต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการจะอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และเหนือสิ่งอ่ืนใด คือ ทุกโครงการต้องเน้นความโปร่งใส และ Anti-
Corruption 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ยุคนี้จะโปรง่ใสท่ีสุดในประวัติศาสตร์ และ Anti-Corruption 

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการในยุคน้ีจะเน้นเรื่องความโปร่งใส และ  
Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ หลังโต๊ะ 
หลังบ้าน ตามนํ้าใด ๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการนําช่ือหรือทีมงานทั้งสามท่านไปแอบอ้างเพ่ือขอรับผลประโยชน์
ใด ๆ ทั้งสิ้น 

สิ่งที่สําคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมา เกลียดการโกง หรือเติบโต
ขึ้นมากับความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการ
เดียว ก็คือ ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทํา" 
 เตรียมพัฒนาโรงเรียน ICU ทั่วประเทศ ตามแนวทาง School Improvement Project 

ในระยะ เวลาการ ทํางานที่ เหลือตาม  Roadmap ของรั ฐบาล  กระทรวง ศึกษา ธิการจะ เ น้น                 
การทํางานที่เป็น "รูปธรรม"  อย่างแท้จริง โดยโครงการที่สําคัญคือ จะให้ สพฐ.คัดเลือกโรงเรียนที่มีสภาพแย่ที่สุด
หรือต้ังอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ที่เป็น ICU ในทุกภูมิภาคและทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยจะต้องไม่ใช่โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนสานพลังประชารัฐกว่า 7,000 แห่ง เพราะโรงเรียนเหล่าน้ันได้รับการสนับสนุนแล้ว ทั้งน้ี               
เพ่ือต้องการให้โรงเรียน ICU เหล่าน้ีได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนในด้านต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนเหล่าน้ันขาดแคลน 
ซึ่งคาดว่าภายใน 5 ปี โรงเรียน ICU เหล่าน้ีจะได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งนโยบายน้ีจะทําให้รู้ว่าโรงเรียน 
ICU น้ันต้ังอยู่ในจังหวัดอะไรบ้าง เพ่ือที่ กศจ. จะได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาได้อย่างตรงจุด 
 ยํ้าไม่ทิ้งนโยบายเดิม แต่จะปรับปรุงให้ดีและทันสมัยมากขึ้น 

ยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางที่จะสานต่อนโยบายเดิมที่ดําเนินการไว้ดีอยู่แล้ว อาทิ นโยบายลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ แต่จะปรับปรุงให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนย่ิงขึ้น หรือแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ซึ่งจะจัดทําแผนงานและโครงการต่าง ๆ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้วยนอกจากน้ี จะทําให้
กระทรวงศึกษาธิการมีความทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือ Modernise MOE ภายใต้คําขวัญที่ว่า                
"Work hard, be nice" อีกทั้งจะไม่ใช้ One size fits all หรือการตัดเสื้อขนาดเดียวแล้วนํามาใช้กับทุกคน 
เน่ืองจากแต่ละหน่วยงานมีบริบทที่แตกต่างกัน ดังน้ัน แนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของแต่ละแห่ง ย่อมมี                
ความแตกต่างกันด้วย 
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ประธาน : นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ยังเหมือนเดิม  แต่มีนโยบายเร่งด่วนต้องขับเคลื่อนโรงเรียน ICU 
โดยต้องคัดเลือกก่อน 15 มกราคม 2560 โรงเรียนใดสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ บ้าง ให้โรงเรียน
พิจารณาจากคุณภาพการศึกษาลดลงอย่างต่อเน่ือง สภาพแวดล้อมโรงเรียนไม่ดี นักเรยีนลดลงทุกปี 
เช่น โรงเรียนบ้านหน้าค่าย, วัดแสงประดิษฐ,์ บ้านสันติสุข, วัดกลางใหม่ เป็นต้น 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที ่9/2559                    
เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด               
ได้แจ้งทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th  หัวข้อ “การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา”) 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 
 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
รองไพจิตร : 
3.1 งานบริหารบุคคล 

3.1.1  รับสมัครบคุคลเพื่อสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชัว่คราว 
ด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

และลูกจ้างช่ัวคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ดังน้ี 
 พนักงานราชการ    4  อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท 
 ลูกจ้างช่ัวคราว 

1.1 อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 4 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท 
1.2 บุคลากรด้านคณิตศาสตร์   3 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท 
1.3 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ    3 อัตรา ค่าตอบแทน   9,000 บาท 
1.4 อัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง 7 อัตรา ค่าตอบแทน   9,000 บาท 

  * ระยะเวลาดําเนินการ 
   - รับสมัคร    13-19 ธันวาคม 2559 
   - ดําเนินการคัดเลือก   25 ธันวาคม 2559 
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 28 ธันวาคม 2559 
   - ทําสญัญาจ้าง    30 ธันวาคม 2559 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
รองไพจิตร : ตามท่ี สพฐ. มอบอํานาจให้ สพป. ในเรื่องสรรหาและเลอืกสรรพนักงานและลูกจ้างทกุตําแหน่ง       

มี 21 ตําแหน่ง มีผูส้มัคร 300 คน และได้ดําเนินการตามปฏิทินการดําเนินการแล้ว 
ในเร่ืองอัตราจ้าง ขอเรียนว่า เป็นกรณีที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ เป็นอํานาจของ สพป. 

ดําเนินการ ต่อไปจะจ้างด้วยเงินสถานศึกษา ต้องเข้าคณะกรรมการสถานศึกษา โดยทําหนังสือ
มายัง สพป. และ สพป. แจ้งให้อนุญาตในการสรรหา หากไม่ขออนุญาตมา เมื่อครบ 3 ปี จะไม่มี
สิทธ์ิสอบในกรณีพิเศษ ขอให้โรงเรียนดําเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง (กรณีใหม่) ด้วย  

ที่ประชุม : รับทราบ 
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ผอ.ศุภรัตน์ : ขณะนี้ทางโรงเรียนเดือดร้อน เน่ืองจากตําแหน่งนักการภารโรงของโรงเรียนวัดปากคู ได้เกษียณอายุ
ราชการ การจัดสรรตําแหน่งดําเนินการอย่างไร

รองไพจิตร : นักการภารโรง เป็นตําแหน่งลูกจ้างประจํา หากเกษียณอายุแล้ว จะตัดตําแหน่ง หลังจากน้ันไม่มี
การดําเนินการ 

3.1.2  การพฒันาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง                           
ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 

ด้วยคณะกรรมการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําเขตตรวจราชการท่ี 6 กําหนดจัดพัฒนา
ข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2559                 
ณ โรงแรมไดมอนด์   (รุ่นที่ 24-29)  จํานวน 314 คน 

ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ตามคําสั่งที่ 433/2559 เรื่อง เปลี่ยนตําแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ลงวันที่ 22 ธันวาคม 
2559 มีรายละเอียดดังน้ี 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ตําแหน่งและสังกัด 

รอง ผอ.รร. 
ตําแหน่งท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

เป็น ผอ.รร. 
1 นายเสวก เอียดนิมิต บ้านโพหวาย/สพป.สฎ.1 บ้านศิลางาม 
2 นางดวงพร   ดุษฎี วัดกาญจนาราม/สพป.สฎ.1 วัดพุฒ 
3 นางวิมลรัตน์ ก่อบุญขวัญ บ้านบางสําโรง/สพป.สฎ.1 วัดดอนยาง 
4 นายบุญจันทร์ รุ่งฟ้า อนุบาลสุราษฎร์ธานี/สพป.สฎ.1 บ้านดอนสน 
5 นางพูนสุข เผือกเดช ท่าอุแทพิทยา/สพม.11 บ้านม่วงลีบ 
6 นายอมรพจมาน พรหมพัฒน์ เตรียมอุดมพัฒนาการ/สพม.11 บ้านบ่อน้ําร้อน 
7 นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร วัดโพธ์ินิมิต/สพป.สฎ.1 วัดสิงขร 
8 นายธงชัย หิมทอง มัธยมพัชรกิติยาภา3/สพม.11 บ้านมะม่วงหวาน 
9 นางอนงค์นาฏ ทองยวน อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ บ้านศรีชัยคราม 
10 นายธาดา อักษรชื่น โสตศึกษาเทพรัตน์/ 

สํานักบริหารงานศึกษาพิเศษ 
บ้านปลายแหลม 

11 นายรัฐพงษ์ พงศาปาน วัดท่าไทรฯ/สพป.สฎ.1 บ้านกงหนิง 
12 นางจิรพรรณ สิกขวัฒน์ บ้านแม่โมกข์/สพป.สฎ.1 บ้านดอนเสาธง 
13 นางสาวกิติยา เก้าเอ้ียน วัดท่าไทรฯ/สพป.สฎ.1 วัดบุณฑริการาม 
14 นายคําพูน วันนา รัตนบุรี/สพม.33 วัดประเดิม 
15 นายอนุสรณ์ แท่นอ่อน ชัยบุรีพิทยา/สพม.11 บ้านหน้าค่าย 
16 นางสาวอัจฉรา สมหวัง บ้านบ่อผุด/สพป.สฎ.1 บ้านบางรักษ์ 
17 นางอุทัยวรรณ นาลาด วัดสว่างอารมณ์/สพป.สฎ.1 วัดนาราเจริญสุข 
18 นายเอกชัย ปานชนะพงศ์ สุราษฎร์ธานี 2/สพม.11 บ้านศรีธนู 
19 นายเอกนรินทร์ บุณยะโพธ์ิ บ้านคีรีรอบ/สพป.สฎ.1 วัดคุณาราม 
20 นายพุทธพันธ์ุ พรหมรักษ์ บ้านอ่างทอง/สพป.สฎ.1 วัดคีรีวงการาม 
21 นายศรีเพชรวัชร ศรีเมือง มัธยมวิภาวดี/สพม.11 วัดราษฎร์เจริญ 
22 นางกรรณิกา โอชม บ้านเมรัย/สพป.สฎ.3 วัดสมัยคงคา 
23 นายจักรพงศ์ อินทร์เจริญ ชัยบุรีพิทยา/สพม.11 วัดสันติวราราม 
24 นางสาวจรรยา  เจ๊ะเหยง วัดท่าไทรฯ/สพป.สฎ.1 บ้านเกาะพลวย 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
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ประธาน : สําหรับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหารฯ (ใหม่) ได้มอบหมายให้ ผอ.สพป.สฎ.2 
จัดทําแผนพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล พร้อมทีมโค้ช และคณะกรรมการประเมิน 
ประกอบด้วย ผอ.สพป. และผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะแจ้งคําสั่งให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ผอ.อมรพจมาน : ขณะน้ีโรงเรียนบ้านบ่อนํ้าร้อน มีข้าราชการครูฯ ขอย้ายไปดํารงตําแหน่งในโรงเรียนสังกัด สพม.

11 ไม่ทราบว่าจะมีตําแหน่งมาทดแทนหรือไม่ 
ประธาน : ตําแหน่งว่าง มี 2 กรณี 

1) การเขียนขอย้าย (1-15 ม.ค.)ของทุกปี ตําแหน่งเหล่าน้ี จะต้องรอรับย้ายหรือบรรจุใหม่  
2) การรับย้าย ปลายเดือน ธ.ค. จะเขียนย้ายใหม่ ต้องรอดําเนินการ ประมาณมี.ค. 2560 

 และการย้ายข้าราชการครู สายผู้สอน ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งข้าราชการครู ผู้ใดประสงค์
เขียนคําร้องขอย้าย ให้ดําเนินการได้เลยตามปฏิทิน (ปกติ)  หากภายหลัง สพฐ. แจ้งประกาศ
องค์ประกอบการย้าย (ใหม่) ให้ส่งองค์ประกอบดังกล่าวมาเพ่ิมเติมภายหลัง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ผอ.สมชาย : 
3.2  งานบริหารท่ัวไป 

3.2.1  แนวทางการบริหารประเทศของรฐับาล 21 ข้อ ตามวิสัยทัศน์ "มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ

กระทรวงศึกษาธิการ คือ รับทราบแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล 21 ข้อ ตามวิสัยทัศน์ "มั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืน" และผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ.2560                
โดยเรื่อง "การจัดการศึกษาให้เท่าเทียมกัน เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมและทั่วถึง" เป็นเรื่องที่
ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจเป็นอย่างมาก 

แนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล 
พันเอกหญิง ทกัษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตร ีกล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล ตามวิสัยทัศน์ "มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน" ดังน้ี 
1. ต้ังเป้าหมายการพัฒนา ที่ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ ทําให้ประชาชนมีความสุข                

มีความพึงพอใจ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG 2030 ขององค์การสหประชาชาติ 
2. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยรักษาสมดุล ทั้งมิติสังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมการแก้ปัญหาตามแนวทางสันติวิธี และยึดแนวทางการพัฒนา "สีเขียว" 
4. ส่งเสริมการปฏิรูปที่กว้างขวางและลึกซ้ึงในทุกมิติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
5. จัดทําแผนงานโครงการท่ีเป็นรูปธรรม และจับต้องได้ โดยกําหนดเป็นกิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง 

กิจกรรมเสริม ในทุกประเด็นการปฏิรูป ซึ่งต้องกําหนดตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ สามารถประเมินผลการดําเนินงานได้ตาม
ห้วงระยะเวลาตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทุก 5 ปี 

6. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศชาติและประชาชน โดยมีการพัฒนาประชาธิปไตย                
ที่เหมาะสมกับบริบทของไทย และมีอัตลักษณ์ 
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7. วางรากฐานของประเทศ ที่ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และ

เอกลักษณ์ความเป็นไทยอันงดงาม 
8. สร้างความรัก ความสามัคคี และความปรองดอง โดยรักษาความเป็นธรรม ความถูกต้อง และ

บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค 
9. สร้างความหวังและศรัทธา บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้ แล้วทําให้เกิดขึ้นจริง เพ่ือสร้างอนาคต

ร่วมกันที่ดีกว่า 
10. สร้างประเทศท่ีมีความเท่าเทียมทางสังคม และไม่เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ โดยส่งเสริม                 

การพัฒนาและปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจ ต้ังแต่ระดับฐานราก ให้เข้มแข็ง มั่นคง และปลอดภัย 
11. สร้างประเทศไทยให้เป็นนิติรัฐ เสริมด้วยการปฏิบัติงาน คํานึงถึงด้านรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

ด้วย ในการบังคับใช้กฎหมาย 
12. ยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับความสําคัญของประเทศไทยในเวทีโลก อย่างมียุทธศาสตร์ ทั้งโดยพฤตินัย 
นิตินัย ทั้งระดับทวิภาคี และพหุภาคี 

13. เอาจริงเอาจังกับการป้องกัน ป้องปราม และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสร้างกลไก
การทํางาน กลไกการตรวจสอบที่บูรณาการ และสามารถป้องกันปัญหาได้อย่างย่ังยืน ทั้ง 2 ฝ่าย (ผู้เสนอและผู้รับ) 

14. เสริมสร้างศักยภาพระบบราชการไทย ทั้งฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง กองทัพ และสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ ให้ทันสมัย สร้างความเช่ือมั่น และเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้ตลอดเวลา 

15. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับทุกกลุ่ม ทุกภูมิภาคในประชาคมโลก ด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์
และความร่วมมือที่สร้างสรรค์ ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพ่ือความสมดุลและเสถียรภาพของโลก 

16. ให้ความสําคัญกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV และอาเซียนในการพัฒนาร่วมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง และต้องเดินหน้าไปพร้อม ๆ กัน 

17. กระชับความสัมพันธ์ ในลักษณะเป็นห่วงโซ่เดียวกัน ด้วยการสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจกัน ลด
ความหวาดระแวง และสร้างผลประโยชน์ที่เท่าเทียม 

18. ขยายความร่วมมือกับประเทศที่กําลังพัฒนา และเชื่อมโยงกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ในลักษณะ
เป็น "หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์" อย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังเร่งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และความเช่ือมโยง ทั้ง
ภายในและภายนอก โดยจัดลําดับความสําคัญ ความเร่งด่วน และงบประมาณที่มีอยู่ 

19. สร้างประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ด้วยการทําให้คนทั้งประเทศ ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มรายได้ มี
ความสุข ความพึงพอใจ บนพ้ืนฐานของ "ความพอเพียง" และพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต 

20. สร้างการเมืองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ นับเป็นสิ่งสําคัญต่อประเทศไทย แต่
การเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบทั้งข้าราชการและประชาชนเกือบ 70 ล้านคน 
ทั้งประเทศ กํากับดูแล ทั้งงาน Function และงาน Agenda 

21. ปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศ นําไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของประเทศ ให้เป็น
ประเทศที่มีรายได้สูง โดยใช้ดิจิทัล และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
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จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.2.2  ให้รัฐมนตรีพน้จากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งต้ังคณะรัฐมนตรี 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เผยแพร่ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็น

รัฐมนตรี และแต่งต้ังรัฐมนตรี 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า โดยท่ีนายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตําแหน่ง และสมควรปรับปรุง
รัฐมนตรีบางตําแหน่ง เพ่ือความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และ
แต่งต้ังรัฐมนตรี ดังต่อไปน้ี 
1. ให้รฐัมนตรพ้ีนจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปน้ี 

- หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี  
- นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี  
- นายออมสิน ชีวะพฤกษ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  
- นายสุวิทย์ เมษินทรีย์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  
- นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  



18 
- นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
- นางอรรชกา สีบุญเรือง    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

2. ใหแ้ต่งต้ังรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ 
 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์   เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี
 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์    เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี
 นายวีระศักด์ิ ฟูตระกูล    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 นายพิชิต อัคราทิตย์    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
 นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 นางอรรชกา สีบุญเรือง   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศลิป์  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 นายอุตตม สาวนายน    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ี

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.2.3  แนวปฏิบัติจัดปีใหม่-คริสต์มาส งดรื่นเริงเน้นกิจกรรมทางศาสนา-ทําสาธารณประโยชน ์

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า วันน้ีตนได้ลงนามในหนังสือเรื่อง
แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมช่วงปีใหม่ แจ้งไปยังองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือแจ้งต่อไปยังสถานศึกษา
ในสังกัดทุกระดับทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน เก่ียวกับแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมช่วงปีใหม่ 2560                 
ซึ่งอยู่ในช่วงการบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ถือปฏิบัติ 
ดังน้ี 

1)  การจัดงานปีใหม่ ให้เน้นกิจกรรมทางศาสนา ที่ทุกสถานศึกษาสามารถปฏิบัติร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็น
การสวดมนต์ทําความดี การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เพ่ือประเทศชาติและส่วนรวม ส่วนกิจกรรมบันเทิงน้ัน              
ให้เป็นรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์แสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศ เน้นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
และไม่นําภาพพระบรมฉายาลักษณ์ประดับในที่ไม่เหมาะสม 

2)  การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาให้ดําเนินการบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน              
หากสถานศึกษาใดจัดกิจกรรมเก่ียวกับวันคริสต์มาส ให้พิจารณาความเหมาะสม ไม่นําภาพพระบรมฉายาลักษณ์
ประดับในที่ไม่เหมาะสม และกิจกรรมต้องสัมพันธ์กับการเรียนการสอน ไม่เป็นกิจกรรมรื่นเริง ไม่มีเครื่องด่ืมที่มี
แอลกอฮอล์  

3)  การอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้สถานที่ในการจัดงาน ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและ
รายละเอียดของการจัดกิจกรรมภายในงานด้วย ทั้งน้ี แนวทางปฏิบัติดังกล่าวได้ยึดตามท่ี พล.อ.ประยุทธ์               
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ปรารภถึงการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่ไว้ก่อนหน้าน้ี 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

 3.2.4 ศูนย์บญัชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ได้แนะนําแนวทางปฏิบัติ                                       
เรื่องการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9                             
เพ่ือความเข้าใจเป็นแนวทางร่วมกัน ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายนอกอาคาร ขอให้ 
ใช้ภาพสีเช่นเดิมที่เคยประดับ (ไม่ใช้ภาพขาวดําหรือภาพย้อมสีหม่น) แต่ให้ผูกผ้าขาวดําประดับใต้ภาพพระบรม
ฉายาลักษณ์ให้ถูกต้อง งดงาม โดยให้แถบผ้าสีดําอยู่บนผ้าสีขาว และแถบผ้าต้องไม่อยู่บริเวณเหนือพระพักตร์ของ
พระองค์ท่าน รวมทั้งควรประดับแยกส่วนกับพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
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 การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ภายในอาคาร ให้ประดับไว้ดุจเดิม ไม่ต้องปลดลง และหากมี              
พระบรมฉายาลักษณ์ของ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถอยู่คู่ กัน ให้ประดับ                
พระบรมฉายาลักษณ์ของ รัชกาลที่ 10 บริเวณตรงกลางระหว่างทั้งสองพระองค์ โดยให้พระบรมฉายาลักษณ์ของ 
รัชกาลที่ 10 ตํ่ากว่าพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ ประมาณ 10 เซนติเมตร  

ขอให้ทุกหน่วยงาน ทั้งราชการ และเอกชน ได้ยึดถือตามคําแนะนําเพ่ือปฏิบัติร่วมกันดังกล่าวข้างต้น
ให้ถูกต้องเหมาะสม 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.2.5  การจัดกิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการออกกําลังกายของข้าราชการสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือให้หน่วยงานท่ีมีสถานศึกษาในสังกัด                

จัดกิจกรรมการออกกําลังกายตามข้อสั่งการ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดให้ในวันพุธที่ 
30 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ในช่วงเวลา 15.00-16.30 น. ให้ส่วนราชการต่างๆกําหนดเป็นช่วงเวลา                
ออกกําลังกายของข้าราชการน้ัน 

สพฐ. พิจารณาแล้วให้ สพท. ดําเนินการเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและเป็นไปด้วย        
ความเรียบร้อย ขอความร่วมมือ สพท. ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา ดําเนินการแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดให้                
ความร่วมมือจัดกิจกรรมออกกําลังกายดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ต้ังแต่ในวันพุธที่ 30  พฤศจิกายน  2559 เป็นต้นไป 
ในช่วงเวลา 15.00-16.30 น.  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.2.6  พิธบีําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพ                                                 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร                  
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร   
ตามท่ีสํานักพระราชวังได้มีการกําหนดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม เป็นเวลา 100 วัน และจังหวัด

สุราษฎร์ธานี  ได้พิจารณาหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายพระศพ เป็นเวลา 30 วัน (ต้ังแต่วันที่ 
14 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2559) ความทราบแล้ว น้ัน 

ในการน้ี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กําหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ เพ่ิมอีก 70 วัน                
ในส่วนของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ ใน                
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง  จึงขอเชิญท่านและบุคลากรใน
สังกัดร่วมพิธีตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  

การแต่งกาย : ข้าราชการแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวประดับแขนทุกข์  
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.2.7  การจัดงานวันครคูรั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 ให้วันที่ 16 มกราคม ซึ่งเป็นวันประกาศ
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ในราชกิจจานุเบกษา เป็นวันครู และคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู 
พุทธศักราช 2488 ได้เริ่มจัดงานวันครูครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปี พ.ศ. 
2560 นับเป็นปีที่ 61 

คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2559 กําหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 โดย
กําหนดหัวข้อแก่นสาระ (Theme) ว่า “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
พัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
กับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม รวมทั้ง ธํารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของชาติ และสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กําหนดแนวทางการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาคตาม
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560  โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้นําหลัก 
ในการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาคฯ  ประสานแนวทางการจัดกิจกรรมงานวันครูในส่วนภูมิภาคฯ ไปยังหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกสังกัดของแต่ละจังหวัด เพ่ือร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันครูในส่วนภูมิภาคฯ มีประธานกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด หรือรองประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันครูในส่วนน้ัน 
                  สําหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี มติที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษาทุกสังกัด ในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เห็นชอบให้มีการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 โดยแบ่งพ้ืนที่ 
เป็นฐาน จํานวน 3 จุด ดังน้ี 
หน่วยจัดงานวันครู จุดที่ 1  ประกอบด้วย อําเภอเมืองฯ , อําเภอกาญจนดิษฐ์ , อําเภอดอนสัก  

(ยกเว้น อ.เกาะสมุย และ อ.เกาะพะงัน ให้จัด ณ หน่วยอําเภอน้ันๆ)  
   สถานที่ : หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี   
                       สําหรับหน่วยจัดงานวันครูอําเภอเกาะสมุย ใช้สถานที่ : ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  และ
หน่วยจัดงานวันครูอําเภอเกาะพะงัน ใช้สถานที่ : โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 
 

หน่วยจัดงานวันครูจุดที่ 2   ประกอบด้วย อําเภอ.ท่าชนะ , อําเภอ.ไชยา , อําเภอท่าฉาง , อําเภอพุนพิน , 
อําเภอวิภาวดี , อําเภอพนม , อําเภอบ้านตาขุน และ อําเภอคีรีรัฐนิคม  

        สถานที ่: โรงแรมไดมอนด์พลาซา อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

หน่วยจัดงานวันครูจุดที่ 3   ประกอบด้วย อําเภอบ้านนาสาร ,อําเภอเคียนซา, อําเภอพระแสง ,  
    อําเภอบ้านนาเดิม , อําเภอชัยบุรี และ อําเภอเวียงสระ   
    สถานที ่: โรงเรียนเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  สําหรับหน่วยจัดงานวันครู จุดที่ 1 ได้ทําหนังสือแจ้งสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุก
สังกัดทราบ และสํารวจจํานวนผู้เข้าร่วมงาน โดยกําหนดให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 
ที่งานคุรุสภา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 แล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ประธาน : * รูปแบบการจัดงานคล้ายกับทุกปี จะมีการจัดนิทรรศการ 

o ด้านวิชาการ  จัดโดย นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
o ด้านวิชาชีพ   จัดโดย อาชีวศึกษา และ กศน. 

* เชิญชวนร่วมกิจกรรม มีเพลงร้องถวายเป็นพระราชกุศล เพลง “ตามรอยเท้าพ่อ” โดยให้  
คณะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ รุ่นปัจจุบัน มาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วย  มอบ 
ผอ.จุราภรณ์  คงเจริญ  ผอ.รร.วัดสมหวัง เป็นหัวหน้าทีม หาสมาชิกมาฝึกซ้อมร้องเพลง
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* การแจกเกียรติบัตรต่าง ๆ เลือกรางวัลทรงคุณค่าและสําคัญ

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.2.8  งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียนภาคใต้  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา  2559 ณ จังหวัดระนอง 
สพฐ. ได้มอบหมายให้จังหวัดระนองเป็นเจ้าภาพ โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ระนอง เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยใช้ช่ืองาน   “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
จังหวัดระนอง “ สุดยอดเด็กใต้ ภูมิใจในถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม” กําหนดการจัดงานระหว่างวันที่  21 – 23  
ธันวาคม 2559  ในการน้ี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทน จํานวน 63 โรงเรียน  จํานวน 205 
กิจกรรม นักเรียนทั้งสิ้น 601  คน   (โรงเรียนในสังกัด อปท. จํานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 / 
เทศบาล 3 / เทศบาล 4 และเทศบาล 5 สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)  โรงเรียนอบจ.2(บ้านดอนเกลี้ยง) สังกัด 
อบจ.สุราษฎร์ธานี  และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี  สรุปผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้                 
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา  2559  ณ จังหวัดระนอง รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 2                
หน้า 22-28  สรุปเหรียญรางวัล รวมทั้งสิ้น  201 รางวัล ดังน้ี 

 - เหรียญทอง         121  รางวัล 
 - เหรียญเงิน  48  รางวัล 
 - เหรียญทองแดง 21  รางวัล 
 - เข้าร่วม  11  รางวัล 

ประธาน : ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู  และนักเรียนทุกท่าน  ที่ เข้าร่วมกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดระนอง โดยได้ส่งเสริม  สนับสนุน  ช่วยเหลือดูแลนํานักเรียนเข้า
แข่งขัน/ร่วมกิจกรรมที่เป็นตัวแทน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยความมุ่งมั่น ต้ังใจ โรงเรียน  
ที่ขอยกย่องชมเชย  ได้แก่ โรงเรียนวัดสมหวัง, บ้านโพหวาย, วัดท่าไทรฯ,  วัดเขาพระน่ิม,  
บ้านทอนหญ้าปล้อง,  บ้านห้วยโศก 

และขอเชิญ ผอ.จุราภรณ์  คงเจริญ  ตัวแทนผู้บริหารฯ และในฐานะโรงเรียนที่มีผลการ
แข่งขันได้รับเหรียญรางวัล เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ มากที่สุด ได้นําเสนอกลยุทธ์ใน
การเตรียมความพร้อมสง่นักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว 

ผอ.จุราภรณ์ : ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องหาความรู้  เช่น โครงงาน  โดยความร่วมมือของครูในสถานศึกษา  
ให้ครูคัดเลือกนักเรียน ฝึกซ้อมไปพร้อมกับครู  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องร่วมกิจกรรมด้วย 
ทุกครั้งก่อนแข่งขัน ปลุกระดม เข้าค่าย  เช่น กิจกรรมที่เก่ียวกับการรํา ต้องรําให้ดูทุกวันหน้าแถว 
เป็นต้น มีการจําลองให้เหมือนกับการแข่งขัน มีคณะกรรมการตัดสินตามเกณฑ์แต่ละกิจกรรม และ
ครูและนักเรียนต้องรู้หลักเกณฑ์การแข่งขันชัดเจน ถูกต้อง  ใช้กลยุทธ์ 3ต. ดังน้ี 

1) ตรงเวลา     
2) ต้ังใจมากที่สุด   
3) ต้องได้ที่ 1 เท่าน้ัน   

ผู้บริหารฯ จะต้องจัดหางบประมาณมาสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธาน : สําหรับโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ขออนุญาตเข้าร่วมแข่งขันในระดับ

ภาค และได้เหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าทอง,  
วัดท่าไทรฯ จะวางแผนร่วมกับผู้บริหารฯอีกคร้ัง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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ประธาน : สําหรับเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  สพฐ. ได้มอบหมายให้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และได้รับธงเจ้าภาพเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 3.2.9  การดําเนนิงานการคดัเลือกนักเรียนและสถานศกึษาเพื่อรบัรางวัลพระราชทานระดับการศกึษา
ขั้นพืน้ฐาน ประจําปีการศึกษา  2559  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่ม
จังหวัดที่ 3 ( จงัหวัดชุมพร, สรุาษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง และสงขลา ) 

ท่ี ระดับ แนวทางการดําเนินงาน 
1. ระดับสถานศึกษา สถานศึกษาย่ืนความจํานงขอเข้ารับการประเมินท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี

สถานศึกษาน้ัน ๆ ต้ังอยู่ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2559 
2. ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการประเมิน และส่งผลการคัดเลือกไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา          

ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ประสานงานระดับจงัหวัดภายในวันท่ี30ก.ย.2559 
ปีการศึกษา 2559สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  เป็นศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด 

3. ระดับจังหวัด ดําเนินการประเมิน และส่งผลการคัดเลือกไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา          
ท่ีเป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลอืกระดับกลุ่มจังหวัด ภายในวันท่ี 21 พ.ย.2559  
ปีการศึกษา  2559 สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต 1  
เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดท่ี 3 
(สงขลา  พัทลุง นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี และชุมพร)  
 

   
4. ระดับกลุ่มจังหวัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือก      

ระดับกลุ่มจังหวัดท่ี 3 
กําหนดแผนการดําเนินงาน  ดังนี้ 
วันท่ี 26 ธันวาคม 2559         ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ                       
                                      เพ่ือพิจารณากลั่นกรองบุคคลร่วม 
                                      เป็นคณะกรรมการประเมิน 
วันท่ี 6 มกราคม 2560           ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน 
                                      และสถานศึกษา เพ่ือชี้แจงระเบียบและหลักเกณฑ์ 
                                      การประเมิน ฯ 
วันท่ี 11 – 20 มกราคม  2560 คณะกรรมการดําเนินการประเมิน ฯ 
วันท่ี 31 มกราคม 2560         ประชุมคณะกรรมการอํานวยการพิจารณา 
                                      กลั่นกรองผลการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา  
วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2560        ส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบ 
                                      การคัดเลือกไปยังสํานักทดสอบทางการศึกษา   
                                      สพฐ.   

  สรุปผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป . สุราษฎร์ธานี เขต 1                 
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีการศึกษา  2559  ระดับจังหวัด  ได้แก่ 
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  ประเภทนักเรียน    

ระดับ ขนาด ชื่อ - สกุล สถานศึกษา 
ประถมศึกษา กลาง เด็กหญิงวรฤทัย  พัฒน์แป้น โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 
ประถมศึกษา ใหญ่ เด็กหญิงนิจวรีย์  ศรีอรุณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 
มัธยมศึกษาตอนต้น เล็ก นายคมชาญ  แก้วนิล โรงเรียนบ้านอ่างทอง(วันครู 2505) 

  ประเภทสถานศึกษา 
ระดับ ขนาด สถานศึกษา 

ก่อนประถมศึกษา เล็ก โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
ก่อนประถมศึกษา กลาง โรงเรียนยุวศึกษา 
ประถมศึกษา ใหญ่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 
มัธยมศึกษา เล็ก โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 

              จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

ผอ.ชูศักด์ิ :  
3.3 งานการเงนิและงบประมาณ  

3.3.1  สรปุการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (พ.ย.59) 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 3  หน้า 29-30 

  - งบลงทุน               - บาท 
  - งบบุคลากร               - บาท 
  -  เงินอุดหนุน               - บาท 
  -  งบดําเนินงาน  19,088,750 บาท 
  รวมทั้งสิ้น           19,088,750 บาท 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
ผอ.ชูศักด์ิ : 1. ตําแหน่งพนักงานราชการ  37 อัตรา จะต้องของบฯ สพฐ. ไปใหม ่ 

2.  งบฯ ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม ภาคเรยีนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ได้ของบประมาณ
ไปแล้ว ขณะนีอ้ยู่ระหว่างดําเนินการ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.3.2  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 4  หน้า 31-33 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

ผอ.จรัสศรี : 
3.3.3  การเบกิจ่ายงบประมาณ    

1) รายการงบลงทนุ ปี 2559 (ขอขยายไวเ้บิกเหลื่อมปี) 
2) รายการการก่อหนี้ผูกพัน/การเบิก 

  2.1) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560 
  2.2) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้างฯ ปงีบประมาณ 2560  
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 5  หน้า 34-48 
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จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
รายการ งบประมาณท่ีได้รับ      

อนุมัติเงินประจํางวด 
ทําสัญญาแล้ว และ 

ทํา PO แล้ว       
เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณคงเหลือ 

ยังไม่ส่งเบิก 
1.เงินกัน ปี 2559 (ขอขยายไว้เบิกเหลือ่มปี) 8,632,900 5,537,980 0 7,643,080 
2.เงินกัน ปี 2559 (ขอขยายไว้เบิกเหลือ่มปี) 25,087,700 21,017,480 661,900 22,460,680 
- บ้านพักครู 203/37 
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 
- ลานกีฬาเอนกประสงค์ 
- สนามบาสเกตบอล แบบ FIBA 
- สปช.605/45 (ส้วม) 
- ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 
- ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 
- อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) 

    

4.งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ฯ 5,480,100 4,921,000 2,670,700  
5.งบลงทุน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 47,349,600 24,819,512.50 2,600,000  

  จึงเรียนมาเพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

1. รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท ที่ ศธ 04163/6263 ลว. 10 พ.ย. 59                          
ให้โรงเรียนดําเนินการส่งหลักฐานเบิกจ่าย และโรงเรียนต่อไปนี้ยังไม่ได้ดําเนินการ 

1) โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 
2. รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท ที่ ศธ 04163/6424 ลว. 23 พ.ย. 59                          

ให้โรงเรียนดําเนินการส่งหลักฐานเบิกจ่าย และโรงเรียนต่อไปนี้ยังไม่ได้ดําเนินการ 
1) โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 
2) โรงเรียนวัดนทีคมเขต 

3. รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท ที่ ศธ 04163/6461 ลว. 24 พ.ย. 59                          
ให้โรงเรียนดําเนินการส่งหลักฐานเบิกจ่าย และโรงเรียนต่อไปนี้ยังไม่ได้ดําเนินการ 

1) โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
2) โรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
3) โรงเรียนวัดสมัยคงคา 
4) โรงเรียนวัดแหลมทอง 

4. รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท ที่ ศธ 04163/6779 ลว. 13 ธ.ค. 59                          
ให้โรงเรียนดําเนินการส่งหลักฐานเบิกจ่าย และโรงเรียนต่อไปนี้ยังไม่ได้ดําเนินการ 

1) โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 
5. งบลงทุน คา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ                                         

ที่ ศธ 04163/6180 ลว. 8 พ.ย. 59                                                                                                   
ให้โรงเรียนดําเนินการส่งหลักฐานเบิกจ่าย และโรงเรียนต่อไปนี้ยังไม่ได้ดําเนินการ 

1) โรงเรียนบ้านซอย 10 
2) โรงเรียนบ้านคลองสุข 
3) โรงเรียนวัดชลธาร 

6. งบลงทุน คา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโรงอาหาร/หอประชุม                                                           
ที่ ศธ 04163/5746 ลว. 19 ต.ค. 59                                                                                                   
ให้โรงเรียนดําเนินการส่งหลักฐานเบิกจ่าย และโรงเรียนต่อไปนี้ยังไม่ได้ดําเนินการ 

1) โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
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7. งบลงทุน คา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารเรียน แบบ 318/ล55-ก                                                           

ที่ ศธ 04163/5745 ลว. 19 ต.ค. 59                                                                                                   
ให้โรงเรียนดําเนินการส่งหลักฐานเบิกจ่าย และโรงเรียนต่อไปนี้ยังไม่ได้ดําเนินการ 

1) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
8. งบลงทุน คา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 10 ลา้นบาท                                          

ที่ ศธ 04163/6220 ลว. 9 พ.ย. 59                                                                                                   
ให้โรงเรียนดําเนินการส่งหลักฐานเบิกจ่าย และโรงเรียนต่อไปนี้ยังไม่ได้ดําเนินการ 

1) โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 
2) โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 
3) โรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 
4) โรงเรียนบ้านศรีธนู 
5) โรงเรียนบ้านสุชน 
6) โรงเรียนวัดปากคู 

9. งบลงทุน คา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 10 ลา้นบาท                                          
ที่ ศธ 04163/6264 ลว. 10 พ.ย. 59                                                                                                   
ให้โรงเรียนดําเนินการส่งหลักฐานเบิกจ่าย และโรงเรียนต่อไปนี้ยังไม่ได้ดําเนินการ 

1) โรงเรียนบ้านไสตอ 
2) โรงเรียนวัดกลาง 
3) โรงเรียนวัดสมัยคงคา 
4) โรงเรียนวัดภูเขาทอง 
5) โรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 
 
ผอ.จรัสศรี : เมื่อโรงเรียนได้รับจัดสรรงบฯ ต้องมีการดําเนินการ โรงเรียนใดที่ไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน           

ให้เร่งดําเนินการโดยด่วน  การหาผู้รับจ้างที่ไม่ได้อยู่ในระบบของทางราชการ                  
การดําเนินการก็จะล่าช้า ขณะนี้ สพป.สฎ.1 เบิกจ่ายได้เพียง 9% 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธาน : ขอให้โรงเรียนที่เก่ียวข้องเร่งดําเนินการโดยด่วน 

 
3.3.4  การจ่ายเงินเดือน  

ผอ.จรัสศรี : ต้ังแต่เดือนมกราคม 2560 กรมบัญชีกลางจะดําเนินการโอนเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
(โดยตรง)  ทุกหน่วยดําเนินการจัดทํารายละเอียด ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 
สําหรับค่าเช่าบ้าน, ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร  ทาง สพป.สฎ.1 จะเป็น
ผู้ดําเนินการ  

ที่ประชุม : รับทราบ 
ผอ.จรัสศรี : การดําเนินการขอเบิกค่าเช่าบ้าน สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา (ใหม่) ให้ติดต่อสอบถาม

รายละเอียดได้ที่ สพป.สฎ.1 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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ผอ.พินิจ : สอบถามการดําเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก (อิสลาม) ซึ่งมี
โรงเรียนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางสําโรง, ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม, บ้านแม่โมกข์, 
วัดวังไทร, บ้านสันติสุข  สําหรับภาคเรียนน้ี ทางโรงเรียนได้ใช้เงินอุดหนุนชดใช้ให้กับ
วิทยากรฯดังกล่าวไปพลางก่อน ไม่ทราบว่าขณะน้ี งบประมาณในส่วนน้ีได้ดําเนินการ
อย่างไรบ้าง 

ประธาน : ขณะนี้ สพฐ. ไม่ได้โอนเงินงบประมาณฯดังกล่าว ขอให้โรงเรียนนําเงินอุดหนุนของ
โรงเรียน จ่ายชดเชยให้บุคลากรดังกล่าวไปพลางก่อน สําหรับครั้งต่อไปจะงบฯจะจัดสรร
มาตามปกติ และจะให้หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่การเงิน ลงไปตรวจสอบ  
การใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียน และรายงานให้ทราบด้วย 

รองมนต์ชัย : 
3.4 งานวิชาการ 

3.4.1  การนเิทศโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2559 
กําหนดออกปฏิบัติการนิเทศโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยความเห็นชอบจาก 

กตปน. ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 2 ธันวาคม  2559 ดังน้ี 
ครั้งที ่ วัน เดือน ปทีีน่เิทศ สาระสาํคญัของการนเิทศ 

1 13 ธันวาคม 2559 - 10 มกราคม 
2560 

* เน้นเตรียมการเตรียมสอบ O-NET, NT การอ่าน-เขียน
และการสอนภาษาอังกฤษ ช้ัน ป.1-3 สัปดาห์ละ 5 ช่ัวโมง 

2 15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์  2560 * เน้นเตรียมการเตรียมสอบ O-NET, NT สําหรับโรงเรียนที่
พบว่า มีแนวโน้มคุณภาพน่าจะไม่เป็นไปเป้าหมายและ
การดําเนินการนิเทศงานโครงการตามนโยบาย 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.2 การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั                              
ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา ปงีบประมาณ 2559  

ตามท่ี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 8  ธันวาคม 2559 มีการประเมินโดยใช้ 

แบบ IIT  ประเมินจากบุคลากรใน สพป.สฎ.1  
แบบ EIT  ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  

(1) ผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายบางกุ้ง, ขุนทะเล, กาญจนดิษฐ์,  
(2) ผู้บริหารสถานศึกษาและครผููส้อน ในโรงเรียนสุจริตเครือขา่ย ร้อยละ 10 

ได้แก่ โรงเรียนบ้านสุชน, บ้านควนยูง, วัดท่าทอง, บ้านห้วยด่าน,               
วัดเขาพระนิ่ม,  วัดวชิรประดิษฐ์ และบ้านนํ้าฉา  โรงละ 5 คน 

แบบ EBIT เก็บจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการประเมินแจ้งว่าผลการประเมินปีงบประมาณ 
2558 ผลการประเมินของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.94 ซึ่งค่าเฉล่ีย
ระดับประเทศได้ร้อยละ 74.02  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.4.3  การจัดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 

การจัดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กําหนดแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษากําหนดวันจัดสอบเองโดยต้องให้
จัดสอบพร้อมกันทุกโรงเรียน  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กําหนดจัดสอบ              
ในวันที่ 5 มกราคม 2560 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศธ 04163/5273  ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เง่ือนไข             
ในการจัดสอบให้โรงเรียนแต่งต้ังกรรมการจัดสอบเองโดยไม่จัดให้ครูผู้สอนในวิชาน้ันๆเป็นผู้คุมสอบ กรรมการคุม
สอบห้องสอบละ 2 คนหรือตามความเหมาะสม 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.4.4  การจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2559 

การจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2559 สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดจัดสอบในวันที่ 8 มีนาคม 2560 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศธ 04163/5273                
ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ในการดําเนินการสอบครั้งน้ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 1 ทําหน้าที่จัดสอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดไม่ให้ทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ ในการเตรียมการจัดสนามสอบ                 
จึงให้เครือข่ายพิจารณาโรงเรียนในเครือข่ายเป็นสนามสอบให้เป็นไปตามกําหนดโดย 1 เครือข่ายให้มีไม่น้อยกว่า 2 
สนามสอบ 1 สนามสอบให้มีไม่น้อยกว่า 2 โรงเรียน (ยกเว้นโรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ)  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

รองมนต์ชัย : ตามที่ สพป.สฎ.1 ได้จัดประชุม.  ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมนิภา-  
การ์เด้นท์ โดยในวันที่ 29 ธันวาคม  2559  ได้เชิญ นายวิษณุ  ทรัพย์สมบัติ ผู้อํานวยการ
สํานักงานทดสอบทางการศึกษา  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา” ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการบรรยายดังกล่าว 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
- ไม่มี – 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
 5.1  แนวปฏิบัติในการนาํนกัเรียนและครไูปทัศนศึกษา 

ผอ.สัญญา : ขอทราบแนวปฏิบัติในการนํานักเรียนและครูไปทัศนศึกษา 
ประธาน : การขออนุญาตนํานักเรียนและครูไปทัศนศึกษา  สามารถดําเนินการได้ตามระเบียบฯ  

ที่กําหนด โดยปกติ จะไปวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) หรือปิดภาคเรียนก่ีวันก็ได้ 
แต่ไม่สนับสนุนให้ดําเนินการขออนุญาตดังกล่าว ก่อนสอบ O-NET 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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5.2  การจัดคา่ยว่ายน้าํเพื่อชีวิต 

ประธาน : ด้วย สพป.สฎ.1  จะดําเนินการจัดค่ายว่ายนํ้า สําหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง 
ที่ประชุม : รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา  16.35  น. 

    ลงช่ือ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 

    ลงช่ือ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
(นายสมชาย  สําอางค์กาย) 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 


