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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
คร้ังที ่ 1/2560 

วันที่  23 มกราคม  2560 
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  อาํเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้เข้าประชุม   

 สพป.สฎ.1   

1 นายประทีป  ทองด้วง รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

2 นายสัญญานนท ์ พรหมมณ ี รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

3 นายธนาวุฒิ  รกัษ์หน ู รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

4 นายไพจิตร  รกัษาสรณ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธาน ีเขต 1 

5 นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

6 นางจรัสศรี  พรหมกล่ิน ผอ.กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย ์

7 นางสมใจ  ฉ้วนตั้น ผอ.บริหารงานบุคคล 

8 นายโยธิน  สุธรรมานนท ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
9 นางกฤษณา  ธนอารักษ ์ นักวิชาการชํานาญการพิเศษ  

(แทน)ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
10 นายเจด็จ  หนแูกล้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

(แทน) ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

11 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนยงู 
12 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 10 
13 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  

14 นางธนิกานต์  กาฬวจันะ ครูชํานาญการ  (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นซอย 2 
15 ว่าที่ พ.ต.มนตร ี อินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเพชร 
16 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่  

17 นางขวญัใจ  บญุสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวดัสุนทรนิวาส 

18 นายสุระชยั  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางชุมโถ 

19 นางจุราภรณ์  คงเจรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสมหวัง 

20 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสุชน 

21 น.ส.รยิาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักลางใหม่ 

22 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดโพธิ์นมิิต  

23 นายพงศ์ศักดิ์  ปัญญานันท ์ ผู้อาํนวยการโรงเรียนวดัท่าทอง 

24 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข  

25 นางปุญชรัศมิ ์ ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันทีคมเขต 
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26 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแหลมทอง  

27 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

28 นายวีระพงค์  ไชยามาตย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย 

29 นายประสาน  บ้วนเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับางใบไม้ 

30 นายนิวัต ิ ทวยเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลอสุข 

31 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัชลธาร  

32 นางดวงพร  สกฤษดิ์สุข ครชูํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุญบันเทิง  

33 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทอหญ้าปล้อง 

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

34 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสระ  

35 นางพูนสุข  เผือกเดช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 

36 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนประชาสรรค์  

37 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนราษฎรอ์ุทิศ 

38 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขานางเภา 

39 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวังไทร 

40 นายพรศักดิ์  เสียงเพราะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคีรรีอบ 

41 นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสใน  

42 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่โมกข์  

43 นายอมรพจมาน  พรหมพัฒน ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ําร้อน 

44 นายรัฐพงษ ์ พงศาปาน ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกงหนิง 

45 นายเสวก  เอียดนิมิตร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศิลางาม 

46 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับ้านใน 

47 นางวลัยรตัน์  เมฆมีเดช ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

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

49 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัอุทยาราม  

50 นายจิตณรงค์  ชัยชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนหลวง 

51 นายภัทรพล  บญุนาค ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวงัทองสามัคคี 

52 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัประสพ 

53 นายบุญจันทร์  รุ่งฟ้า ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนสน 

54 นางวิมลรัตน์  ก่อบุญขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัดอนยาง 

55 นางสาวเพ็ญจา  จันทร์ชุมแสง ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านท่าโพธ์ิ  

56 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขาพระน่ิม 

57 นายพูนศักดิ์  นาคครื้น ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัท่าไทร(ดิตถานุเคราะห)์ 

58 นางรัตน์เกล้า  จันทร ครูวิกฤติ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก  
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59 นายขวัญชยั  ชชู่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทับทอ้น 

60 นายพินิต  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางสําโรง 

61 นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขาแก้ว 

62 นายสุเทพ  ประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแสงประดิษฐ ์

63 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวชิรประดิษฐ ์

64 นายมานิต  จิตสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันกิรประสาท  

65 นายพรทิพย์  เพชรเกื้อ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกาญจนาราม 

66 นายสุรเชษฐ ์ ปานแดง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเปล  

67 นางจุร ี วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัพ่วง 

68 นางพิลาวรรณ  ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 

69 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา  

70 นายสุขสวัสดิ์  จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักงตาก 

71 นายทนงศักดิ์  ถุงทอง ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนราชา 

72 นายทนุพันธ์  หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหว้ยด่าน 

73 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหวัหมากบน 

74 นายโชติรัตน์  ฤทธิภักด ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหวัหมากล่าง 

75 นายโกวิทย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหว้ยโศก 

76 นายธงชัย  หิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน  

77 นายสิรวิชญ์  ทองปรีชา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขาม 

78 นายกลยุทธ  สุทธินุ่น ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัปากคู 

79 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสตอ 

80 นางอิชยา  รามแก้ว ครูผู้ช่วย (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านคลองกรูด  

81 นางดวงพร  ดุษฎี ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัพุฒ 

82 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนนิมิต 

83 นายพีรพงษ์  พรรพคช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านวงัหวาย 

 อําเภอดอนสัก   

84 นายจรัญ  ทําการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองคราม 

85 นายโสวัฒน์  เส้งประถม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 

86 นายสมใจ  สิกขวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 

87 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวง  

88 นางสุณี รกัเมือง ติจันทึก ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  

89 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง 

90 นางจิรพรรณ  สิกขวัฒน ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนเสาธง 

91 นายธรากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันอก  
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92 นางอนงค์นาฎ  ทองยวน ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีชยัคราม 

93 นายวิตร  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัชลคราม 

94 นายศิรุต  สุขคุ้ม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม  

95 นายคํารณ  ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 

96 นายทศพร  ประยูรบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวดัวิสุทธิชลาราม 

97 นางปรีดา  เต็มพร้อม ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 

98 นางสาวอารี  มลไชย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 

99 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์

100 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 

101 นางถนอมศรี  เดชศร ี ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นห้วยเสียด  

102 นางสาวรัตนวรรณ  นันทเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัสิงขร 

103 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําฉา  

104 นางสาวจรรยา  เจ๊ะเหยง ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะพลวย 

 อําเภอเกาะสมุย   

105 นายวิสาร บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนธปู 

106 นายบัญญัติ  พลูผล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง 

107 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแจ้ง 

108 นางอุทยัวรรณ  นาลาด ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันาราเจริญสุข 

109 นายพุทธพันธุ์  พรหมรักษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวงการาม 

110 นายอนุสรณ์  แท่นอ่อน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย 

111 นายจักรพงศ์  อินทรเ์จรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัสันติวราราม 

112 นายคําพูน  วันนา ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัประเดมิ 

113 นายเอกรินทร์  บุณยะโพธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัคุณาราม 

114 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักลาง  

115 นางสาวกิตยิา  เก้าเอีย้น ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับุณฑรกิาราม 

116 นางสาวเบญจวรรณ  บญุสิน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสว่างอารมณ ์

117 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม 

118 นายธาดา  อกัษรช่ืน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายแหลม 

119 นางมนพันธ์  เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแหลมหอย   

120 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัภูเขาทอง 

121 นายสุชาติ  สุขสม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด 

122 นางสาวอัจฉรา  สมหวัง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรกัษ ์

 อําเภอเกาะพะงัน   

123 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 
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124 นายสิทธิพล ลีแสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท้องนายปาน 

125 นางสิริภรณ์  พาทีธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดริน้ 

126 นางสาวศิริพร  บุญรักษ ์ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 

127 นางเสาวภา  ตนัเกียรติพงัน ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 

128 นายสุวัช เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะเดือ่หวาน 

129 นางสาวนิภาพร  บินสัน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 

130 นางกรรณิกา  โอชม ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสมัยคงคา 

131 นายเอกชยั  ปานชนะพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศรธีน ู

 โรงเรียนเอกชน   

132 นางอมรา  ปถัประกร ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 

133 นางสาวปภีร์  บุญเล้ียง ผู้อํานวยการโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 

134 นายสมคิด  ขวญัพุฒ ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวจิติรา  

135 นางสาวกนิษฐา  หนูรอด ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์  

136 นางสาวกนกพร  ล่ิมสุวรรณโรจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนจอย 

137 นางเบญจมาภรณ์  ปฐมนุพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 

138 นางจันทมณี  เนียมกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลกุลบุตร 

139 นางรัตน์ศรี  แช่มชื่น ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรสุีรัตน ์

140 นางจุรรีัตน์  มากบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรงัสิต 

141 นางสาวจันทรเ์พ็ญ  ทิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนเรืองดรณุวีิทยา 

142 นางขนิษฐา  อรณุคง ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเมธัส 

143 นางจรรยพร  สัมพันธ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสัมพันธศึกษา 

144 นางจิราพร  โสตรโยม ผู้อํานวยการโรงเรียนยวุศึกษา 

145 บาทหลวงทรงราชย์  ศรีราหงษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา  

146 นายวรายทุธ์  พัฒนาศิริรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวทิยาลัยเทคโนโลยสุีราษฎร์ธานี  

147 นางสาวอัชฌาดา  สายทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนนานาชาตบิริติชปัญญาดีสมุย 

148 นายศรีเมต  ภูมชิาติ ผู้อํานวยการโรงเรียนนานาชาตลิะไม 

149 นายบัญญัติ  สุขขงั ผู้อํานวยการโรงเรียนวมินทรว์ิทยา (ฮัวเหมิง) 

150 นางสาวสายสุดา  กิจประยรู ผู้อํานวยการโรงเรียนธดิาแม่พระ 

151 นางกุลวดี  อุทยัเฉลิม ผู้อํานวยการโรงเรียนธรีาศรมสุราษฎร ์

152 นายสมควร  ชมุชอบ ผู้อํานวยการโรงเรียนตวงวิชช์พฒันา 

153 นายชูศักดิ์  สวนานนท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ ์

154 นางพิชาพัชญ์  เครือสิทธินนท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนนานาชาตเิอส ซี แอล 

155 นางวิจิตรา  ศิรสิาธิตกิจ ผู้อํานวยการโรงเรียนศิริสาธติ (แทน) 

156 ว่าที่รอ. นพรัตน์  พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลพัชรพร 
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157 นายปิยะ  ชนะศักดิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน มอ.วทิยานุสรณ์สุราษฎรธ์านี 

158 นายพรชัย  ปลอดจินดา ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเดน่ปัญญา 

159 นางอุนนิดา  คะเนนัย ผู้อํานวยการโรงเรียนนานาชาตสุิราษฎร์ธาน ี

160 นายวิเชียร  สมผล ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลกัลยารัตน ์

161 นางสาวขณิฏฐา  หนูนุ้ย ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลคิดดี 

162 นางอัศราพร  ศิริสมบัต ิ ผู้อํานวยการโรงเรียนการกุศลวัดละไม 

163 นางสาวณัฏดา  คงทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนไออุ่น 

164 นางปุณยนุช  สดากร ผู้อํานวยการโรงเรียนอุ่นรักสมุย 

165 นายสมศักดิ์  บญุสิน ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเพลงพิณ 

166 นางเสริมสุข  ชืน่บาน ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเสริมสุข 

167 นางสาววรรณี  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียนนานาสมุย 

168 นางอุทยั  โอม ี ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลอทุยัทิพย ์

169 นางกิตติกุล  บวัแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลชุลีกร 

170 นางหทยักาญจน์  อหันตะ ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลขวัญยืน 

171 นางสาวเกยูร  รูปสวย ผู้อํานวยการโรงเรียนสารสาสนว์ิเทศสุราษฎร์ธานี 

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการพิเศษ 

2 นางสาวพิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการพิเศษ 

3 นางสาวนันทนชั  สิริเวชพันธ ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

4 นางสิรภัทร  เซีย่งฉิน นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการ 

5  นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

6 นางภัทรมน  พนัธุ์พฤกษ ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

7 นางทิพวรรณ  คงแป้น นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

8 นางสาวณัฐอารยา  มาตคูเมือง เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

9 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

10 นางสาวเพ็ญนภา  อินทราปกรณ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

ผู้ไม่มาประชุม   

1 นายผัน  หอมเกตุ                    รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธ์านี เขต 1 (ไปราชการ) 

2 นายมณีโชต ิ แพเรือง รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธ์านี เขต 1 (ไปราชการ) 

3 นายสุมนต์  ศิรธิรรม รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธ์านี เขต 1 (ไปราชการ) 

4 นางณันศภรณ์  นิลอรุณ รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธ์านี เขต 1 (ไปราชการ) 

5 นายสมชาย  สําอางค์กาย ผอ.กลุ่มอํานวยการ (ลาพักผ่อน) 

6 นางอารยา  จันทว ี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน (ไปราชการ) 
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7 ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคงคาล้อม 

8 ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์

9 ผู้อํานวยการโรงเรียนธดิาแม่พระ 

10 ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลขวัญชนก 

11 ผู้อํานวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 

12 ผู้อํานวยการโรงเรียนดารุสลามวิทยา 

เริ่มประชุม  เวลา  09.05  น. 
ประธานในที่ประชุม (นายประทีป  ทองด้วง) รอง  ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1) จุดเทียน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย 
2) ที่ประชุมร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ 
3) ชม VTR ประมวลภาพกิจกรรมในรอบเดือนมกราคม 2560 
4) มอบโล่และเกียรติบัตร 

4.1) รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ระดับภูมิภาค ประจําปี 2559 
ด้วยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม” 

ระดับภูมิภาค ประจําปี 2559  ซึ่งมีสถานศกึษาในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 1  ได้ส่งผลงานเข้าร่วมคัดสรรฯ และได้รับรางวัลดังกล่าวในระดับภูมิภาค ดังน้ี 
ที่ รางวัลที่ได้รับ ผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา ชื่อผลงาน 
1 เหรียญเงิน นายวันชัย  เกิดพัฒน์ บ้านท่าเสาเภา ธรรมาภิบาลบ้านทุ่งเขน 
2 เหรียญทองแดง นางสาววรรณา จินา วัดแจ้ง แผนการจัดกิจกรรมโดยการใช้

วินัยเชิงบวก 
3 เหรียญทองแดง นายธาดา อักษรช่ืน บ้านปลายแหลม ตลาดนัด ตลาดนํ้า สืบสาน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียน 
บ้านปลายแหลม 
(Floating Market Fair To 
inherit Local wisdom) 

4.2) รางวัล “บุคลากร สพฐ.ดีเด่น” ระดับจังหวัด 
ด้วย สพฐ. ประกาศผลการคดัเลือกบุคลากร สพฐ.ดีเด่น” ครั้งที่ 11 ประจําปี 2559 ระดับจังหวัด 

กลุ่มที ่4 ลูกจา้งประจํา  ได้แก่   
 นายสุภณัฐ  วีแก้ว  ตําแหน่ง  ช่างไม้ ระดับ 4 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

 
ประธาน :  การจัดประชุมในครั้งน้ี เป็นการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในรอบทุก 4 เดือน จะเชิญผู้บริหาร

สถานศึกษา (ภาคเอกชน) ประเภทในระบบ จํานวน 44  โรงเรียนเข้าประชุมด้วย จึงแนะนําผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่  จํานวน  24 ราย ให้ทีป่ระชุมทราบดังน้ี 
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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 
ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธาน  ดําเนินการตามระเบียบวาระประชุมดังน้ี 
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

1.1  สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 
ประธาน : สืบเน่ืองการเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้ ต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ส่งผลให้โรงเรียนใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทั้งโรงเรียนภาครัฐและเอกชน  
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 *  โรงเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับผลกระทบหนัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 สพฐ.  ได้นําเงินช่วยเหลือ จํานวน 400,000 บาท สพท. ละ 
100,000 บาท รวมท้ังนําเครื่องอุปโภคบริโภค และเสื้อผ้านักเรียนด้วย และ ผอ.สพป.สฎ.1 ได้
กําชับในเรื่องชุดนักเรียน ขอให้โรงเรียนนําไปช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน และเดือดร้อน  
อุทกภัยจริง และขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบยอดนักเรียนที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนชุดนักเรียน  
ชุดพละ และรายงานให้ สพป. ทราบเพ่ือจะได้จัดสรรงบประมาณในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 *  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับบริจาคสิ่งของ  ข้าวสาร อาหารแห้ง นํ้าด่ืม จากบุคคลและ
สถานศึกษา ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี ได้แก่ 

1) โรงเรียนจอย               - ถุงยังชีพ จํานวน 279 ชุด สมุด 1,000 เล่ม และน้ําด่ืม 
2) โรงเรียนมานิตานุเคราะห์  - ข้าวสาร อาหารแห้ง จํานวน 320 ชุด 

    โดยได้นําสิ่งของไปดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 * นักเรียนเสียชีวิต จํานวน 1 รายคือ เด็กชายนภัทร  ประสิทธ์ิกุล  โรงเรียนสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 

เสียชีวิต จํานวน 1 รายคือ ทาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้มอบเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับ
ครอบครัวนักเรียน จํานวน 5,000 บาท และมติ ครม. มอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต รายละ 
50,000 บาท   

ที่ประชุม : รับทราบ 
1.2  การระดมทุนกองทุนชว่ยเหลือนักเรยีน 

ประธาน : ขณะนี้ได้ดําเนินการแจกจ่ายพระเพ่ือรวบรวมทุนเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียนฉุกเฉิน ให้ประธาน
เครือข่าย จํานวน  11 เครือขา่ย ๆ  ละ 119 เหรียญ ๆ ละ 199 บาท ได้เงินเข้าร่วมกองทุน จํานวน  
260,491 บาท ในส่วนของเครือข่ายโรงเรียนเอกชน  จํานวน 2 เครือข่าย 

ที่ประชุม : รับทราบ 
1.3  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ 

ประธาน : ตามท่ี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 ได้แต่งต้ังผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ และจะดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 ปี  ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอช่ือกรรมการประเมินให้ สพฐ. แต่งต้ัง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที ่10/2559                    
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดได้แจ้ง 
ทางเว็บไซด์ www.surat1.go.thหัวข้อ “การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา”) 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2559  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 
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ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 งานบริหารบุคคล 

3.1.1  สรปุการเรียกบรรจุผูส้อบแข่งขนัได้ 
จากบัญชี กศจ.สุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่  18  มกราคม 2560  รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระ

ประชุม หมายเลข 1 (หน้า 8)  สรุปรายละเอียดสําคัญได้ดังน้ี 
รองไพจิตร : *บัญชี กศจ. (12 ก.ค. 59)  บัญชีรวม หมดบัญชี

เท่ากับอายุของบัญชีเดิมของ อ.ก.ค.ศ.ต้นสังกัด
*บัญชี กศจ. (26 ก.ย. 59)                         
มีอายุ 1 ปี หมดอายุการขึ้นบัญชี 25 ก.ย. 60

 วิชาเอก จํานวนที่ขึน้บญัช ี วิชาเอก จํานวนที่ขึน้บญัช ี
 1.ภาษาไทย 121 1.สังคมศึกษา 249 
 2.นาฏศิลป์ 42 2.คอมพิวเตอร์ 52 
 3.จิตวิทยา/แนะแนว 5 3.พลศึกษา 135 
 4.วัดผล/ประเมินผล 35 4.วิทยาศาสตร์ 63 
 5.การเงิน/บัญชี 33 5.ฟิสิกส ์ 16 
 6.ปฐมวัย 325 6.ดนตรีไทย 8 
 7.ประถมศึกษา 36 7.ดนตรีสากล 5 
 8.ศิลปศึกษา 60 8.ภาษาจีน 3 
 9.คณิตศาสตร ์ 21 9.คหกรรมศาสตร์ 68 
   10.สุขศึกษา 29 

 

รองไพจิตร : แจ้งมาเพ่ือให้ทราบความเคลื่อนไหว  กรณีโรงเรียนรับย้ายหรือครูย้ายไป บางวิชาเอก เช่น  
ภาษาอังกฤษ  ขอย้ายไป โรงเรียนต้องแจ้งความต้องการวิชาเอก ภาษาอังกฤษ ให ้สพป. ทราบ 
เพ่ือจะได้ดําเนินการให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียน 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2  งานบริหารท่ัวไป 
3.2.1  จําหนา่ยสลากกาชาดสุราษฎรธ์าน ีประจําปี 2560 

ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมจัดทําสลากกาชาด      
ออกจําหน่าย ในราคาฉบับละ 100 บาท โดยมีการออกรางวัลในคืนวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 22.00 น.               
ณ เวทีกลางริมเขื่อนแม่นํ้าตาปี  

จึงเรียนมาเพ่ือขอความร่วมมือและอนุเคราะห์ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2.2  งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559   
สพฐ.กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 

29 – 31 มกราคม 2560 สถานที่จัดการแข่งขันใช้สถานศึกษาในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล  เป็นสนามแข่งขัน  
โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  โดย                 
ผู้เข้าแข่งขันระดับภาคที่ได้รับรางวัลที่ 1-3  (ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 , รองชนะเลิศอันดับ 2) เป็นตัวแทน
เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 กําหนดการแข่งขันและรายละเอียดต่าง ๆ ติดตามได้
จากเว็บไซต์  WWW.sillapa.net   
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สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ              

รองชนะเลิศอันดับที่ 2  เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  จํานวนนักเรียน   169  คน 
จํานวน 22 โรงเรียน รวม 41 รายการ  (โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 19 โรงเรียน , โรงเรียนสังกัด อปท.  
จํานวน 3 โรง )  รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 2  หน้า 9-13  ได้แก่  
1) โรงเรียนวัดสมหวัง 
2) โรงเรียนวัดท่าไทรฯ 
3) โรงเรียนบ้านอ่างทอง 
4) โรงเรียนบ้านโพหวาย 
5) โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
6) โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 
7) โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 

8) โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
9) โรงเรียนอบุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
10) โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนวิทยา) 
11) โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
12) โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 
13) โรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 
14) โรงเรียนบ้านห้วยโศก 

15) โรงเรียนบ้านห้วยโศก 
16) โรงเรียนธิดาแม่พระ 
17) โรงเรียนบ้านศิลางาม 
18) โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) 
19) โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 
20) โรงเรียนบ้านหาดริ้น 
21) โรงเรียนวัดคีรีวง 
22)  โรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ประธาน : การนํานักเรียนไปร่วมกิจกรรมฯ ขอให้โรงเรียนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ การนํา

นักเรียนไปนอกสถานศึกษาด้วย 
ที่ประชุม : รับทราบ 
3.3  งานการเงินและงบประมาณ  

3.3.1 การจัดทําคาํของบประมาณและการเบิกจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง                         
และผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 

คุณเจด็จ :  
1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การ เบิกจ่ายค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจการจ้างและผูค้วบคมุงานก่อสร้าง เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายเปน็การภายใน
รายละเอียดดังน้ี 

      ก.  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 )1(    คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ได้รับแต่งต้ังเบิกได้อัตรา 350   บาทต่อคนต่องาน 
 )2(    จํานวนคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่เกิน 5  คนต่อสัญญา 
)3(     ต้องเป็นสัญญาจ้างที่มีวงเงินต้ังแต่ 1  ล้านบาทข้ึนไป 

                   ข.  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผูค้วบคุมงาน 
     (1)  หัวหน้าผูค้วบคุมงานก่อสร้าง  350  บาทต่อวันต่องาน 
            (2)  ผูค้วบคุมงานก่อสร้างผู้ปฏิบัติการ  300  บาทต่อวันต่องาน 

(3)  ผูท้ี่ได้รับแต่งต้ังเบิกได้เฉพาะวันหยุดราชการ     
                            ค.  สญัญาจ้างต้องเป็นสัญญาจ้างที่มีวงเงินต้ังแต่ 1  ล้านบาทข้ึนไป 

    2) เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณค่าตอบแทนตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง 
 (1) บัญชีสรุปการของบประมาณ              จํานวน  2    ฉบับ 
 (2) สําเนาสญัญาจ้าง               จํานวน  2    ชุด 
 (3) สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จํานวน 2   ชุด 

3)  เอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงินงบประมาณค่าตอบแทนตรวจการจ้างและควบคุม 
งานก่อสร้าง กรณีได้รับอนมัุติจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
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  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.3.2  การเบกิจ่ายงบประมาณ 
1) รายการงบลงทนุ ปี 2559 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) 
 - โรงเรียนแม่เหล็ก 
 - กระตุ้นโรงเรียนขนาดเล็ก 
2) รายการการก่อหนี้ผูกพัน/การเบิก 

  2.1) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560 
  2.2) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ ปีงบประมาณ 2560  
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 4  หน้า 17-35 

รายการ งบประมาณท่ีได้รับ      
อนุมัติเงินประจํางวด 

ทําสัญญาแล้ว และ 
ทํา PO แล้ว       

เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณคงเหลือ 
ยังไม่ส่งเบิก 

2.เงินกัน ปี 2559(โรงเรียนแม่เหล็ก) 8,632,900 7,643,080 0 7,643,080 
3.เงินกัน ปี 2559 (ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน

ขนาดเล็กทั่วประเทศ โรงเรียนปกติ) 
25,087,700 23,122,580 1,634,500 13,845,000 

4.งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ฯ 6,906,400 5,268,500 4,753,700 1,941,100 
5.งบลงทุน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 47,349,600.00 34,843,412.50 6,041,300.00 40,032,212.50 
 

ผอ.จรัสศรี : ขอให้โรงเรียนได้รีบดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องด้วย หากโรงเรียนมีปัญหา ข้อสงสัยในการ
ดําเนินการในส่วนใด ให้ติดต่อประสานงานได้ที่กลุ่มบริหารการเงินฯ ได้แก่ กรณี 

 - การทําสัญญาจ้างก่อสร้าง จะมีผลถัดไปจากวันที่ลงนาม   
- การต่อสัญญาจ้าง 
- การควบคุมงานก่อสร้าง ต้องมีการรายงานทุกวัน  ต้องรายงานว่าผู้ว่าจ้างไม่สามารถ        

ทําการตามสัญญาได้   
ที่ประชุม : รับทราบ 
ผอ.บัญญัติ : ด้วยได้รับการประสานงานจาก อปท. ให้โรงเรียนที่รับเงินโครงการอาหารกลางวันจาก อปท. 

ไตรมาส 2 จะต้องทําบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานท่ีรับเงินโครงการฯ รายละเอียดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย (24 มิถุนายน 2549) ซึ่งทาง สพป.สฎ.1 ได้แจ้งรายละเอียดตามข้อสรุป  
การดําเนินการไปแล้ว ในส่วนน้ีจะต้องดําเนินการอย่างไร 

ประธาน : การรับเงินโครงการอาหารกลางวันจาก อปท. ได้แจ้งรายละเอียดไปแล้ว สรุปว่า เงินที่เหลือจาก
โครงการฯ โรงเรียนไม่ต้องส่งคืนท้องถิ่น หรือ อปท. ให้โรงเรียนทําหนังสือหารือมาด้วย 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
1.สําเนาสัญญาจ้าง 
2.สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
3.หลักฐานการตรวจการจ้างของคณะกรรมการ 
4.หลักฐานการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง 
5.ใบสําคญัรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย 

.1  สําเนาสัญญาจ้าง 
2. สําเนาคําสั่งแต่งต้ังผู้ควบคุมงาน 
3. บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง    

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี                    
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.  2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 73 )3(  

4. ใบสําคญัรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย 
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ที่ประชุม : รับทราบ 
ผอ.โชติรัตน์ : เน่ืองจากขณะน้ีโรงเรียนประสบอุทกภัย  การต่อสัญญาจ้าง จะต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง 
ผอ.จรัสศรี : การขอต่อสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารที่ระบุสาเหตุว่า ทําไมจึงไม่สามารถดําเนินการ

ได้ เน่ืองจากสาเหตุ....... (เกิดอุทกภัย) จะต้องแนบหนังสือแจ้งเหตุของกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น 
เมื่อผู้รับจ้างได้พิจารณาว่า สามารถต่อสัญญาจ้างได้ด้วยเหตุอุทกภัย ต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 
ก็จะต้องแนบรายละเอียดในระบบ e-GP ต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ผอ.จรัสศรี : การรับเงินเดือนและค่าจ้าง ประจําเดือนมกราคม 2560 กรมบัญชีกลาง จะดําเนินการจ่ายโอน

ตรงไปกับผู้รับ ขอให้ท่านได้แจ้งผู้เก่ียวข้องทราบและตรวจสอบข้อมูลด้วย 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.3.3  การปฏิบัติตามแนวทางการดําเนนิงานของสํานกังาน ป.ป.ช. 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 5  หน้า 36-48 

ด้วยกระทรวงการคลัง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ 
รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว111 ลงวันที่  17  กันยายน  2556 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
ที่ประชุม : รับทราบ 

ผอ.โยธิน : 

3.4  งานวิชาการ 
3.4.1  ปฏิทินการดําเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา 

วัน เดือน ปี รายการ การดําเนินงาน 
4  ก.พ. 60 
(ทุกสังกัด) 

การสอบ O-NET  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
ปีการศึกษา  2559 

รายละเอียดตามการประชุมชี้แจงเตรียมการดําเนินการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน เม่ือวันท่ี  12  มกราคม  2559  
ณ โรงแรมเคพาร์ค อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

4-5  ก.พ. 60 
(ทุกสังกัด) 

การสอบ O-NET  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
ปีการศึกษา  2559 

รายละเอียดตามการประชุมชี้แจงเตรียมการดําเนินการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน เม่ือวันท่ี 12 มกราคม  2559  
ณ โรงแรมเคพาร์ค อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี 

23 ก.พ. 60 
(ทุกสังกัด) 

ประเมินการอ่าน การเขียน        
ชั้น ป.1 และ ป.2 

โรงเรียนรับต้นฉบับข้อสอบทางระบบ My Office ภายในวันท่ี  
16 กุมภาพันธ์ 2560 กําหนดให้ทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ  
กรรมการคุมสอบเป็นครูผู้สอนในโรงนั้น 1 คน และจากต่างโรงเรียน 1 คน 

24 ก.พ. 60 
(ทุกสังกัด) 

ประเมินการอ่าน การเขียน        
ชั้น ป.3 และ ป.4 

โรงเรียนรับต้นฉบับข้อสอบทางระบบ My Office ภายในวันท่ี 16 
กุมภาพันธ์ 2560 กําหนดให้ทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ กรรมการคุมสอบ
เป็นครูผู้สอนในโรงนั้น 1 คน และจากต่างโรงเรียน 1 คน 

28  ก.พ. 60 
(ทุกสังกัด) 

การจัดสอบประเมินผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย 
ข้อสอบกลาง สําหรับ 
นักเรียน ชั้น ป.2 ป.4 ป.5  
และ ม.1 ม.2 

โรงเรียนรับต้นฉบับข้อสอบทางระบบ My Office ภายในวันท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2560 ให้โรงเรียน 
ดําเนินการสอบและแต่งต้ังข้าราชการครูท่ีไม่ได้สอนในรายวิชาท่ีสอบ
ภายในโรงเรียนเป็นกรรมการคุมสอบ ห้องละ 2 คน 

8  มี.ค. 60 
(ทุกสังกัด) 

การประเมินคุณภาพ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT)  
ชั้น ป.3 

รายละเอียดตามการประชุมชี้แจงเตรียมการดําเนินการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน เม่ือวันท่ี  12  มกราคม  2559  
ณ โรงแรมเคพาร์ค อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
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อธิบายเพิ่มเติม : การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2559 
 ด้วยสํานักทดสอบทางการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มอบหมายให้
สํานักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทําการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ  (National Test : NT)  ช้ันประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2559  ซึ่งจะทําการทดสอบในวันที่ 
8  มีนาคม  2560 
 เพ่ือให้การดําเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์  สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้ท่านดําเนินการดังน้ี 

1.  แจ้งให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3  ในระบบ  NT Access  
และดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนที่  2 กุมภาพันธ์  2560  (โรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนช้ัน ป.3 ก็ต้องรายงานใน
ระบบด้วย ยกเว้นโรงเรียนวัดประสิทธารามและโรงเรียนวัดบางกล้วย)  โดยใช้  Username  และ  Password  
ตามที่ให้กับผู้บริหารโรงเรียนในการประชุมช้ีแจงเตรียมการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                  
ขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 12  มกราคม  2559 ณ โรงแรมเคพาร์ค อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

2.  เว๊บไซต์ของระบบคือ  Http://pet.obec.go.th/index  ส่วนแนวทางการใช้ระบบน้ันศึกษา
รายละเอียดได้ที่  http://gg.gg/ntac59  และจะส่งคู่มือการใช้งานระบบ  NT Access  และ VDO การใช้งาน              
ผ่านระบบ  My-Office   

3.  ติดต่อผู้รับผิดชอบได้ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (นางสาวณฐกร                  
รักษ์ธรรม  ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 โทรศัพท์  08-9520-9754) 

4.  แจ้งให้ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล NT  เข้าร่วมกลุ่ม Line  NT สพป.สฎ.1  โดยใช้สแกน QR 
Code ตามท่ีให้มาน้ี 

ไลน์กลุ่ม NT สพป.สฎ.1 
 

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ผอ.โยธิน : * คู่มือกรรมการ เป็นภารกิจของประธานเครือข่าย และ 

* อุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ แบบพิมพ์ เป็นภารกิจโรงเรียนที่เป็นสนามสอบรับไปดําเนินการ      
รายช่ือ ระเบียบ ตารางสอบ 

ประธาน : จากเหตุการณ์โรงเรียนประสบอุทกภัย  น่าจะผลต่อการสอบ O-NET การประเมิน PISA  และ  
ผลการทดสอบทางการศึกษา 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.5 งานเก่ียวกับโรงเรียนเอกชน   
3.5.1 การระดมทุนช่วยเหลอืนักเรียนที่เดือนร้อนฉุกเฉินของ สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 

ประธาน : ด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้แจกจ่ายพระเพ่ือรวบรวมทุนเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียนฉุกเฉิน 
โดยขอความอนุเคราะห์ให้ประธานเครือข่าย จํานวน  11 เครือข่าย ๆ  ละ 119 เหรียญ ๆ ละ 199 
บาท ได้เงินเข้าร่วมกองทุน จํานวน  260,491 บาท ในสว่นของเครือข่ายโรงเรียนเอกชน  จํานวน     
2 เครือข่าย  จงึขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเอกชนมา ณ โอกาสน้ีด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.5.2 การเตรียมรบัการประเมินภายนอกรอบ 4 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม  
 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (เล่มสีเขียว) 
 คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา (เล่มสีฟ้า) 
ผอ.โยธิน : เพ่ือให้สอดรับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ 

สถานศึกษา  ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ดังน้ี 
 ไทยแลนด์ 4.0 คือ วิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ : 

เศรษฐกิจยุคใหม่โดยใช้นวัตกรรมการผลิต 
โดยไทยแลนด์  3.0 :  อุตสาหกรรมทีใ่ช้นวัตกรรม 

ไทยแลนด์ 2.0 :  อุตสาหกรรมเบา 
ไทยแลนด์ 1.0 :  เป็นยุคแรกเป็นภาคเกษตร 

  ไทยแลนด์ 4.0 เก่ียวข้องกับการศึกษาอย่างไร 
1) อุตสาหกรรมทีใ่ช้นวัตกรรม 
2) นวัตกรรมมีประสิทธิภาพเมื่อประชาชนมีการศึกษาที่ดี 
3) การสร้างอุตสาหกรรมต้องใช้เงินทุน 
4) เงินทุนต้องอาศัยเงินกู้ 
5) เงินกู้ต้องอาศัยความเช่ือมั่น 
6) คุณภาพการศึกษาเป็นตัวช้ีวัดหน่ึงของความเช่ือมั่น 

  คุณภาพการศึกษา 
*  เก่ง   

- เก่งวัดจากการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
- คุณภาพผู้เรียนที่เป็นที่ยอมรับคือการสอบ PISA 
- ผล PISA ต้องเริ่มจาก NT และ O-NET 

จึงเช่ือได้ว่าในอนาคตการวัดผลและประเมนิจากส่วนกลาง จะมีความเข้มข้นต่อไป 
*  ดี   
*  มสีุข 

  แนวคิดในการจัดการศึกษา ยุค 4.0 
* เปิดปากศิษย์ปิดปากครู 
* ต้ังคําถามมากกว่าบอกความรู้ 
* ร่วมกันค้นหาคําตอบ โดยผู้เรียนเองมากกว่าฟังคําตอบจากครู                            
(ไอน์สไตน์) “การศึกษามิใช่การเรียนเก่ียวกับความจริง แต่เป็นการฝึกฝนใจให้คิด” 

  Passive  to  Active 
 
 
 
 
 
 

Thailand 4.0 
 คิด วิเคราะห์ 
 สร้างสรรค์ 

Passive 
 สอนเนื้อหา 
 ท่องจํา 

Active 
 กระบวนการ 
 ฝึกทักษะ 
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  การจัดการเรียนรู้โดยนักวิชาการ ปัจจุบัน 

- ใช้ตัวช้ีดวัดและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นธง 
- ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
- ใช้การวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย 
- ใช้ข้อสอบอัตนัยเพ่ือวัดความรู้ที่แท้จริง 

  ศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมิน O-NET เพ่ือเป็นข้อมูลในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
- เป็นข้อมูลจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2558 
- ผลการสอบ สทศ. บอกอะไรให้เรามาในประกาศผลการสอบ O-NET ระดับโรงเรียน 

1) ผลการสอบ O-NET รายบุคคล 
2) ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
3) ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ 
4) ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ 
5) ช่วงคะแนนผู้เข้าสอบระดับโรงเรียน 

  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่  1 คุณภาพผู้เรียน 
  มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 
  มาตรฐานที่  4 ระบบการประกันคุณภาพภายใจที่มีประสิทธิภาพ 
  แนวการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากภายนอก 

1) ประเมินตามสภาพจริง 
2) ไม่เน้นเอกสารที่จัดทําเพ่ือการประเมิน 
3) โรงเรียนต้องเสนอขอรับการประเมิน 
4) ผู้ประเมินต้องสังกัด สมศ. 

ที่ประชุม : รับทราบ 

คุณภัทรมน : 
3.5.3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ 

การย่ืนคําร้อง ขอเพ่ิมหลักสูตร  หรือขอขยายช้ันเรียน และขอขยายช้ันเตรียมอนุบาล 
 ชั้นเตรียมอนบุาลและระดับก่อนประถมศกึษา 

ให้ย่ืนคําขอได้ทุกภาคเรียน สําหรับการพิจารณาอนุญาตนั้น ถ้าโรงเรียนย่ืนคําร้องก่อนเปิด             
ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาใหม่ ให้อนุญาตต้ังแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1  แต่ถ้าย่ืนคําร้องหลังวันเปิดภาคเรียนที่ 1                
ควรอนุญาตใหเ้ปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 

 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  
ให้ย่ืนคําขอก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของปีการศึกษา  ที่จะเปิดทําการสอน 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 6  หน้า 49-80 
คุณภัทรมน : ขอให้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเง่ือนไขการจัดทําตราสารจัดต้ัง รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ หากภายหลัง         
มีการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนได้ดําเนินการเพ่ิมและเก็บข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันด้วย  

ที่ประชุม : รับทราบ 
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ประธาน : การเปลี่ยนแปลงกิจการของโรงเรียน ขอให้โรงเรียนได้นําเรื่องดังกล่าวที่เก่ียวข้อง ระบุใช้ในวาระ

การประชุม และบันทึกมติทีป่ระชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หากที่ประชุม : เห็นชอบ ให้         
ย่ืนคําร้องในการดําเนินการของแต่ละเรื่องมายัง สพป. เพ่ือดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
ต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 

คุณทิพวรรณ : 
3.5.4  การเปลี่ยนแปลงประกาศกองทนุสงเคราะห ์

ด้วยกองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดทําระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการกองทุน
สงเคราะห์เก่ียวกับค่ารักษาพยาบาลของผู้อํานวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน  เพ่ือใช้ระบบ
การเบิกจ่ายสวัสดิการออนไลน์ทั่วประเทศ  และได้จัดอบรมผ่านระบบดังกล่าวผ่าน  Facebook Live  เมื่อวันที่   
16 ธันวาคม 2560   เพ่ือให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนและสํานักงานทราบวิธีการปฏิบัติ    

กองทุนสงเคราะห์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์  ได้ยกเลิกประกาศ              
ลงวันที่ 24  ธันวาคม  2551  และได้ออกประกาศกองทุนเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกข่ายเงินสวัสดิการ
สงเคราะห์  เก่ียวกับการรักษาพยาบาล ฯ ลงวันที่ 16  ธันวาคม 2559  โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  1 มกราคม 
2560 เป็นต้นไป รายละเอียดพอสรุปได้  ดังน้ี    

1 .   หลักเกณฑ์   ผู้ ใ ช้ส วัสดิการต้องนําส่ ง เ งินสะสมมาติดต่อกันไม่ น้อยกว่า   2 เ ดือน                
มีค่ารักษาพยาบาลนับระยะเวลาปีปฏิทินหน่ึงปี ไม่เกิน 100,000  บาท      

2.  วิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบเบิกจ่ายสวัสดิการกองทุน 
ก. การย่ืนเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีนําใบเสร็จรับเงินมาเบิก   ให้ผู้อํานวยการ ครูและ

บุคลากรทางการศึกษายื่นคําร้องต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียนเพ่ือบันทึกผ่านระบบ   โดยโรงเรียนเป็นผู้จัดทําและ                 
ผู้ควบคุมการเบิกค่ารักษาพยาบาลของครูในโรงเรียน 

ข.  การย่ืนคําร้องขอหนังสือรับรองมีสิทธ์ิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน)   ให้เจ้าหน้าที่
โรงเรียนเป็นผู้บันทึกข้อมูลของผู้ใช้สวัสดิการ ย่ืนคําร้องผ่านระบบเบิกจ่ายสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์  และ                 
ย่ืนต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่โรงเรียนต้ังอยู่   เจ้าหน้าที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะเป็นผู้ออกหนังสือ
รับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลให้  เพ่ือนําไปใช้รักษาในสถานพยาบาลของรัฐบาล 

3.  เอกสารประกอบการย่ืนเบิกจ่ายสวัสดิการ  -คําร้องขอเบิก –หน้าสมุดธนาคารกรุงไทย – 
สําเนาการนําส่งเงินสะสมเดือนปัจจุบัน – ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล – สําเนาสมุดประจําตัวครูทุกหน้า – เอกสาร
ประกอบอ่ืน ๆ เช่นใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล 

4.  การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์เก่ียวกับการรักษาพยาบาลที่เกินกว่าวงเงินที่กําหนด ได้แก่
โรคร้ายแรง 3 โรง คือ โรคหัวใจ โรคไต และมะเร็งเป็นรายปี ให้เบิกได้เพ่ิมบางส่วนไม่เกินรายละ  12,500  บาท
ต่อปีปฏิทิน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนตามศักยภาพที่จะช่วยเก้ือหนุนได้ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.5.5  ซักซ้อมการกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียนเอกชนในระบบ 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 7  หน้า 81-112 
ผอ.ทัศนีย์ : ด้วยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งให้โรงเรียนดําเนินการในส่วนที่

เก่ียวข้อง ดังน้ี 
1) ซักซ้อมการกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียนเอกชน      

ในระบบ ทั้งน้ันให้ถือปฏิบัติต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
2) การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล (ปรับเพ่ิมเงินเดือนครู ร้อยละ 4) 

  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ไม่ควรให้กระทบกับเงินอุดหนุนอ่ืน เช่น ค่าอาหารกลางวัน และ         
การดําเนินการต้องผ่านมติเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  

 ข้อควรระวัง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่ควรจะซ้ําซ้อนกันกับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ในช่อง “หมายเหตุ” เป็นค่าธรรมเนียม...... 

ที่ประชุม : รับทราบ 
  

3.5.6  การตรวจสอบนักเรียนซํ้าซ้อน ประจําปีการศึกษา 2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 8  หน้า 113-121 
คุณทิพวรรณ : ด้วยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ส่งข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเอกชน 

ประจําปีการศึกษา 2559 (ขอ้มูล ณ 10 มิ.ย. 59) ปรากฏว่า มีนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
ซ้ําซ้อนกับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดของรัฐ จํานวน 172 คน 
      โดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเรียนว่า การติดตามตรวจสอบ
รายช่ือนักเรียนซ้ําซ้อนเป็นหน่ึงในมาตรการกํากับโรงเรียนเอกชนที่ขอรับเงินอุดหนุน เพ่ือให้
โรงเรียนมีความระมัดระวังในการนํานักเรียนที่ไม่มีสทิธ์ิมารับเงินอุดหนุน จึงขอให้โรงเรียน
ดําเนินการดังน้ี 

1. ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนที่มีรหัสประจําตัวประชาชนซ้ําซ้อนกับโรงเรียนของรัฐ 
2. หากตรวจสอบรายช่ือนักเรียนแล้ว พบว่า นักเรียนที่ซ้ําซอ้นได้จําหน่ายออก/ลาออกไป

แล้วหรือพักการเรียน โดยโรงเรียนนํานักเรียนมาขอรับการอุดหนุน สพป. จะต้อง
ดําเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนที่โรงเรียนเบิก โดยไม่มีสิทธ์ิพร้อมดอกเบ้ีย ร้อยละ 7.5 
ต่อไป 

3. มีข้อสงสัยเก่ียวกับการดําเนินการ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 08-6397-9226 
ที่ประชุม : รับทราบ 
ผอ.วรายุทธ์ : กรณีการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ําซ้อน  ตัวนักเรียนไม่อยู่ที่โรงเรียนแลว้ นักเรียนไม่แจ้ง          

ไม่ลาออก จะทําอย่างไรในเชิงบริหาร 
ประธาน : กรณีดังกล่าวเป็นปัญหาในเชิงระบบข้อมูล เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก โรงเรียนจะต้อง

ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนมีตัว ณ วันที่ 10 ม.ิย. ของทุกปี เพ่ือขอรับเงินอุดหนุน 
 

3.5.7 การนําส่งข้อมูลสารสนเทศท ี่จําเปน็เข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใน
ลักษณะ Online 

คุณนันทนัช : ด้วยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งว่า การนําส่งข้อมูลารสนเทศที่จําเป็น
เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online จึงขอความ
ร่วมมือโรงเรียนจัดทําข้อมูลโดย 
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1. ศึกษารายละเอียดจาก DVD-R  คู่มือการใช้งาน 
2. โรงเรียนจัดทําข้อมูลตามก DVD-R โดยใช้ Usename และ password 
3. โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลใหถ้กูต้อง  ครบถ้วน  ก่อนนําส่งขอ้มูลให ้สพป.สุราษฎร์ธานี 

เขต 1 ภายในวันที่ 27 ม.ค. 60 
4. มีข้อสงสัยเก่ียวกับการดําเนินการ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 08-6397-9226 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.5.8 การเสนอนักเรียน/โรงเรียนเพื่อรบัรางวัลพระราชทาน ประจําป ี
ประธาน : ในปีต่อไป ขอให้โรงเรียนได้สมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียน/โรงเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

ประจําปี  จะได้เป็นการปรับปรุงระบบข้อมูล/เอกสารของโรงเรียน 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 
 

รองธนาวุฒิ : การส่งผลงานเข้าประกวด จนได้รับรางวัลชนะเลิศ  OBCE  Award เป็นผลงานที่สอดคล้องกับ  
การประเมิน KRS  ARS  และจะต้องนําผลการสอบ O-NET เข้ารับการประเมินดังกล่าว หาก  
ผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียนไม่สูงถึงเกณฑ์ ก็ไม่สามารถเข้ารับการประเมินตาม
เกณฑ์ได้ และจะต้องนําผลของรางวัลดังกล่าว เข้ารับการประเมินมาตรฐานสํานักงานต่อไป  

ที่ประชุม : รับทราบ 
รองธนาวุฒิ : โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย  จะต้องของบประมาณสนับสนุน จัดทําเอกสารที่เก่ียวข้อง และให้แนบ

เอกสารรับรองจากเจ้าหน้าที่ของ อปท. ใหส้อคดล้องกับ อปท. เป็นการช่วยเหลือโรงเรียน ครู    
ที่ประชุม : รับทราบ 
  
รองธนาวุฒิ : การรายงานข้อมูลนักเรียนการที่นักเรียนย้ายไปโรงเรียนหน่ึงโรงเรียนใด จะส่งผลกับโรงเรียน        

ในเรื่องเงินอุดหนุนรายหัว ให้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน โรงเรียนเอกชนไปรัฐบาล  
ผอ.พูนศักด์ิ : กรณีนักเรียนย้ายไปเรียนที่อ่ืน รายช่ือยังคงอยู่โรงเรียนเดิม บางโรงนักเรียนย้ายแล้ว แต่เราไม่ได้

รับเอกสาร เกิดภาระระหว่างโรงเรียน นักเรียนอยู่โรงเรียนวัดท่าไทร แต่ช่ือนักเรียนอยู่โรงเรียน
เดิม  ขอหารือแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง 

ประธาน : กรณีดังกล่าว โรงเรียนเดิมไม่สามารถให้เอกสารไปกับนักเรียนที่ขอย้ายไปเรียนโรงเรียนอ่ืนได้ 
เน่ืองจากไม่ได้ชําระค่าเทอม โรงเรียนปล่อยให้เด็กค้างชําระค่าเทอม ซึ่งจะไปกระทบต่อข้อมูล
DMC  

ผอ.จุราภรณ์ : กรณีโรงเรียนวัดสมหวัง มีนักเรียนย้ายมาเรียนจากที่อ่ืน ติด 0 ถึง 8 รายวิชา ทางโรงเรียน
สามารถแก้ปัญหาอย่างไร หรือสามารถดําเนินการได้หรือไม่ 

ผอ.โยธิน : รายละเอียดตามหลักสูตร พ.ศ.2551 สาระเพ่ิมเติม ภาษาจีน โรงเรียนเราไม่ได้เปิดสอน ติด 0 
มาก 1 รายวิชา ให้ทําความตกลงกับผู้ปกครอง หรือถอยหลังไปเรียนซ้ําช้ันอีก 1 ปี ซ้ําช้ัน เช่น  
อยู่ ม.2 มาเรียน ม.1   

ที่ประชุม : รับทราบ 
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เลิกประชุม เวลา  14.40  น. 

 

    ลงช่ือ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 
 

    ลงช่ือ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
(นายประทีป  ทองด้วง) 

รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 


