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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
คร้ังที ่ 2/2560 

วันที่  20  กุมภาพันธ์  2560 
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  อาํเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้เข้าประชุม   
 สพป.สฎ.1   

1 นายชุมพล  ศรสัีงข ์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

2 นายประทีป  ทองด้วง รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

3 นายสัญญานนท ์ พรหมมณ ี รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

4 นายผัน  หอมเกต ุ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

5 นายมณีโชต ิ แพเรือง รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

6 นายสุมนต์  ศิรธิรรม รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

7 นายธนาวุฒิ  รกัษ์หน ู รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

8 นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

9 นางจรัสศรี  พรหมกล่ิน ผอ.กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย ์

10 นางสมใจ  ฉ้วนตั้น ผอ.บริหารงานบุคคล 

11 นายโยธิน  สุธรรมานนท ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

12 นางอารยา  จันทว ี ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 

13 นางสาวนันทนชั  สิริเวชพันธ ์ นักวิชาการชํานาญการพิเศษ (แทน)ผอ.กลุม่ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

14 นายชูศักดิ์  แกว้นุ่น ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

15 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
16 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนยงู 

17 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 10 

18 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  

19 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นซอย 2 

20 ว่าที่ พ.ต.มนตร ี อินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเพชร 

21 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่  

22 นางขวญัใจ  บญุสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวดัสุนทรนิวาส 

23 นายสุระชัย  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางชุมโถ 

24 นางจุราภรณ์  คงเจรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสมหวัง 

25 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสุชน 

26 น.ส.รยิาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักลางใหม่ 

27 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดโพธิ์นมิิต  
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28 นายพงศ์ศักดิ์  ปัญญานันท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัท่าทอง 

29 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข  

30 นางปุญชรัศมิ ์ ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันทีคมเขต 

31 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแหลมทอง  

32 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

33 นายวีระพงค์  ไชยามาตย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย 

34 นายประสาน  บ้วนเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับางใบไม้ 

35 นายนิวัต ิ ทวยเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสุข 

36 นางสุชาดา  ล่ิมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัประสิทธาราม 

37 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัชลธาร  

38 นางดวงพร  สกฤษดิ์สุข ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุญบันเทิง  

39 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

40 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสระ  

41 นางพูนสุข  เผือกเดช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 

42 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนประชาสรรค์  

43 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนราษฎรอ์ุทิศ 

44 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขานางเภา 

45 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวังไทร 

46 นายพรศักดิ์  เสียงเพราะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคีรรีอบ 

47 นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสใน  

48 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่โมกข์  

49 นายอมรพจมาน  พรหมพัฒน ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ําร้อน 

50 นายรัฐพงษ์  พงศาปาน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนงิ 

51 นายเสวก  เอียดนิมิตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศิลางาม 

52 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับ้านใน 

53 นายสุริยา  จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

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

55 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัอุทยาราม  

56 นายจิตณรงค์  ชัยชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนหลวง 
  57 นายภัทรพล  บญุนาค ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 9 (รักษาการ)      

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวงัทองสามัคคี
58 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัประสพ 

59 นายบุญจันทร์  รุ่งฟ้า ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนสน 

60 นางวิมลรัตน์  ก่อบุญขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัดอนยาง 
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61 นางสาวเพ็ญจา  จันทร์ชุมแสง ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านท่าโพธ์ิ  

62 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขาพระน่ิม 

63 นางสาวอรทัย  นาคพันธุ์ รองผู้อํานวยการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)

64 นางรัตน์เกล้า  จันทร ครูวิกฤติ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก  

65 นายขวัญชยั  ชชู่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทับทอ้น 

66 นายพินิต  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางสําโรง 

67 นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขาแก้ว 

68 นายสุเทพ  ประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแสงประดิษฐ ์

69 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวชิรประดิษฐ ์

70 นายมานิต  จิตสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันิกรประสาท  

71 นายพรทิพย์  เพชรเกื้อ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกาญจนาราม 

72 นายสุรเชษฐ ์ ปานแดง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเปล  

73 นางจุร ี วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัพ่วง 

74 นายจีระพนธ์  รินเกล่ือน ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 

75 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา  

76 นายสุขสวัสดิ์  จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักงตาก 

77 นายทนงศักดิ์  ถุงทอง ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนราชา 

78 นายทนุพันธ์  หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหว้ยด่าน 

79 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหวัหมากบน 

80 นายโชติรัตน์  ฤทธิภักด ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหวัหมากล่าง 

81 นายโกวิทย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหว้ยโศก 

82 นายธงชัย  หิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน  

83 นายสิรวิชญ์  ทองปรชีา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขาม 

84 นางศุภรัตน์  เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัปากคู 

85 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสตอ 

86 นางสุจารี  แถมเงิน ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองกรูด  

87 นางดวงพร  ดุษฎี ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัพุฒ 

88 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนนิมิต 

89 นายพีรพงษ์  พรรพคช ผู้อาํนวยการโรงเรียน บ้านวงัหวาย 

 อําเภอดอนสัก   

90 นายจรัญ  ทําการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองคราม 

91 นายโสวัฒน์  เส้งประถม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 

92 นายสมใจ  สิกขวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 

93 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวง  
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94 นางสุณี รกัเมือง ติจันทึก ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  

95 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง 

96 นางจิรพรรณ  สิกขวัฒน ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนเสาธง 

97 นายธรากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันอก  

98 นางอนงค์นาฎ  ทองยวน ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีชยัคราม 

99 นายวิตร  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัชลคราม 

100 นายศิรุต  สุขคุ้ม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม  

101 นายคํารณ  ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 

102 นายทศพร  ประยูรบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวดัวิสุทธิชลาราม 

103 นางปรีดา  เต็มพร้อม ครู (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 

104 นางสาวอารี  มลไชย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 

105 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์

106 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 

107 นางถนอมศรี  เดชศร ี ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นห้วยเสียด  

108 นางสาวรัตนวรรณ  นันทเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัสิงขร 

109 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําฉา  

110 นางสาวจรรยา  เจ๊ะเหยง ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะพลวย 

 อําเภอเกาะสมุย   

111 นายวิสาร บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนธปู 

112 นายบัญญัติ  พลูผล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง 

113 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแจ้ง 

114 นางอุทยัวรรณ  นาลาด ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันาราเจริญสุข 

115 นายพุทธพันธุ์  พรหมรักษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวงการาม 

116 นายอนุสรณ์  แทน่อ่อน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย 

117 นายจักรพงศ์  อินทรเ์จรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัสันติวราราม 

118 นายคําพูน  วันนา ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัประเดมิ 

119 นายเอกรินทร์  บุณยะโพธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัคุณาราม 

120 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักลาง  

121 นางสาวกิตยิา  เก้าเอีย้น ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับุณฑรกิาราม 

122 นางสาวเบญจวรรณ  บญุสิน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสว่างอารมณ ์

123 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม 

124 นายธาดา  อกัษรช่ืน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายแหลม 

125 นางมนพันธ์  เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแหลมหอย   

126 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัภูเขาทอง 
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127 นายสุชาติ  สุขสม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด 

128 นางสาวอัจฉรา  สมหวัง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรกัษ ์

 อําเภอเกาะพะงัน   

129 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 

130 นายสิทธิพล ลีแสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท้องนายปาน 

131 นางสิริภรณ์  พาทีธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดริน้ 

132 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 

133 นายศรีเพชรวัชร  ศรีเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัราษฎร์เจริญ 

134 นายสุวัช เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะเดือ่หวาน 

135 นางสาวนิภาพร  บินสัน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 

136 นางกรรณิกา  โอชม ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสมัยคงคา 

137 นายเอกชยั  ปานชนะพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศรธีน ู

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการพิเศษ 

2 นางสาวพิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการพิเศษ 

3 นางสิรภัทร  เซีย่งฉิน นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการ 

4 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

5 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

ผู้ไม่มาประชุม   

1 ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคงคาล้อม 

2 นายไพจิตร  รกัษาสรณ์                  ไปราชการ 

3 นางณันศภรณ์  นิลอรุณ                 ไปราชการ 

4 นายสมชาย  สําอางค์กาย                ไปราชการ 

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

1) จุดเทยีน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย 
2) ที่ประชุมรว่มกนัสวดมนต์ไหวพ้ระ 
3) ชม VTR ประมวลภาพกิจกรรมในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
4) มอบโล่และเกียรติบัตร 

4.1 รางวัล “หนึ่งคาํขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One slogan One school : OSOS) เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์                  
วันครู ครั้งที่ 61 ประจําปี พ.ศ. 2560 

 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรม
สัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 ประจําปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม 2560 นอกเหนือจากการจัดงาน             
วันครู วันที่  16 มกราคม ของทุกปีน้ัน  
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ในการน้ี เพ่ือเป็นการยกย่องสถานศึกษา ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  จึงได้ดําเนินการคัดเลือกคําขวัญวันครู “หน่ึงคําขวัญ หน่ึงสถานศึกษา”  
(One slogan One school : OSOS) เน่ืองในกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 ประจําปี พ.ศ. 2560 โดยมี
สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จํานวน 3 แห่ง ดังน้ี 

รางวัลที่ได้รับ โรงเรียน คําขวัญ 
ชนะเลิศ บ้านเกาะนกเภา คําขวัญวันครู “ศิษย์จะเก่ง ดี มีคุณธรรม เพราะครูเป็นผู้นาํ                 

และผูส้รา้ง” 
ผู้บริหารสถานศึกษา   นางสาวอารี  มลไชย 

รองชนะเลิศ  
อันดับที่ 1 

บ้านท่าเพชร คําขวัญวันครู “ขอน้อมบูชา ศรัทธาคณุคร ูสอนศิษย์ให้รู ้                   
อยู่อย่างพอเพยีง”     
ผู้บริหารสถานศึกษา   ว่าที่พันตรีมนตรี อินทร์แก้ว 

รองชนะเลิศ  
อันดับที่ 2 

บ้านคลองกรูด คําขวัญวันครู “ครคูือผู้สรา้งศิษย์ อุทิศเวลา สร้างปัญญาให้เยาวชน”     
ผู้บริหารสถานศึกษา   นางสุจารี  แถบเงิน 

4.2  รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจําป ีพ.ศ. 2560 
 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ ได้ร่วมกันยกย่องบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติไม่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ และมีศีล 5 
ปลอดอบายมุข ในโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” เน่ืองในวันครูแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2560 น้ัน 
 ในการน้ี มีบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับเกียรติบัตร 
“ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจําปี พ.ศ. 2560 จํานวน 16 ราย ดังน้ี 

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง สถานศึกษา 
1 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการ บ้านท่าเสาเภา 
2 นายภัทรพล  บุญนาค ผู้อํานวยการ บ้านวังทองสามัคค ี
3 นางสาววารุณี  เมืองศรีทอง ครู บ้านกําสนราษฎร์อุทิศ 
4 นายสุรินทร์  พฤกษวานิช ครู บ้านนางกํา 
5 นางจริยา  นุชพานิช ครู บ้านนํ้าฉา 
6 นางนวลทิพา  ชูช่วย ครู บ้านห้วยโศก 
7 นางสาวพรพิมล  เบ้าวงศ์สกุล ครู วัดบ้านใน 
8 นางปิยารัตน์  ผลผลา ครู วัดบุณฑริการาม 
9 นางสาวจันทร์จิรา  ใจงาม ครู วัดบุณฑริการาม 
10 นางสาวจิรภรณ์  ศรสีุวรรณ ครู วัดบุณฑริการาม 
11 นางสาวจิราพร  พัฒนสม ครู วัดบุณฑริการาม 
12 นางสาวทิพย์สุดา  บินยา ครู วัดบุณฑริการาม 
13 นางสาวพรสุดา  เกษเพ็ชร ครู วัดบุณฑริการาม 
14 นางสาวสุดา  เหล่นยี ครู วัดบุณฑริการาม 
15 นายภูเบศ  เสนา ครู วัดบุณฑริการาม 
16 นางสาวณัฐนิช  บัวยม ครู ธีราศรมสุราษฎร์ 
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4.3  การมอบเกียรติบัตรสําหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก 
      ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
 ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ดําเนินการจัดการแข่งขันเปตอง               
เยาวชนไทยไปโอลิมปิก รอบคัดเลือกเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด                    
สุราษฎร์ธานี อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศจะได้เข้าแข่งขันในระดับภาคใต้ ต่อไป 
 ในการน้ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จงึขอมอบเกียรติบัตรให้กับ
โรงเรียน  และนักเรียนที่ชนะเลิศในแต่ละประเภทดังน้ี 

1. ประเภททีม 3 คน หญิง  อายุ 12 ปี  
ชนะเลิศได้แก่   โรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
   นักกีฬาได้แก่   เด็กหญิงจิติมา  เจรญิศรี 
     เด็กหญิงศศิประภา  รุยปริง 
     เด็กหญิงมาริสา  นาคสูงเนิน 

2.  ประเภททีม 3 คน  ชาย  อายุ  12 ปี 
ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนวัดปากคู 
   นักกีฬาได้แก่   เด็กชายอนุวัฒน์  สําล ี
     เด็กชายสิริพงษ์  แท่นนาค 
     เด็กชายธีรชัย  แสงสุวรรณ์ 

3.  ประเภททีม  3  คน  หญิง  อายุ  15 ปี 
ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
   นักกีฬาได้แก่ น.ส.ฐาปนี  โสภา 
     เด็กหญิงสุวลี  คร้ามสมทุร 
     เด็กหญิงลลิตภัทร  จันทศร 

4.  ประเภททีม  3  คน  ชาย  อายุ  15 ปี 
ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยโศก 
   นักกีฬาได้แก่   นายถนอมเดช  คงพยัคฆ ์
     เด็กชายกิตติศักด์ิ  ว่องไว 
     เด็กชายศิรวิชญ์  โทะเตรียะ 

 
ประธาน  ดําเนินการตามระเบียบวาระประชุมดังน้ี 
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

1.1  การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
ประธาน : ด้วยมีหลายหน่วยงานได้ให้ความช่วยเหลือบริจาคเงิน  และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

ในส่วนของ สพป .สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ดําเนินการจัดสรรเสื้อผ้านักเรียน รอบที่ 1-3  
เครื่องอุปโภคบริโภค ไปแล้วน้ัน ในส่วนของเงินบริจาคที่เหลือจากการช่วยเหลือแล้ว จะต้ังเป็น
เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งต่อไป และ สพฐ. จะจัดสรรงบประมาณซ่อมแซม  
12 ล้านบาท  

ที่ประชุม : รับทราบ 
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1.2  เรื่องแจ้งจากการประชมุศึกษาธิการจังหวัด ทั่วประเทศ 

ประธาน :   
1)  นโยบายการพัฒนาศึกษาธิการภาค/ศึกษาธิการจังหวัด 

โดย หม่อมหลวงปนัดดา  ดิสกุล  อนุกรรมการฯ ป.ป.ช. ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมยุสมเด็จฯ            
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
 แนวทางการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 สู่การปฏิบัติ              

โดย กศจ. 
- คําสั่ง คสช. ที ่10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 6 ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” 
ประกอบด้วย 
(1)  ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าฯ ที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ 
(2) ศึกษาธิการภาคในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ   รองประธานกรรมการ 
(3) ผู้แทน สพฐ. สอศ. สกอ. กคศ. สช. และ กศน.  กรรมการ 
(4) ท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัด     กรรมการ 

ท้องถิ่นจังหวัด   
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
ประธานหอการค้าจังหวัด 
ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
วัฒนธรรมจังหวัด 

(5) ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น 2 คน   กรรมการ 
(6) ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิน่  2 คน   กรรมการ 
(7) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านบริหารงานบุคคล 

หรือด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  จาํนวนไม่เกิน 3 คน  กรรมการ 
(8) ศึกษาธิการจังหวัด     กรรมการและเลขานุการ 

- อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
1) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มหีน้าที่สําคัญในการกําหนดยุทธศาสตร์             

แนวทางการจัดกรรศึกษา  และส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ                  
ทุกประเภท  ซึง่เป็นหน้าที่ที่สามารถกําหนดทิศทางการศึกษาของจังหวัด ให้สอดคล้อง
กับสภาพทางเศรษฐกิจ  สังคมของจังหวัด 

2) การจัดการศึกษาในลักษณะ กศจ. ไม่ใช่การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ              
แต่เพียงหน่วยเดียวอีกต่อไป แต่ยังคงหมายถึง บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน  ภาคเอกชน
ในจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการศึกษาของจังหวัดอีกด้วย 

3) เป้าหมายของการจัดการศึกษาคือ  การทําให้คนเป็นคนดี  มีความซื่อสัตย์  รับผิดชอบ 
และมีนํ้าใจ 

4) การสร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี  ใหส้ําเร็จ  บทบาทของชุมชน จะเข้ามามีสว่นสําคัญ              
โดยความร่วมมอืระหว่างโรงเรียน  ชุมทชน  และโรงพยาบาล  เพ่ือให้เด็กเป็นคนดี            
มีสุขอนามัยทีดี่ 
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5) จังหวัดจะต้องร่วมกับสถานศกึษาในการสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน  เพ่ือให้มีทัศนคติที่
ถูกต้อง (Basic  Attitude)  มีพ้ืนฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (อุปนิสัย) และส่งเสริมให้เด็ก
สามารถเลือกเส้นทางชีวิตเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาทักษะในการทํางาน 

6) การส่งเสริมกิจการลูกเสือ  เนตรนารี  อนุกาชาด  ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอําเภอเป็นประธานกรรมการลูกเสือจังหวัด/อําเภอ  ขอให้ดําเนินการอย่างจริงจัง 
เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  และการบําเพ็ญประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

7) สถานศึกษาทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบในจังหวัด ขอให้มีการติดตาม  ตรวจสอบ                  
ความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ทัง้ในด้านอาคาร สถานที ่ 
บุคลากร  หากพบแห่งใดมีปัญหาให ้กศจ. พิจารณาดําเนินการแก้ไข  โดยอาจแจ้ง            
มาส่วนกลาง  หรือบริหารจัดการในระดับพ้ืนที่  โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

 กรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (ธรรมดีที่พ่อทาํ) 

รู้   เข้าใจ 
รัก   เข้าถึง 
สามัคค ี  พัฒน 

 ทิศทางการพัฒนา 
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2) บทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดในการพัฒนาการศึกษา                                                                         
โดย นายกฤษฎา  บุญราช  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 คสช. ใช้มาตรา 44  ออกคําสั่งที่ 10/2559 และคําสั่งที ่11/2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค (มีผล 22 มี.ค. 59) 
  ยุบเลิก คกก.เขตพ้ืนที่การศึกษา และอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

(อ.ก.ค.ศ.) เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  จัดต้ังคณะกรรมการศึกษาธิการภาค/ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ขึ้นมาทําหน้าที่แทน                    

ตามข้อ 6 ของคําสั่ง ที่ 10/2559 
(1) กําหนดยุทธศาสตร์แนวทางการจัดการศึกษา  ทุกระดับ 
(2) เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
(3) เห็นชอบกรอบการประเมินการปฏิบัติงานตัวช้ีวัด 
(4) เสนอความเห็นงานบุคคลข้าราชการครู บุลากรทางการศึกษา 
(5) กํากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินการปฏิบัติส่วนราชการ 
(6) วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัด เสนอการจัดสรรงานประมาณให้สถานศึกษา 
(7) เสนอการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. ในภูมิภาค อกก. และ คทง. 
(8) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ.            

ในภูมิภาค 
 บทบาทของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด 

การใช้กลไกคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัด (กศจ.) ปลกูฝังค่านิยมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
(นส. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 3743 ลว. 30 มิ.ย. 59 และ นส. ที่ มท 0211.1/ว5242 ลวง 15 
ก.ย. 59 
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 แนวทางทีผู่้ว่าราชการจังหวัด ควรนําไปปฏิบัติขับเคลือ่นให้เป็นรูปธรรม 

1) ขับเคลื่อนงานด้านการบริหารงานบุคคล/ด้านการศึกษาภายใต้ กศจ. ใหโ้ปร่งใส เป็นธรรม 
ตามกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย (การโยกย้าย  ความดีความชอบ ระบบคุณธรรม) 

2) ขับเคลื่อนอํานาจหน้าที่ของ กศจ. รวม 8 ประการ 
2.1) กําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา ทุกระดับทุกประเภท 
2.2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 

(2560-2564) รวมทั้งนโยบายของรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 6 ด้านคือ 
 1)  ความมั่นคง 
 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 
 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
 5) การสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบราหรจัดการภาครัฐ 

 ผลการประเมนินักเรียน 
1) ผลการประเมนินักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ประเทศไทยอยู่ลําดับที่ 59 จากทั้งหมด                  

73 ประเทศ มแีนวโน้มถดถอยต้ังแต่การสํารวจ เมื่อปี 2555 เด็กไทยอายุ 15 ปี ราว 1 น 3                
ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ซึ่งเกินครึ่งเป็นนักเรียนในชนบท 

2) ตัวช้ีวัดการแก้ปัญหา 
2.1) ครูต้องอยู่ติดห้องเรียน 
2.2) นักเรียนต้องอ่านออกเขียนได้ 
2.3) นักเรียนต้องคิดเลขได้ 
2.4) นักเรียนต้องมีความประพฤติดี มีคุณธรรม 

3) การปฏิรูปการศึกษาการบริหารราชการในภูมิภาค 
* ศึกษาธิการภาค/ศึกษาธิการจังหวัด  มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
 (1)  บูรณาการงานในพ้ืนที่ 
 (2)  แก้ปัญหาช่วงบังคับบัญชากว้าง 
 (3)  สร้างความเป็นเอกภาพ 
 (4)  ความคล่องตัวบริหารงานบุคคล 
* กลไก 

 เพ่ือ ผล แผน 
1) บูรณาการ - จังหวัดเป็นฐาน 

- บูรณาการข้ามเขตพ้ืนที่ 
- บูรณาการข้ามสังกัด

- เชิงรูปแบบ 
- เน้ืองานยังบูรณาการ
น้อย

- กําหนดเป็นภารกิจ กศจ.
- ส่วนกลางส่งมอบภารกิจ 

ให้ ศธภ./ศธจ.
2) ช่วงการบังคับ - กํากับดูแลใกล้ชิด 

- เลขาธิการกพฐ. 255 เขต 
- เลขาธิการกอส. 886 วิทยาลัย 
- เลขาธิการ กศน. ทุกจังหวัด 

- ต้ังศึกษาธิการภาค 
- ต้ังศึกษาธิการจังหวัด 
- แต่ยังไม่มีอํานาจ           
บังคับบัญชา 

- ผตร./ผอ.เขต เป็น 
ศธภ./ศธจ. แต่ยังมี
ภารกิจประจํา

- ป.ศธ./เลขาธิการ           
มอบอํานาจบังคับ
บัญชาให้ ศธภ./ศธจ. 

- สรรหา ศธภ./รอง ศธภ. 
- กําหนดตําแหน่ง ศธจ. 
- แก้กฎหมาย 
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 เพ่ือ ผล แผน 
3) ความเป็น

เอกภาพ 
- ตอบโจทย์จังหวัด 
* พัฒนาการศึกษา (กพท.) 
* บริหารงานบุคคล (อกคศ.) 

- ม ีกศจ. 
- องค์ประกอบ กศจ.         
ไม่สอดคล้องภารกิจ 

- บริหารงานบุคคลได้ดี 
- ยังไม่สําเร็จด้านการ
พัฒนาการศึกษา (มี
แผน/ไมม่ีงบประมาณ 

 

4) การบริหารงาน
บุคคล 

- เกลี่ย/ย้าย/สรรหาระดับ
จังหวัด 
- แก้ปัญหาความล่าช้าทางวินัย 

- ได้รับเสียงช่ืนชมจากครู 
- กศจ.บางท่านไม่ชํานาญ 
  งานบุคคล 

- ทําแนวปฏิบัติงานบุคคล 
- ปรับองค์ประกอบ กศจ. 
- เพ่ิมอํานาจการ  
  บริหารงานบุคคลให้   
  ศธภ./ศธจ. 

 
 4) นโยบายรัฐบาล 

4.1) การบริหารราชการแผ่น 
 - บริหารนโยบาย เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล 
4.2) ปฏิรูปประเทศ 

   -  37 วาระ ปฏิรูป 
   -  ปฏิรูปครูทั้งระบบ 
    * ผลิต สรรหา ธํารงรักษา 
      4.3) ปฏิรูปการเรียนรู้ 
   - แก้ปัญหาคุณภาพ 
    * อ่านเขียน 
     * คิดวิเคราะห์ 
    * ข้อสอบอัตนัย 
    * ปรับหลักสูตร 
    * ทักษะอาชีพ 
      4.4) ปฏิรูปการบริหารจัดการ 
   - ปรับโครงสร้าง 
   - กระจายอํานาจ 
      4.5) ปฏิรูปโอกาสทางการศึกษา 
   - No Child Left Behind 
   - ระบบเงินอุดหนุน 
   - การให้ทุน 
   - โรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ 
      4.6) ปฏิรูปการผลิต/พัฒนากําลังคน 
   - อาชีวะทวิภาคี 
   - จูงใจเรียนอาชีวะ 
   - ส่งเสริมนักวิจัย  
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  5) ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาการศึกษา 
      5.1) ความมั่นคง 
   - สถาบันพระมหากษัตริย์ 
   - การศึกษาภาคใต้ 
   - ยาเสพติด 
      5.2) สร้างศักยภาพการแข่งขัน 
   - ภาษาอังกฤษ 
   - ผลิตอาชีวะ/อุดมศึกษา 
   - โรงเรียนประชารัฐ 
   - สถานศึกษาเฉพาะทาง 
   - STEM 
      5.3) พัฒนาคน 
   - การศึกษาปฐมวัย 
   - คิดวิเคราะห์ 
   - ลูกเสือ ยุวกาชาด 
   - อ่านเขียน 
   - ประเมินแนวใหม ่
   - เป็นคนดี 
      5.4) ความเท่าเทยีมกันทางสังคม 
   - DLTV 
   - โรงเรียน ICU 
   - เด็กด้อยโอกาส/พิการ 
   - กศน. 
   - ปรับระบบคดัเลือกเข้ามหาวิทยาลัย 
   - CD Tutor 
      5.5) เติบโตเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 
   - เศรษฐกิจพอเพียง 
   - จิตสํานึกการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
      5.6) พัฒนาการบริหารภาครัฐ 
   - ศธภ./ศธจ. 
   - วิทยฐานะ/เข้าสู่ตําแหน่ง 
   - แผนบูรณาการ 
   - สนับสนุน ร.ร. เอกชน 
   - ร.ร. แม่เหล็ก 
   - แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
      5.7) สามัคคีปรองดอง 
   - การสอน/สรา้งจิตสํานึก 
   - กิจกรรมเสริม 
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   - เน้นการทํางานกลุ่ม/จิตอาสา 
   - ป้องกัน/ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท 
      5.8) ยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล 
   - เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  Thailand 4.0 
    * ปฏิรูปการศึกษา 
    * พัฒนาทักษะอาชีพ 
    * Refill / Reform 1.0,2.0 
      5.9) PM Agenda 
   - โครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญา 
    * การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 
    * การวิจัยและพัฒนา 
    * วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  6) ภารกิจ 
      6.1) Clear อํานาจหน้าที่ ส่วนกลาง/ศธภ.ศธจ./ส่วนราชการ/สถานศึกษา 
      6.2) ต้ัง อนุกรรมการ 
   - บริหารราชการ 
   - ปยป (พัฒนาการศึกษา) 
   - บริหารงานบุคคล 
      6.3) สป./สพฐ./ศอศ./กศน./สช./กคศ.แบ่ง/มอบงานให้ ศธภ./ศธจ. 
   - งานตามภารกิจปกติ 
   - งานพัฒนาการศึกษา (ปยป) 
   - งานบุคคล 
   - เร่งทําแผนระดับจังหวัด 
      6.4) ส่วนกลางจัดสรร งบประมาณให้ ศธภ./ศธจ. 
   - ปี 2560 
    * เบิกจ่ายแทนกัน 
    * 500 ล้านบาท 
   - ปี 2561 
    * 2,200 ล้านบาท 
      6.5) ส่วนกลางมอบอํานาจการบริหาร 
   - งานบริหารทัว่ไป 
   - งานวิชาการ 
   - งานบุคคล 
   - งานงบประมาณ ในบางเรื่องที่กฎหมายให้ทําได้ 
      6.6) ต้ังศูนย์ขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในภูมิภาค 
   - ประสาน 
   - สนับสนุน 
   - ติดตาม  ประเมินผล 
ที่ประชุม  :  รับทราบ  
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ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที ่1/2560                    
เมื่อวันที่  23  มกราคม 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด               
ได้แจ้งทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th  หัวข้อ “การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา”) 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 
 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 งานบริหารบุคคล 

3.1.1  สรปุการเรียกบรรจุผูส้อบแข่งขนัได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบคุคลเข้ารบัราชการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 1)  หน้า 8  สรุปรายละเอียดดังน้ี 
ครั้งท่ี กลุ่มวิชา หรือทางวิชาเอก จํานวนท่ีขึ้นบัญชี เรียกครั้งสุดท้ายถึงลําดับท่ี คงเหลือ วันท่ีหมดบัญชี

1  1.1  บัญชี อกคศ.  เขต 1    
   1) ภาษาไทย  41 41  -  11 พ.ค.60
  1.2  บัญชี อกคศ.  เขต 2    
  1) ปฐมวัย 350 41 309 20 ต.ค.60
  2)นาฏศิลป์  48 8 40 20 ต.ค.60
  3)ประถมศึกษา 43 26 20 20 ต.ค.60
  4) ศิลปศึกษา 69 16 53 20 ต.ค.60
  5) คณิตศาสตร์ 65 65  -  
  6) ภาษาไทย  226 71 155 20 ต.ค.60
  1.3 บัญชี อกคศ.  สพม.11      
  1) ภาษาอังกฤษ 29 29  -  10 พ.ค.60
  2) จิตวิทยาและการแนะแนว  21 12 9 10 พ.ค.60
  3) นาฏศิลป์ 29 7 22 19 ต.ค.60

  
4) วัดผลและประเมินผล
การศึกษา 63 4 59 19 ต.ค.60

  5) การเงินและบัญชี 65 7 58 19 ต.ค.60
2 2.1 บัญชี กศจ. 12 ก.ค.59   

  1) ภาษาไทย 121 41 76 20 ต.ค.60
  2) นาฎศิลป์ 42 5 37 20 ต.ค.60
  3) จิตวิทยา/แนะแนว 5 5 19 ต.ค.60
  4) วัดผล/ประเมินผล 35 35 19 ต.ค.60
  5) การเงิน/บัญชี 33 33 19 ต.ค.60
  6) ปฐมวัย 325 43 282 20 ต.ค.60
  7) ประถมศึกษา 36 25 11 20 ต.ค.60
  8) ศิลปศึกษา 60 12 48 20 ต.ค.60
  9) คณิตศาสตร์ 21 21  -  



16 
ครั้งท่ี กลุ่มวิชา หรือทางวิชาเอก จํานวนท่ีขึ้นบัญชี เรียกครั้งสุดท้ายถึงลําดับท่ี คงเหลือ วันท่ีหมดบัญชี

3  3.1 บัญชี กศจ. 26 ก.ย.59   
  1) สังคมศึกษา 249 56 194 26 ก.ย.60
  2) คอมพิวเตอร์ 52 13 39 26 ก.ย.60
  3) พลศึกษา 135 23 112 26 ก.ย.60
  4) วิทยาศาสตร์ 63 24 39 26 ก.ย.60
  5) ฟิสิกส ์ 16 9 7 26 ก.ย.60
  6) ดนตรีไทย 8 7 1 26 ก.ย.60
  7) ดนตรีสากล 5 2 3 26 ก.ย.60
  8) ภาษาจีน  3 3  -  
  9)คหกรรมศาสตร์ 68 7 61 26 ก.ย.60
  10)สุขศึกษา 29 4 25 26 ก.ย.60
บัญชี กศจ. ลงวันที่  12 ก.ค. 59  (บัญชีรวม) หมดบัญชีเท่ากับอายุของบัญชีเดิมของ อ.ก.ค.ศ.ต้นสังกัด
บัญชี กศจ. ลงวันที่  26   ก.ย.59  มีอายุ  1   ปี  
             จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม  :  รับทราบ  
 

3.1.2 กําหนดการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากร                 
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผูช้่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2560 

 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 2)  หน้า  9-11  สรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 
ด้วย สพฐ. กําหนดการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สรปุได้ดังน้ี 
1. ประกาศรับสมคัร ภายในวันที่ 14 ก.พ. 60 
2. รับสมัครคัดเลอืก วันที่ 22 – 28 ก.พ. 60 
3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารบัการคัดเลือก ภายในวันที่ 3 มี.ค. 60 
4. ประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงาน วันที่ 6-17 มี.ค. 60 
5. สอบข้อเขียน 

ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู 

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 

วันที่ 18 มี.ค. 60 

6. สอบสัมภาษณ ์ วันที่ 19 มี.ค. 60 
7. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 24 มี.ค. 60 

 

และ สพฐ. กําหนดการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งครูผู้ช่วย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 5)  สรุปได้ดังน้ี 

1. ประกาศรับสมคัรสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 21 มี.ค. 60 
2. รับสมัครคัดเลอืกสอบแข่งขัน วันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 60 
3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 11 เม.ย. 60 
4. สอบข้อเขียน 
 

วันที่ 29 เม.ย. 60 
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ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

คุณธรรมจริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา 

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 

 
 
 
วันที่ 30 เม.ย. 60 

5. สอบสัมภาษณ ์
ภาค ค. ความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ 

วันที่ 1 พ.ค. 60 

6. ประกาศผลการสอบแข่งขัน วันที่ 9 พ.ค. 60 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ  

3.1.3 รับสมัครคัดเลือกบคุคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเขา้รบัราชการเป็นข้าราชการครแูละบุคลากร              
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผูช้่วย กรณีที่มีความจําเปน็หรือมีเหตุพเิศษ ปี พ.ศ.2560 สังกัด สพฐ. 
ด้วย กศจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครคดัเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทีม่ีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 
สังกัด สพฐ.   

 สรุปวิชาเอกท่ีสอบคัดเลือก 
วิชาเอก รหัสกลุม่วิชา สุราษฎรธ์าน ี

1.ประถมศึกษา 01 7 
2.ปฐมวัย 02 11 
3.ภาษาไทย 03 16 
4.คณิตศาสตร ์ 04 5 
5.ภาษาอังกฤษ 05 9 
6.สังคมศึกษา 06 7 
7.วิทยาศาสตร์ 07 6 
8.เคม ี 08 2 
9.ฟิสิกส ์ 09 2 
10.คอมพิวเตอร์ 10 7 
11.นาฏศิลป์ 11 3 
12.ศิลปศกึษา 12 2 
13.ดนตรีไทย 13 4 
14.พลศึกษา 14 3 
15.บรรณารักษ์ 15 1 
16.จิตวิทยาและการแนะแนว 16 1 
17.เกษตรกรรม 17 2 
18.ภาษาจีน 18 1 
19.ภาษาฝร่ังเศส 19 1 
20.การเงิน/บัญชี 20 1 
21.อุตสาหกรรม(ก่อสร้าง) 21 1 

รวม  92 
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จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม :  รับทราบ  
 

3.2  งานบริหารท่ัวไป 
3.2.1 งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน  ระดับชาติ ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา   

สพฐ.  กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 
29 – 31 มกราคม 2560  ใช้สถานศึกษาในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลเป็นสนามแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันระดับภาค
ที่ได้รับรางวัลที่ 1 – 3 (ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 , รองชนะเลิศอันดับ 2)เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังที่ 66   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ,               
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2  เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
จํานวนนักเรียน  169 คน จํานวน 22 โรงเรียน รวม 41 รายการ  (โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 20 โรงเรียน , 
โรงเรียนสังกัด เทศบาลฯ จํานวน 2 โรง )  ในการน้ี สพฐ.  ได้จัดสรรงบประมาณค่าเบ้ียเลี้ยง  พาหนะ  และ               
ค่าที่พัก  สําหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทน  จํานวนเงิน  273,810 บาท   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ได้จัดสรร
งบประมาณให้นักเรียนที่เป็นตัวแทน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  336,140 บาท  ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ.                 
ไม่เพียงพอ  ท่าน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพ่ิมจากที่สพฐ.จัดสรรให้                 
ในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   จํานวนเงิน 62,330 บาท    

สรุปผลระดับชาติ ปีการศึกษา 2559   
 เหรียญทองชนะเลิศ   จํานวน 1 รายการ            
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1  จํานวน 3 รายการ   
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  จํานวน 2 รายการ   
 เหรียญทอง    จํานวน 24 รายการ  รวม 30 ทอง    
 เหรียญเงิน     จํานวน 6 รายการ   
 เหรียญทองแดง    จํานวน 4  รายการ และ 
 เข้าร่วมชนะเลิศ   จํานวน  1 รายการ  รวม 41 รายการ    

ในการน้ี  ท่าน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้มอบเงินให้กับนักเรียนโรงเรียนที่ได้รับรางวัล
เหรียญทองชนะเลิศ เหรียญละ 1,000 บาท ได้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย จํานวน 2,000 บาท และนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 1,000 บาท  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 3)  หน้า 12-14 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ประธาน :  ขอช่ืนชมคณะครู  นักเรียนในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดังกล่าวข้างต้น 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
  

3.2.2  การระดมทุน  เข้ากองทุนช่วยเหลอืนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน ของ  สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1                
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดําเนินการระดมทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉินให้เช่าวัตถุมงคล 

พระไพรีพินาศ องค์ละ 199 บาท โดยให้ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย จําหน่ายเครือข่ายละ 119 องค์                 
และจําหน่ายบุคคลภายนอก /บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  ขณะน้ีมีเ งินคงเหลือเข้าบัญชี                 
“กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ เดือดร้อนฉุกเฉิน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ” จํานวนเงิน 277,711 บาท   
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 4)  หน้า 15  รายละเอียดดังน้ี 
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รายรับ รายจ่าย 
รายการรับ จํานวนเงิน (บาท) รายการจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

1. ให้เช่าวัตถุมงคล                         
ให้กับโรงเรียนในสังกัด13 เครือข่าย 
และบุคลากรทางการศึกษา ใน 
สพป.สฎ.1 

311,169 1.ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน ได้แก่              
ค่าอุปกรณ์ทําความสะอาด                  
ค่ากรอบพระ ค่าถุง ค่าอาหารฯ 

9,458.00

 2.ช่วยเหลือ นร.รร.วัดสว่างอารมณ์ 3,000.00
 2.ช่วยเหลือ นร.รร.วัดสว่างอารมณ์ 3,000.00
 2.ช่วยเหลือ นร.รร.สารสาสน์วิเทศ สฎ 5,000.00
 2.ช่วยเหลือ นร.รร.นิคมสร้างตนเอง 5,000.00
 2.ช่วยเหลือ นร.รร.บ้านแม่โมกข์ 5,000.00
 2.ช่วยเหลือ นร.รร.วัดวังไทร, ดารุสลาม 3,000.00

รวมรายรับ 311,169 รวมรายจ่าย 33,458.00
 คงเหลือเงินท้ังสิ้น/ข้อมูล ณ 10 ก.พ. 60 277,711.00

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ  
 
3.3  งานการเงินและงบประมาณ  

3.3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ    
1) รายการงบลงทุน ปี 2559 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) 
2) รายการก่อหนีผู้กพัน/การเบกิ  

- งบลงทุน คา่ครุภัณฑ์ฯ ปีงบประมาณ 2560 
- งบลงทุน คา่ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 5)  หน้า 16-28 
รายการ งบประมาณท่ีได้รับ      

อนุมัติเงินประจํางวด 
ทําสัญญาแล้ว และ 

ทํา PO แล้ว       
เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณคงเหลือ 

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

ขนาดเล็กทั่วประเทศ โรงเรียนปกติ) 
25,087,700 23,122,580 3,778,070 20,167,410 

3.งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ฯ     
  3.1 ตามหนังสือ ศธ 04163/6779 ลว.6 ธ.ค. 59 1,544,400 1,544,400 1,364,400 180,000 
  3.2 ตามหนังสือ ศธ 04163/233 ลว. 18 ม.ค. 60 358,800 358,800 299,000 59,800 
  3.3 ตามหนังสือ ศธ 04163/232 ลว. 18 ม.ค. 60 1,067,500 1,067,500 1,067,500 0 
4.งบลงทุน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง     
  4.1 โรงอาหาร 2,432,000 2,432,000  2,432,000 
  4.2 อาคารแบบ 318ล/55-ก 7,108,200 7,108,200  7,108,200 
  4.3 ส่ิงก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 10 ล้านบาท 9,402,000 9,202,812.50 736,000 8,466,812.50 
  4.4 ส่ิงก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 10 ล้านบาท 20,493,100 16,054,000 884,440 19,110,560 
  4.5 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (26 รร.) 5,028,700 4,427,800 4,427,800 0 

ประธาน : งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบฯ 2559 กันไปถึง 31 มีค 2560 กรณีผู้รับจ้างขอต่อสัญญาจ้าง
เน่ืองจากด้วยเหตุประสบอุทกภัย รายการใดมีการดําเนินการแล้ว สามารถต่อสัญญาจ้างได้ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.3.2  รายการรับ-จ่าย เงินช่วยเหลือผูป้ระสบภัยน้ําท่วม 

 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 6)  หน้า 29-30 
 ในนามสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 1 

ที่ รับเงินจาก  จํานวนเงนิ ที่ รายการจ่าย จํานวนเงิน วันที่จ่าย 
1 รับจาก ศึกษาธิการจังหวัด สฎ 242,478.25 1 บริจาค โรงเรียนวัดชลคราม อ.ดอนสัก         6,000.00 16มค.60 
2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 10,000.00 2 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน         2,540.00 16มค.60 
3 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 300,000.00 3 ไวนิล           720.00 16มค.60 
4 สพป.สิงห์บุรี 60,000.00 4 โอนให้โรงเรียน 274,450  
5 ผู้มีจิตศรัทธา 88,812.50     
6 สพป.กทม. 20,000.00     
7 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 13,000.00     
 รวมรับ 721,290.75  รวมจ่าย 283,710  
    คงเหลือ 450,580.75  
 ในนามศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ที่ รับเงินจาก  จํานวนเงนิ ที่ รายการจ่าย จํานวนเงิน วันที่จ่าย 
1 สพป.นนทบุรี เขต 1 (20 ม.ค. 60) 292,512.00 1 จัดสรร ให้ สพป.สฎ.1 242,478.25  
2 สพฐ. (คร้ังที่ 1) 150,000.00 2 จัดสรร ให้ สพป.สฎ.2 242,478.25  
3 สพป.นนทบุรี เขต 1 (7 ก.พ. 60) 127,401.00 3 จัดสรร ให้ สพป.สฎ.3 242,478.25  
4 สพฐ. (คร้ังที่ 2) 400,000.00 4 จัดสรร ให้ สพม.11 242,478.25  
 รวมรับ 969,913.00  รวมจ่าย 969,913.00  
    คงเหลือ 0  

ประธาน :  ขณะนี้ สพป.สฎ.1 ได้จัดสรรเครื่องแบบนักเรียน ครั้งที่ 3 ไปให้โรงเรียนที่เก่ียวข้องแล้ว ขอให้จัดทํา
รายละเอียดการแจกเครื่องแบบนักเรียน และส่งมายัง สพป.สฎ.1 ด้วย 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
ผอ.จุราภรณ์  :  ขณะนี้โรงเรียนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฝนตกที่ผา่นมา ทําให้เพดานห้องชํารุด เกรงว่าจะ

เป็นอันตรายกับนักเรียน ทางโรงเรียนสามารถดําเนินการซ่อมแซมได้หรอืไม่ 
ประธาน :  ใหดํ้าเนินการรื้อเพดานดังกล่าวออกก่อน เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบกับนักเรียน และให้รองบประมาณ            

คาดว่าจะโอนมาให้โรงเรียนดําเนินการเร็ว ๆ น้ี 
 

3.3.3  สรปุการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2560 (มกราคม - กุมภาพันธ์) 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 7)  หน้า 31-32 

รายการงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ (บาท) 

งบลงทุน งบบุคลากร เงินอุดหนุน งบดําเนินงาน รวม (บาท) 
1. ได้รับจัดสรร 2 รายการ (ม.ค.60) - - 47,149,061 1,000,000 48,149,061 
2. ได้รับจัดสรร 3 รายการ (ก.พ.60) - - - 6,956,000 6,956,000 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

3.3.4  รายงานการอ่านออก-เขียนได้ ครั้งที่ 4  ประจําปกีารศึกษา  2559 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 8)  หน้า 33 
ผอ.โยธิน  :  รายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2539 โดย

รายงานข้อมูลทางระบบ จําแนกดังน้ี 
- การอ่านออกเสียง 
- การอ่านรู้เรื่อง 
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- การเขียนคํา 
- การเขียนเรื่อง 

พบว่า  ทุกระดับช้ัน ป.1-6 ทุกรายการยังมีรายงานที่ต้องปรับปรุง 
ประธาน :  การประเมินผลการอ่านการเขียน เมื่อทราบขอ้มูลวันที่ 31  มกราคม 2560 – 30 มีนาคม 2560              

ให้โรงเรียนจัดทําข้อมูลนักเรยีนที่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ระบุช่ือให้ชัดเจน จะนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ในการนิเทศโรงเรียนต่อไป   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
ผอ.โยธิน : 

3.4  งานวิชาการ 
3.4.1  การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2559  

   การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจําปีการศึกษา 2559 โดยใช้ตาม
มาตรฐานการศึกษาใหม่ซึ่งประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2559 ในการน้ีจะมีการจัดทํารายงานผล               
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานผ่านทางระบบ online โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                 
สุราษฎร์ธานี เขต 1 จะจัดประชุมปฏิบัติการตามระยะเวลาที่ระบบเปิดใช้ 2 ระยะคือ  

ระยะที่ 1   ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2560 และ 
ระยะที่ 2   ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560  
ในการน้ีขอให้โรงเรียนได้เตรียมข้อมูลของปีการศึกษา 2557 – 2559 โดยบันทึกในแฟ้ม excel                

ที่ได้ส่งให้โรงเรียน ได้แก่ ระดับพ้ืนฐาน แฟ้ม template_basic_ed ระดับปฐมวัย
template_early_childhood_ed ส่วนกําหนดการประชุมปฏิบัติการฯจะแจ้งในภายหลัง 

ผอ.โยธิน  : ในการจัดทํารายงานการประมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้โรงเรยีนจัดทําข้อมูลปี 57-58 
ไฟล์ข้อมูล SAR ในระบบที่รายงานของปี 2559 ครั้งที ่2 รายงานข้อมูลไปตามมาตรฐาน (เดิม)                 
ในรูปเล่ม (ใหร้ายงานตามมาตรฐาน) ใหม่  สําหรับโรงเรียนในอําเภอเกาะสมุย, เกาะพะงัน                       
สพป.สฎ.1 จะลงไปดําเนินการในพ้ืนที่ และจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

3.4.2  การจัดสอบประเมินคณุภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559  
3.4.2.1 การจัดสอบประเมินการอ่าน การเขียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 กําหนดจัดสอบ

พร้อมกันทั่วประเทศ  ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการคุมสอบห้องสอบละ 2 คน  จัดครูผู้สอนในโรงเรียน             
1 คนและจัดจากโรงเรียนต่างโรงเรียนในเครือข่ายอีก 1 คน กรรมการคุมสอบเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่บันทึกผลสอบ          
ในระบบ ห้องสอบอาจใช้ 1 ห้องเรียนเดิมเป็น 1 ห้องสอบ ส่วนข้อสอบ สพฐ.เป็นผู้จัดพิมพ์ (การจัดกรรมการ              
คุมสอบให้เป็นหน้าที่ของเครือข่าย) ให้ประธานเครือข่ายหรือผู้ที่ประธานเครือข่ายมอบหมายเป็นผู้รับข้อสอบ  
ส่วนวันเวลาในการรับข้อสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

3.4.2.2 การจัดสอบประเมินการอ่าน การเขียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 กําหนดจัดสอบ
พร้อมกันทั่วประเทศ  ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการคุมสอบห้องสอบละ 2 คน  จัดครูผู้สอนในโรงเรียน               
1 คนและจัดจากโรงเรียนต่างโรงเรียนในเครือข่ายอีก 1 คน กรรมการคุมสอบเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่บันทึกผลสอบ             
ในระบบ ห้องสอบอาจใช้ 1 ห้องเรียนเดิมเป็น 1 ห้องสอบ ส่วนข้อสอบ สพฐ.เป็นผู้จัดพิมพ์ (การจัดกรรมการ                 
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คุมสอบให้เป็นหน้าที่ของเครือข่าย)  ให้ประธานเครือข่ายหรือผู้ที่ประธานเครือข่ายมอบหมายเป็นผู้รับข้อสอบ  
ส่วนวันเวลาในการรับข้อสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

ในการรายงานผลการประเมินตามข้อ 2.1และ 2.2  มีกระบวนการคือ สพป.สฎ.1 ส่งโปรแกรม
รายงานผลไปทุกโรงเรียน โรงเรียนจัดให้ครูผู้ทําหน้าที่จัดสอบกรอกผลสอบลงโปรแกรมแล้วนําส่งเครือข่าย 
เครือข่ายประมวลผลสอบเป็นเครือข่ายส่ง สพป.สฎ.1(ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560) 

3.4.2.3 การจัดสอบ ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยข้อสอบกลาง สําหรับนักเรียนช้ัน ป.2,   
ป.4, ป.5 และ ม.1, ม.2 กําหนดจัดสอบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการคุมสอบห้องสอบละ 2 คน 
กรรมการคุมสอบต้องไม่เป็นครูผู้สอนในวิชาน้ันๆ ส่วนข้อสอบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นผู้จัดพิมพ์ (การจัด
กรรมการคุมสอบให้เป็นหน้าที่ของแต่ละโรงเรียน)  ให้ประธานเครือข่ายหรือผู้ที่ประธานเครือข่ายมอบหมายเป็น
ผู้รับข้อสอบ  ส่วนวันเวลาในการรับข้อสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

3.4.2.4 การจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 กําหนดจัด
สอบพร้อมกันทั่วประเทศ  ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 กรรมการคุมสอบห้องสอบละ 2 คน ข้อสอบ สพฐ.                 
เป็นผู้จัดพิมพ์ (กรรมการคุมสอบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ออกคําสั่งแต่งต้ังตามที่เครือข่ายเสนอ)  ให้ประธาน
เครือข่ายหรือผู้ที่ประธานเครือข่ายมอบหมายเป็นผู้รับข้อสอบในวันที่  8  มีนาคม  2560  ต้ังแต่เวลา  05.30 น. 
ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

กระบวนการปฏิบัติงาน ประธานเครือข่าย(หรือผู้ได้รับมอบหมาย) รับข้อสอบที่ สพป.สฎ.1  ใน
วันที่ 8 มีนาคม 2560 ( เวลา  05.30-06.30 น.) หัวหน้าสนามสอบไปรับข้อสอบจากประธานเครือข่าย ณ จุดนัด
หมาย หัวหน้าสนามสอบนําไปจัดสอบในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และดําเนินการตรวจข้อสอบอัตนัยในวันที่                
9 มีนาคม 2560 และนําส่งกระดาษคําตอบพร้อมข้อสอบอัตนัยต่อประธานเครือข่าย ประธานเครือข่ายนําส่ง
กระดาษคําตอบ  และข้อสอบอัตนัยต่อ สพป.สฎ.1 ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 (เวลา 13.00 – 18.00 น.) 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

3.4.3  โครงการเสริมสรา้งคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทจุริต”                       
(กิจกรรมสาํนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเขตสุจรติ) 

 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  (กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสจุริต)  
ในวันที่ 14-17  มกราคม  2560  ณ  โรงแรมบางกอก  พาเลส  กรุงเทพมหานคร  เน้ือหาสาระในการประชุม  
ดังน้ี 
            1.  การดําเนินงาน  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน           
การทจุริต”   
                 1.1  สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาเขตสุจรติ    ดําเนินการครบทุกสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา   ดังน้ี 
                       1.1.1  ปีงบประมาณ  2557  เขตสจุริตต้นแบบ   จํานวน  10  เขต 
                       1.1.2  ปีงบประมาณ  2558  เขตสจุริตคู่พัฒนา   จํานวน  10  เขต 
                       1.1.3  ปีงบประมาณ  2559  เขตสจุริตเครือข่าย    จํานวน  109  เขต 
                       1.1.4  ปีงบประมาณ  2560  เขตสจุริต     จํานวน  86  เขต 
                 1.2   โรงเรียนสุจริต  ต้องดําเนินการให้ครบทุกโรง  ภายในปีการศึกษา  2560  โดยดําเนินการ  ดังน้ี 
                         1.2.1  ปีงบประมาณ 2556  โรงเรียนสุจริตต้นแบบ เขตพ้ืนที่การศึกษาละ  1  โรงได้แก่               
โรงเรียนบ้านโพหวาย 
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                        1.1.2  ปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 10 สพป.สฎ.1 มีจํานวน 13  โรง 
                        1.1.3  ปีงบประมาณ 2559  โรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ20  สพป.สฎ.1 มีจํานวน 26  โรง 
                        1.1.4  ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนทีเ่หลือทั้งหมด  
             2.  ค่าดรรชนีภาพลักษณ์การคอรัปช่ัน (Corruption  Perception  Index: CPI)  ที่จัดทําโดยองค์กร
นานาชาติ หน่วยงานที่รับผิดชอบของไทยต้องการให้ประเทศไทยพัฒนาให้ได้  50  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 100              
ในปี พ.ศ. 2560  ที่ผ่านมาประเทศไทยมีผลการประเมิน  ดังน้ี 
                  2.1  ปี  2557  ได้   38   คะแนน 
                  2.2  ปี  2558  ได้   38   คะแนน 
                  2.3  ปี  2559   ยังไม่ประกาศ 
             3.  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency  Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ  2560 จะดําเนินการประเมิน  ดังน้ี 
                  3.1  ประเมินโรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ  20  สพป.สฎ.1  มีจํานวน  26  โรงเรียน  ยังไม่
กําหนดระยะเวลา 
                  3.2  ประเมินสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต  จะทาํการประเมิน  2  รอบ 
                         3.2.1  รอบที่  1  ประเมินประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์  2560  ในการประเมนิรอบที่  1  
จะเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence –Base Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT)  เป็นการประเมินการดําเนินการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานใน
ภาพรวมในปีงบประมาณ  2560 จะประเมนิจากเอกสาร  หลักฐาน ร่องรอยที่ผู้บริหารแสดงเจตจํานงว่าจะ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต        
                         3.2.2  รอบที่  2  ประเมินประมาณปลายเดือนเมษายน  2560   โดยใช้ข้อมูลการดําเนินงาน
ใน  2 ไตรมาสแรก  ประเมินจากแบบเก็บข้อมูล ดังน้ี 

          1)  แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบรอบที่  2  (Evidence –Base Integrity 
and Transparency Assessment : EBIT)  

2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายใน (Internal   Integrity and  
Transparency Assessment : IIT)  ยังไม่ได้รับแบบประเมิน  

3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายใน (Enternal   Integrity and  
Transparency Assessment : EIT) ยังไม่ได้รับแบบประเมิน 

4) ข้อมูลการถูกช้ีมูลความผิด  ใช้ข้อมูลจากสํานักงาน ป.ป.ช.และสํานักงาน  ป.ป.ท.  
                 3.3  เกณฑ์การประเมินผล ใช้เกณฑ์ ดังน้ี 

ช่วงคะแนน เกณฑ์ระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
80-100 สูงมาก 

60-79.99 สูง 
40-59.99 ปานกลาง 
20-39.99 ตํ่า 
0 - 1.99 ตํ่ามาก 
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ประธาน : 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1    
เรื่อง  เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1    

----------- 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  ให้ความสําคัญในการบริหารงานงาน
ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา)  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2557  ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552  คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2552  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ลงวันที่ 22  มิถุนายน  2554  เรื่อง  นโยบายเกี่ยวกับ
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้  และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment :ITA)  ของสํานักงานคณะกรรมการการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม                 
การทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1   ตระหนักถึงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ตามดัชนี  5  ดัชนี  ได้แก่  ด้านความโปร่งใส  ด้านความพร้อมรับผิด  ด้านความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  และด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน และ
ด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน  และเช่ือมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม  เป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคน             
จะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเพ่ือใช้เปรียบเทียบกับปฏิบัติและ
การพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม 
 ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจํานงในฐานะผู้บริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  
เขต  1  ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม               
ความโปร่งใสในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และ
มอบความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  ยึดมั่น                 
ในการเป็นส่วนราชการที่มีความโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้ ให้สมกับวิสัยทัศน์ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 1  ที่ว่า  “สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี                
เขต 1  เป็นองค์กรคุณภาพ  สถานศึกษาเข้มแข็ง  สู่มาตรฐานระดับสากล  บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย” 
 ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจํานงต่อเพ่ือนข้าราชการทุกคนว่า  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหาร                
ใน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด้วยสํานึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่  จะต้ังใจ
ปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและด้วยความมีสติย้ังคิด  รู้ว่าสิ่งใดถูก                
สิ่งใดผิด  สิ่งใดควรกระทํา  สิ่งใดควรงดเว้น  เพ่ือให้งานที่ทําปราศจากโทษเสียหาย  และบังเกิดประโยชน์สูงสุด  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน  และรวมใจทําดีเพ่ือพ่อหลวงของเรา 
 ในนามผู้อํานวยการ  รองผู้อํานวยการ   ผู้อํานวยการกลุ่ม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1 ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า  จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ตามหลักธรรมาภิบาล         
อย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้  พร้อมรับผิดชอบเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นแก่สังคมว่า  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1   มีเจตจํานงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทําให้
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1 เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างย่ังยืน  โดยจะ
ดําเนินการดังน้ี 

1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจน 
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับที่กําหนด 

2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน  รู้จักแยกแยะ 
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้  เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกในด้านคุณธรรมและป้องกันทุจริตคอร์รัปช่ัน              
ในหน่วยงาน  รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง  มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  ตระหนักถึงผลร้าย  ภัยของการทุจริตคอร์รัปช่ันต่อส่วนราชการและ
ประเทศชาติ  เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปช่ัน  และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทาง 
สังคม (Social Sanction)  อันจะส่งผลให้บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี   
เขต  1   เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทําการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

4. ปลูกฝังจิตสํานึกให้ผู้เรียนของสถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต  1  ตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

5. แนวทางการดําเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 
    5.1  ประสานงานและความร่วมมือในการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย                 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ. 2460 – 2564) 
    5.2  ทุกกลุ่ม กลุ่มงาน  และบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และโรงเรียนในสังกัด 

    5.4  ให้ความรู้เก่ียวกับยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามระยะที่  3                
(พ.ศ. 2460 – 2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม แก่รองผู้อํานวยการ  เจ้าหน้าที่ใน
สํานักงาน  และผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  เพ่ือสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชน  ผู้ปกครอง  
และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

    5.5  ให้ความรู้เก่ียวกับการเฝ้าระวังและตรวจสอบเพ่ือต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด  อาทิ  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาที่
เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์  
ให้แก่เยาวชน  ผู้ปกครอง  และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต  และ                 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

    5.6  ร่วมกันจัดทํามาตรการ/แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามดัชนี  ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัด
ย่อยของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ   

    5.7  ร่วมกันจัดทําช่องทางการสื่อสาร  เผยแพร่   และประชาสัมพันธ์  เ พ่ือสนับสนุน               
การดําเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

    5.8  ร่วมให้คําปรึกษา  เสนอแนะแนวทาง  รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ความร่วมมือดังกล่าว 

    5.9  ร่วมกันดําเนินการอ่ืนใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเต็ม
กําลังความสามารถ 
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จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
  ประกาศ  ณ  วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

ที่ประชุม :  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
- ไม่ม ี- 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
ผอ.วิชัย  :  ขอทราบแนวทางการดําเนินการรับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ 
ผอ.สพป. : ให้สํารวจข้อมูลไว้ก่อน และจะประสานงานให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง 

 

เลิกประชุม เวลา  15.50  น. 

 

    ลงช่ือ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
 

ลงช่ือ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายมณีโชติ  แพเรือง) 

รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
 


