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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
คร้ังที ่ 3/2560 

วันที่  17  มีนาคม  2560 
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  อาํเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้เข้าประชุม   

 สพป.สฎ.1   

1 นายชุมพล  ศรสัีงข ์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

2 นายสัญญานนท ์ พรหมมณ ี รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

3 นายผัน  หอมเกต ุ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

4 นายไพจิตร  รกัษาสรณ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

5 นายสมชาย  สําอางค์กาย ผอ.กลุ่มอํานวยการ 

6 นายโยธิน  สุธรรมานนท ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

7 นางอารยา  จันทว ี ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 

8 นางสาวนันทนชั  สิริเวชพันธ ์ นักวิชาการชํานาญการพิเศษ (แทน)ผอ.กลุม่ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

9 นายชูศักดิ์  แกว้นุ่น ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

10 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
11 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนยงู 

12 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 10 

13 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  

14 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นซอย 2 

15 ว่าที่ พ.ต.มนตร ี อินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเพชร 
16 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่  

17 นางขวญัใจ  บญุสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวดัสุนทรนิวาส 

18 นายสุระชัย  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางชุมโถ 

19 นายจาตุรนค์  แก้วรกัษา ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสมหวัง 

20 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสุชน 

21 น.ส.รยิาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักลางใหม่ 

22 นางวัชนี  เพลงสันเทียะ ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดโพธิ์นิมติ  

23 นายพงศ์ศักดิ์  ปัญญานันท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัท่าทอง 

24 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข  

25 นางปุญชรัศมิ ์ ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันทีคมเขต 

26 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแหลมทอง  

27 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธาน ี
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28 นายเมธี  ศรีสุกใส ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย 

29 นายประสาน  บ้วนเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับางใบไม้ 

30 นายนิวัต ิ ทวยเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสุข 

31 นางสุชาดา  ล่ิมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัประสิทธาราม 

32 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัชลธาร  

33 นางดวงพร  สกฤษดิ์สุข ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรียนวัดบุญบันเทิง  

34 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

35 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสระ  

36 นายศรายุทธ  ศิรินทรารักษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคงคาล้อม 

37 นางพูนสุข  เผือกเดช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 

38 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนประชาสรรค์  

39 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนราษฎรอ์ุทิศ 

40 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขานางเภา 

41 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวังไทร 

42 นายพรศักดิ์  เสียงเพราะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคีรรีอบ 

43 นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสใน  

44 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่โมกข์  

45 นายอมรพจมาน  พรหมพัฒน ์ ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านบ่อน้ําร้อน 

46 นายรัฐพงษ์  พงศาปาน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนงิ 

47 นายเสวก  เอียดนิมิตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศิลางาม 

48 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับ้านใน 

49 นายสุริยา  จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

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

51 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัอุทยาราม  

52 นายจิตณรงค์  ชัยชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนหลวง 
53 นายภัทรพล  บญุนาค ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 9 (รักษาการ)      

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวงัทองสามัคคี
54 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัประสพ 

55 นายบุญจันทร์  รุ่งฟ้า ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนสน 

56 นางวิมลรัตน์  ก่อบุญขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัดอนยาง 
  57 นางสาวเพ็ญจา  จันทร์ชุมแสง ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านท่าโพธ์ิ  

58 นางสาวอรทัย  นาคพันธุ์ รองผู้อํานวยการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)

59 นางรัตน์เกล้า  จันทร ครูวิกฤติ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก  

60 นายขวัญชยั  ชชู่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทับทอ้น 
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61 นายพินิต  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางสําโรง 

62 นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขาแก้ว 

63 นายสุเทพ  ประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแสงประดิษฐ ์

64 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวชิรประดิษฐ ์

65 นายมานิต  จิตสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันิกรประสาท  

66 นายพรทิพย์  เพชรเกื้อ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกาญจนาราม 

67 นายสุรเชษฐ ์ ปานแดง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเปล  

68 นางจุร ี วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัพ่วง 

69 นางพิลาวรรณ  ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 

70 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา  

71 นายสุขสวัสดิ์  จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักงตาก 

72 นายอัษฎากร  สอนทอง ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนราชา 

73 นายทนุพันธ์  หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหว้ยด่าน 

74 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหวัหมากบน 

75 นายโชติรัตน์  ฤทธิภักด ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหวัหมากล่าง 

76 นายโกวิทย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหว้ยโศก 

77 นายธงชัย  หิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน  

78 นายสิรวิชญ์  ทองปรีชา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขาม 

79 นางศุภรัตน์  เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรยีนวดัปากคู 

80 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสตอ 

81 นางสุจารี  แถมเงิน ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองกรูด  

82 นางดวงพร  ดุษฎี ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัพุฒ 

83 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนนิมิต 

84 นายพีรพงษ์  พรรพคช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านวงัหวาย 

 อําเภอดอนสัก   

85 นายจรัญ  ทาํการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองคราม 

86 นายโสวัฒน์  เส้งประถม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 

87 นายสมใจ  สิกขวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 

88 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวง  

89 ว่าที่ ร.ต.สุวรรณเพ็ญ  ปิ่นบาง ครูผู้ช่วย (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  

90 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง 

91 นางจิรพรรณ  สิกขวัฒน ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนเสาธง 

92 นายธรากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันอก  

93 นางอนงค์นาฎ  ทองยวน ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีชยัคราม 
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94 นายวิตร  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัชลคราม 

95 นางฤทัยรตัน์  แก้วจํารัส ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม  

96 นายคํารณ  ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 

97 นายทศพร  ประยูรบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวดัวิสุทธิชลาราม 

98 นางปรีดา  เต็มพร้อม ครู (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 

99 นางสาวอารี  มลไชย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 

100 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์

101 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 

102 นางถนอมศรี  เดชศร ี ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นห้วยเสียด  

103 นางสาวรัตนวรรณ  นันทเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัสิงขร 

104 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําฉา  

105 นางสาวจรรยา  เจ๊ะเหยง ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะพลวย 

 อําเภอเกาะสมุย   

106 นายวิสาร บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนธปู 

107 นายบัญญัติ  พลูผล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง 

108 นางรุ่นกานต์  ทองปาน ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแจ้ง 

109 นางอุทยัวรรณ  นาลาด ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันาราเจริญสุข 

110 นายพุทธพันธุ์  พรหมรักษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวงการาม 

111 นายอนุสรณ์  แท่นอ่อน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย 

112 นายจักรพงศ์  อินทรเ์จรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัสันติวราราม 

113 นายคําพูน  วันนา ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัประเดมิ 

114 นายเอกรินทร์  บุณยะโพธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัคุณาราม 

115 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักลาง  

116 นางสาวกิตยิา  เก้าเอีย้น ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับุณฑรกิาราม 

117 นางสาวเบญจวรรณ  บญุสิน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสว่างอารมณ ์

118 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม 

119 นายธาดา  อกัษรช่ืน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายแหลม 

120 นางกนกวรรณ  ปาลคะเชนทร ์ ครูผู้ช่วย (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านแหลมหอย   

121 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัภูเขาทอง 

122 นายสุชาติ  สุขสม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด 

123 นางสาวอัจฉรา  สมหวัง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรกัษ ์

 อําเภอเกาะพะงัน   

124 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 

125 นายสิทธิพล ลีแสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท้องนายปาน 
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126 นางสิริภรณ์  พาทีธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดริน้ 

127 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 

128 นายศรีเพชรวัชร  ศรีเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัราษฎร์เจริญ 

129 นายสุวัช เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะเดือ่หวาน 

130 นางสาวนิภาพร  บินสัน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 

131 นางกรรณิกา  โอชม ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสมัยคงคา 

132 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 ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขาพระน่ิม 

2 นายประทีป  ทองด้วง                  ไปราชการ 

3 นายสัญญานนท ์ พรหมมณี           ไปราชการ 

4 นายผัน  หอมเกตุ                      ไปราชการ 

5 นายมณีโชต ิ แพเรือง                 ไปราชการ 

6 นายสุมนต์  ศิรธิรรม                   ไปราชการ 

7 นายธนาวุฒิ  รกัษ์หนู                  ไปราชการ 

8 นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์                 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)  ด้วย ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค (ภาค 6)  ประกาศ                       
ผลการประกวดโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน DLTV  ระดับภูมิภาค (ภาค 6) ปีงบประมาณ 2560                  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  โรงเรียนวัดสิงขร 
ประธาน  ดําเนินการตามระเบียบวาระประชุมดังน้ี 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

1.1  การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
ประธาน : 1) ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งว่า ได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือนักเรียนประสบอุทกภัย 

(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) จาก สนช. จํานวน 1,954 ชุด เป็นเงิน 762,060 บาท ในส่วนของ 
สพป.สฎ.1 ได้รับจัดสรร จํานวน 393 ชุด โดยจะดําเนินการจัดสรรให้แก่นักเรียนต่อไป 

2) ด้วยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎรธ์านี                                   
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ในด้าน 
2.1) บานประตู (บานไม้) ขนาด 80*120 ซม. จํานวน 1,000 บาน                               

โรงเรียนใดเดือดร้อนและมีความประสงค์ขอให้ทําหนังสือราชการ                          
พร้อมแนบภาพถ่าย 

2.2) ข้าวสาร (กระสอบ) และน้ําด่ืม (แพ็ค 12 ขวด)                                                
โรงเรียนใดเดือดร้อนและมีความประสงค์ขอให้ทําหนังสือราชการ พร้อมแจ้งจํานวน
นักเรียนที่ประสบอุทกภัยและต้องเป็นโรงเรียนที่ประกอบโครงการอาหารกลางวัน 

ประสานงานไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎรธ์านี                   
หมู่ 2 ตําบลหนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี                                                    
(ผอ.อุดม  เพชรคุต) โทร 077-380641 โทรสาร 077-380642 มือถือ 08-7988-8852 

3) ด้วยบริษัท อสมท. จํากัด(มหาชน) จัดโครงการ “อสมท ช่วยผู้ประสบภัย สานใจประชา
รัฐ” เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้ ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให ้
นักเรียนที่เรียนดี ในสังกัด สพป.สฎ.1 
- ระดับมัธยมศึกษา   มอบทุนการศึกษา 50 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท และ 
- ระดับประถมศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา  จํานวน 9 โรงเรียน  

4) ด้วย สพฐ. จัดสรรงบประมาณ 2560 เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัย ขณะนี้ สพป.สฎ.1 
ได้รับจัดสรรมาแล้ว จํานวน 12,000,000 บาท จํานวน 65 โรง  

5) ด้วยโรงเรียนวัดคงคาล้อม ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ 
(สร้างรั้วโรงเรียน, ปรับปรุงห้องเรียน, ปรับปรุงห้องสมุด, ห้องสํานักงาน) ขณะนี้โรงเรียน
กลับสู่สภาพปกติแล้ว ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนและขอขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือ
โรงเรียนมา ณ โอกาสน้ีด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธาน : ในส่วนของเงินบริจาคคงเหลือ จะดําเนินการจัดสรรในส่วนที่เก่ียวข้องกับรองเท้านักเรียน และ

จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกคร้ัง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
  
ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที ่2/2560                    
เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด               
ได้แจ้งทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th  หัวข้อ “การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา”) 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 งานบริหารบุคคล 

3.1.1  กําหนดการสอบแขง่ขันบคุคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเปน็ขา้ราชการครูและบคุลากร                 
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผูช้่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2560 

 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 1)  หน้า  9 
ด้วย สพฐ. กําหนดการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  ตําแหน่งครูผูช่้วย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 1)  สรุปได้ดังน้ี 
1. ประกาศรับสมคัรสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 21 มี.ค. 60 
2. รับสมัครคัดเลอืกสอบแข่งขัน วันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 60 
3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 10 เม.ย. 60 
4. สอบข้อเขียน 
 
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

คุณธรรมจริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 

วันที่ 29 เม.ย. 60 
 
วันเสาร์ที่ 22 เม.ย. 60 
 
 
วันอาทิตย์ที่ 23 เม.ย. 60 

5. สอบสัมภาษณ ์
ภาค ค. ความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ 

 
วันที่ 24 เม.ย. 60 

6. ประกาศผลการสอบแข่งขัน วันที่ 28 เม.ย. 60 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
  

3.1.2  การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงนิงบประมาณ และพนักงานราชการ 

 ด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  จะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้าง            
จากเงินงบประมาณ เพ่ือต่อสัญญาจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 
2560  
 ขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี 
 1. แจ้งโรงเรียนที่มีลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ  ส่งรายช่ือคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  
  1) ผู้อํานวยการสถานศึกษา     เป็นประธานกรรมการ 
  2) ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 1 คน เป็นกรรมการ 
  3) ข้าราชการครูในสถานศึกษา        เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 2. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ออกประกาศแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 3. แจ้งประกาศคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างจากเงิน
งบประมาณ ให้โรงเรียนทราบ  
 4. โรงเรียนดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 
2560  แล้วแจง้ผลการประเมินฯ ให้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ทราบ 
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 5. กรณผีลการประเมินการปฏิบัติงาน  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60  ให้โรงเรียนจัดส่งสัญญาจ้างและ
สัญญาค้ําประกันพร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้อง ส่ง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เพ่ือดําเนินการต่อสัญญาจ้างแล ะ
ออกคําสั่งจ้าง รอบที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560 
 6. กรณผีลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว ไม่ผ่านเกณฑ์รอ้ยละ 60  จะไม่สามารถ      
ต่อสัญญาจ้างได้ ให้โรงเรียนรายงาน สพป.สุราษฎร์ธานี เพ่ือทราบด้วย 
 7. สําหรับพนักงานราชการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จะใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน              
เพ่ือเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี มาใช้ในการต่อสัญญาจ้าง 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
3.2  งานบริหารท่ัวไป 

3.2.1 ผลคะแนนการดําเนนิงาน 
ด้วย สพฐ. ประกาศผลคะแนนการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังน้ี 
1) * ผลคะแนนการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ KRS 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 2 หน้า  10-17  ในส่วนที่เก่ียวข้อง สรุปได้ดังน้ี 

สพป. ค่าคะแนน ค่าคะแนนรายมิติ 
เฉลี่ยรวม มิติภายนอก มิติภายใน

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 4.21882 4.02562 4.85914
* รายละเอียดคะแนนแยกตามตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ KRS 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 2 หน้า  18-23 

มิติ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน 
ค่าคะแนน 
คูณน้ําหนัก

 มิติภายนอก (น้ําหนัก 58) 4.02562 3.09253
1.ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่าง
กระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (น้ําหนัก 0)  

0.00000 

     1.1. ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอาย (น้ําหนัก 5) 3.86040 0.25566
     1.2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (น้ําหนัก 13) 4.16802 0.71767
     1.3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีข้ึนไป (น้ําหนัก 10) 5.00000 0.66225
     1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ TEPE Online 
(น้ําหนัก 10) 

1.00000 0.13245 

     1.5.1ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
สําหรับโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลาง (น้ําหนัก 6)

5.00000 0.39735 

     1.5.2 ระดับความสําเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามตารางออกอากาศ 
(DLTV) (น้ําหนัก 4) 

5.00000 0.26490 

2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) (น้ําหนัก 10) 5.00000 0.66225
 มิติภายใน (น้ําหนัก 17.5) 4.85914 1.12629
3. ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (น้ําหนัก 2.5) 4.01400 0.13291
4. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน (น้ําหนัก 2.5) 5.00000 0.16556
5. การประหยัดน้ํา (น้ําหนัก 2.5) 5.00000 0.16556
6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (น้ําหนัก 5) 5.00000 0.33113
7. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (น้ําหนัก 5) 5.00000 0.33113
8. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน (น้ําหนัก 0) 0.00000

รวม ( น้ําหนัก 75.5) 4.21882
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การดําเนินการตามรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลคะแนน 4.21882 (คะแนนเต็ม 5)   

อยู่ในลําดับท่ี 149 ของประเทศ และอยู่ลําดับท่ี 26 ของภาคใต้ โดยมีตัวชี้วัดท่ีไม่บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้ 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน 

เต็ม 5 
กลุ่มท่ี

รับผิดชอบ
1 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากรกลุ่มอายุ (12-14 ปี) (น้ําหนัก 5) 3.86040 สจ. 
2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  (น้ําหนัก 13) 4.16802 ศน. 
 ระดับชั้น ป.6    ภาษาอังกฤษ  3.4019   
 คณิตศาสตร์   4.2053   
 วิทยาศาสตร์   3.7673   
 ระดับชั้น ม.3    ภาษาไทย       2.6138   
 ภาษาอังกฤษ   2.8979   
 คณิตศาสตร์    3.1829   
 วิทยาศาสตร์    3.0299   
 สังคมศึกษา     3.3813   
3. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ TEPE Online 

(น้ําหนัก 10) 
1.0000 บค. 

4. ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (น้ําหนัก 2.5) 4.01400 กง. 
2) * ผลคะแนนการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ARS 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 3) หน้า 24-31  ในส่วนที่เก่ียวข้อง สรุปได้ดังน้ี 

สพป. 
ค่าคะแนน ค่าคะแนนรายกลยุทธ ์
เฉลี่ยรวม กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 4.49215 4.41800 4.18070 4.14286 5.00000 
* รายละเอียดคะแนนแยกตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ARS   

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 3)  หน้า 32-34 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน 
ค่าคะแนนคูณ

น้ําหนัก 
กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (น้ําหนัก 29.5) 4.41800 1.63938 
     1.ระดับความสําเร็จของการสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (น้ําหนัก 2) 5.00000 0.12579 
     2.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการท่ีดีและ
สามารถเป็นแบบอย่างได้ (น้ําหนัก 2) 

5.00000 0.12579 

     3.ร้อยละของนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีมีผลการสอบ          
O-NET วิชาต่างๆ สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม เพ่ิมข้ึน (น้ําหนัก 1) 

4.03100 0.05070 

     4.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม (น้ําหนัก 3) 5.00000 0.18868 
     5.ร้อยละของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย (น้ําหนัก 2) 

5.00000 0.12579 

     6.ระดับความสําเร็จของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีดําเนินการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน และมีโรงเรียนท่ีสามารถเป็นต้นแบบได้ (น้ําหนัก 2) 

4.90000 0.12327 

     7.ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(น้ําหนัก 3) 

5.00000 0.18868 

     8.ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธท่ีผ่านการประเมินผลการดําเนินการ 29 ประการสู่                 
ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ (น้ําหนัก 2) 

5.00000 0.12579 

     9.ระดับความสําเร็จของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีดําเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ลูกเสือ (น้ําหนัก 2) 

3.00000 0.07547 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน 
ค่าคะแนนคูณ

น้ําหนัก 
     10.ระดับความสําเร็จของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีดําเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ดังนี้  

- กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ)  
- กิจกรรมสภานักเรียน (น้ําหนัก 2.5) 

1.00000 0.03145 

     11.ระดับความสําเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะของนักเรียน (น้ําหนัก 2) 4.00000 0.10063 
     12.ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ท่ีอ่านออกเขียนได้ (น้ําหนัก 3) 5.00000 0.18868 
     13.ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา               
ด้านการสร้างจิตสํานึก การบริหารจัดการขยะ น้ําเสีย และมลพิษทางอากาศ (น้ําหนัก 1.5) 

5.00000 0.09434 

     14.ร้อยละของนักเรียน และครู ท่ีได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตามกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (น้ําหนัก 1.5) 

5.00000 0.09434 

 กลยุทธ์ท่ี 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ (น้ําหนัก 21) 

4.18070 1.10434 

     15.ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพระดับตําบลจัดกิจกรรมเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพ
ส่งผลให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพส่งผลให้นักเรียนมีรายได้
ระหว่างเรียน (น้ําหนัก 2) 

5.00000 0.12579 

     16.ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพระดับตําบลท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
(น้ําหนัก 2) 

5.00000 0.12579 

     17.ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยได้รับการพัฒนาความสามารถ            
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์(น้ําหนัก 0)  

0.00000 

     18.อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 3   5 ปี (น้ําหนัก 1) 5.00000 0.06289 
     19.อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากร กลุ่มอายุ 6   11 ปี (น้ําหนัก 1) 5.00000 0.06289 
     20.ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (น้ําหนัก 1) 4.68440 0.05892 
     21.ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบงัคับ (น้ําหนัก 1) 4.11040 0.05170 
     22.ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (น้ําหนัก 0) 0.00000 
     23.ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาออกกลางคัน (น้ําหนัก 1) 5.00000 0.06289 
     24.ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกลางคัน (น้ําหนัก 1) 1.00000 0.01258 
     25.ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายออกกลางคัน (น้ําหนัก 0) 0.00000 
     26.ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคลระบบออนไลน์ 
(น้ําหนัก 1) 

5.00000 0.06289 

     27.ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
(น้ําหนัก 1) 

5.00000 0.06289 

     28.ระดับความสําเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนวให้มีความเข้มแข็ง 
(น้ําหนัก 3) 

5.00000 0.18868 

     29.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีความเข้มแข็งในการดําเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
(น้ําหนัก 3) 

5.00000 0.18868 

     30.ร้อยละการยกระดับวิชาการโรงเรียนในฝัน (น้ําหนัก 3) 1.00000 0.03774 
     31.ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับคูปอง สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกบัญชี ข. และ ค.            
(น้ําหนัก 0)  

0.00000 

     32. ร้อยละของนักเรียนพิการเรียนรวมผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตาม                   
แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล (IEP) (น้ําหนัก 0)  

0.00000 

     33.1  ร้อยละของนักเรียนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                 
ทักษะการดํารงชีวิตสามารถพ่ึงพาตนเองได้ (น้ําหนัก 0)  

0.00000 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน 
ค่าคะแนนคูณ

น้ําหนัก 
     33.2  ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนการศกึษา (น้ําหนัก 0) 0.00000 
     33.3  ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับการสนับสนุนการศึกษา (น้ําหนัก 0) 0.00000 
     33.4  ร้อยละของนักเรียนพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ (น้ําหนัก 0) 0.00000 
     34.  ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนาการด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ 
วอลดอร์ฟ (น้ําหนัก 0)  

0.00000 

     35.ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET)                
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (น้ําหนัก 0)  

0.00000 

     36.ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)        
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (น้ําหนัก 0)  

0.00000 

     37.ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ารับการศึกษาสายสามัญควบอิสลามศึกษาเพ่ิมข้ึน (น้ําหนัก 0) 0.00000 
     38.ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีผู้ปกครอง 
และชุมชนมีส่วน ร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา (น้ําหนัก 0)  

0.00000 

 กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (น้ําหนัก 7) 4.14286 0.36478 
     39.ร้อยละของโรงเรียนได้รับการจัดสรรอัตราจ้างสามารถปฏิบติังานสนับสนุนการสอนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และอัตราจ้างนักการภารโรงสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ          
(อัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้สถานศึกษา) (น้ําหนัก 1) 

5.00000 0.06289 

     40.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีครูสามารถกลับไปปฏิบัติการสอนเพิ่มข้ึน โดย การจัดสรรอัตรา
จ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง (น้ําหนัก 1) 

5.00000 0.06289 

     41.1ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ท่ีได้รับการพัฒนา               
(น้ําหนัก 1.5) 

5.00000 0.09434 

     41.3ระดับความสําเร็จในการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน 
(โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน) (น้ําหนัก 1.5) 

5.00000 0.09434 

     42.ระดับความสําเร็จของหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์       
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558 (น้ําหนัก 2) 

2.00000 0.05031 

 กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (น้ําหนัก 22) 5.00000 1.38365 
     43.1ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (น้ําหนัก 2.4) 5.00000 0.15094 
     43.2ร้อยละของโรงเรียนท่ีส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจําปี
ครบถ้วน (น้ําหนัก 0.6) 

5.00000 0.03774 

     44.ระดับความสําเร็จของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถปฏิบัติงานด้านบัญชีได้ 
ตามเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด (น้ําหนัก 3) 

5.00000 0.18868 

     45.ระดับความสําเร็จของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ (น้ําหนัก 3) 

5.00000 0.18868 

     46.ระดับความสําเร็จของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (น้ําหนัก 2) 

5.00000 0.12579 

     47.ระดับความสําเร็จของผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ท่ีดี (น้ําหนัก 2) 5.00000 0.12579 
     48.ระดับความสําเร็จของการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (น้ําหนัก 3) 

5.00000 0.18868 

     49.ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบทางด้านการเงินการบญัชีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (น้ําหนัก 3) 

5.00000 0.18868 

     50.ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (น้ําหนัก 3) 5.00000 0.18868 
รวม ( น้ําหนัก 79.5) 4.49215 
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การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลคะแนน 4.49215                    

(คะแนนเต็ม 5) อยู่ในลําดับที ่25 ของประเทศ และอยู่ลําดับที่ 4 ของภาคใต้  โดยมีตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย ดังน้ี 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน 

เต็ม 5 
กลุ่มท่ี

รับผิดชอบ 
1. ร้อยละของนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีผลการสอบ  

O-Net วิชาต่างๆ สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มเพ่ิมข้ึน (น้ําหนัก 1) 
4.03100 ศน. 

 - ภาษาอังกฤษ   4.1550   
 - สังคมศึกษา     1.0000   

2. ระดับความสําเร็จของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีดําเนินการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน และมีโรงเรียนท่ีสามารถเป็นต้นแบบได้ (น้ําหนัก 2) 

4.9000 ศน. 

3. ระดับความสําเร็จของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีดําเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบายในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมลูกเสือ (น้ําหนัก 1.5) 

3.00000 สจ. 

4. ระดับความสําเร็จของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีดําเนินงานภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ดังนี้  
- กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ)  
- กิจกรรมสภานักเรียน (น้ําหนัก 2.5) 

1.0000 สจ. 

5. ระดับความสําเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะของนักเรียน (น้ําหนัก 2) 4.0000 สจ. 
6. ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (น้ําหนัก 1) 4.68440 สจ 
7. ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ (น้ําหนัก 1) 4.11040 สจ. 
8. ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกลางคัน (น้ําหนัก 1) 1.0000 สจ. 
9. ร้อยละการยกระดับวิชาการโรงเรียนในฝัน (น้ําหนัก 3) 1.0000 ศน. 
10. ระดับความสําเร็จของหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 

เพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา่ สพฐ. (OBEC AWARDS) คร้ังท่ี 5 ประจําปีการศึกษา 2558      
(น้ําหนัก 2) 

2.0000 บค. 

3) สรุปค่าเฉล่ียรวม 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 4)  หน้า 35-40 

ปี พ.ศ. KRS ARS คะแนนรวม ลําดับที่ของประเทศ
2557 4.15180 4.44047 429613 37 
2558 3.78460 4.29494 4.03977 27 
2559 4.21882 

ลําดับที่ 149 ของประเทศ 
ลําดับที่ 26 ของภาคใต้ 

4.49215 
ลําดับที่ 25 ของประเทศ 
ลําดับที่ 4 ของภาคใต้ 

4.35549 91 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ประธาน :  การดําเนินการ  KRS ด้านมิติภายนอก ระดับความสําเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผ่านระบบ TEPE Online  ผลการประเมิน 1.0000  โรงเรยีนได้เข้าไปเรียน TEPE ออนไลน์                    
การดําเนินการขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคน 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
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3.2.2   การจัดงานแหผ่้าหม่พระธาตุศรีสรุาษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจําปี 2560 

ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน กําหนดจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร 
ประจําปี 2560  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ปูชนียสถานสําคัญของจังหวัด 
และส่งเสริมให้เขาท่าเพชรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยกําหนดจัดงานระหว่างวันที่     
26 - 27 มีนาคม 2560   

กําหนดการ 
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560  
1. พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองเวลา 08.30 น. และพระธาตุศรีสุราษฎร์ เวลา 10.00 น.  
2. พิธีสมโภชผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์  ต้ังแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลหลักเมือง                 

สุราษฎร์ธานี การแต่งกายผ้าไทยหรือชุดสุภาพ  
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560  
พิธีเชิญผ้าขึ้นห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ เวลา 13.40 น. ต้ังขบวนพร้อมกัน ณ ศาลหลักเมือง                

สุราษฎร์ธานี และต้ังขบวนอีกที่หน่ึงบริเวณเชิงเขาท่าเพชร พร้อมกันในเวลา 14.30 น.  เวลา 17.00 น. เริ่ม                 
พิธีการทางศาสนา การแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรมหรือแบบฟอร์มตามสังกัด 

การจัดทําเหรียญที่ระลึกพระธาตุศรีสุราษฎร์ครบรอบ 60 ปี(ด้านหน้า) และศาลหลักเมือง                
สุราษฎร์ธานี ครบรอบ 20 ปี เหรียญทองคํา ราคา 30,000 บาท, เหรียญเงิน ราคา 999 บาท, สามกษัตริย์                
ราคา 99 บาท, ทองแดง 49 บาท 

ในการน้ีได้คณะกรรมการจัดงานฯ ได้มอบผ้าให้ สพป.สฎ.1 จํานวน 1 ผืน เพ่ือเชิญชวน
ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมทําบุญผ้านําไปร่วมพิธีสมโภชผ้าในวันที่ 26 มีนาคม 2560 และแห่ผ้าห่ม
พระธาตุในวันที่ 27 มีนาคม 2560  

ทั้งน้ี ตามประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุ                 
ศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจําปี 2560 คณะกรรมการดําเนินการจัดงาน 1. ฝ่ายอํานวยการ 1.18 
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้า
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าศูนย์ เขต ภาค ทุกหน่วยงานและ 7.ฝ่ายระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน 7.8 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีหน้าที่ทําความเข้าใจกับมวลชน
เพ่ือให้ทราบความเป็นมาและความสําคัญของการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรี สุราษฎร์ ประสานงานกับพลัง
มวลชนเพ่ือชวนเชิญให้เข้าร่วมงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์  

ในการน้ีได้ขอความร่วมมือจากโรงเรียนซึ่งต้ังอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เขาท่าเพชร คือโรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองขุนทะเล โรงเรียนบ้านท่าเพชรและโรงเรียนบ้านบางใหญ่ จัดนักเรียนโรงเรียนละ 10 คน รวม 30 คน         
พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร จาก สพป.สฎ.1 ร่วมพิธีเชิญผ้าขึ้นห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์  ต้ังขบวนพร้อมกัน 
ณ  บริเวณเชิงเขาท่าเพชร ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 พร้อมกันในเวลา 14.30 น.  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ประธาน :  ขอเชิญร่วมกันทําบุญกิจกรรมดังกล่าว 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
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3.2.3 การรายงานความช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

ตามท่ีได้เกิดเหตุการณ์ฝนตก และอุทกภัยภาคใต้ ต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ซึ่งเหตุการณ์
ดังกล่าวส่งผลกระทบกับโรงเรียนในสังกัด และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1               
ได้ดําเนินการประสานให้ความช่วยเหลือนักเรียน (เครื่องแบบนักเรียน) ไปแล้วน้ัน 

ในการน้ี  ขอให้โรงเรียนรายงานการรับเคร่ืองแบบนักเรียน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ                   
หมายเลข 5) หน้า 41 ส่ง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ภายในวันที่  24 มนีาคม  2560 

แบบรายงานการรับเครื่องแบบนักเรยีนสําหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
โรงเรียน..................................... 

นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย   จํานวน         คน 
นักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือ (เคร่ืองแบบนักเรียน)  จํานวน         คน 

ที่ ชื่อ – สกุล ชั้น 
จํานวน 
(ชุด) 

หน่วยงานที่ให ้
ความช่วยเหลือ 

วันที่รับ 
ความช่วยเหลือ 

ลายมือชื่อ
นักเรียนผู้รับ 

หมายเหตุ 

        

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

 

3.2.4  การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา และการขออนุญาตนํานักเรยีนเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ  เนตรนารี และยุวกาชาด 
จากเหตุการณ์เก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ของนักเรียน ประสบอุบัติเหตุ  ขณะเดินทางไป

ทัศนศึกษา เป็นเหตุให้มีนักเรียนและครูเสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา           
สุราษฎร์ธานี เขต 1  จึงขอกําชับให้สถานศึกษาดําเนินการตามระเบียบ ดังน้ี 

1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา  
พ.ศ.2548 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 6)  หน้า 42-43 และ 

2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
และเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สอดรับกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 6)  หน้า 44-49                                                         

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ขอเน้นยํ้าในเรื่อง การขออนุญาต
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ  สถานศึกษาควรย่ืนเรื่องการขออนุญาตการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา  
และการขออนุญาตนํานักเรียนเพ่ือการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ก่อนการเดินทาง 15 วัน  
หรือหากมีเหตุสุดวิสัยที่จะต้องย่ืนเรื่องโดยกระช้ันชิดให้ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นเป็นราย ๆ ไป เอกสาร
ประกอบการย่ืนเรื่องขออนุญาต  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 6)  50-51 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
ประธาน :  จากข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับผลกระทบกับนักเรียน ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวบางโรงเรียนได้

ดําเนินการ 
-  บางโรงขออนุญาตมาตามระเบียบฯ 
-  บางโรงไม่ขออนุญาตตามระเบียบฯ 
-  บางโรงเรียนดําเนินการไปแล้วขออนุญาตย้อนหลัง 

เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด และป้องกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ ขอให้
โรงเรียนได้ดําเนินการ 
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1) ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และการดําเนินการให้ขออนุญาตผู้ปกครอง และต้องได้รับ

อนุญาตจากผู้ปกครองด้วย 
2) ตรวจสอบสภาพยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี หรือรถยนต์ใหม่  

อายุการใช้งานไม่นาน 
3) พนักงานขับรถ มีความชํานาญในการควบคมุพาหนะ 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

3.2.5  การป้องกันเด็กจมน้าํในช่วงปิดภาคเรียน 
จากการศึกษาของ ศูนย์วิจัยเพ่ือสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า  สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทย คือ“การจมน้ํา” การจมนํ้าของ            
เด็กเล็กมักเป็นอุบัติเหตุที่ผู้ปกครองคาดไม่ถึง เพราะเช่ือว่าตนเองสามารถดูแลเด็กได้ตลอดเวลา และไม่คิดว่า
สภาพแวดล้อมในชีวิตประจําวันทั่วไปจะเป็นอันตรายต่อเด็ก มีเด็กเล็กที่ เสียชีวิตจากการจมนํ้าในถังนํ้า                 
กาละมัง บ่อ อ่างเล้ียงปลา แม้กระทั่งโถชักโครก หรือตามบ้านเรือนที่เป็นพ้ืนไม้ และมีร่องหรือรอยแตก              
ขนาดใหญ่โดยที่ทางพ้ืนข้างล่างเป็นแหล่งนํ้าที่เคยมีเหตุการณ์ที่เด็กตกลงไปเสียชีวิตอยู่เสมอ  

กลุ่มเด็กเล็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ส่วนใหญ่จะจมนํ้าในบ้านหรือละแวกบ้าน กลุ่มน้ีพ่อแม่ก็รู้ว่า ว่ายนํ้า
ไม่ได้และก็ป้องกันไม่ให้ลงไปเล่นนํ้า แต่คิดว่าตนเองจะเฝ้าได้ตลอดเวลา แต่ช่วงเกิดเหตุแค่เผลอไป นิดเดียว                
เช่น เด็กอายุ 11 เดือนจมนํ้าตายในถังนํ้า กะละมัง คุณแม่เอาจานข้าวไปเก็บ คุยกับเพ่ือนหันกลับมาเด็กจมนํ้า
เสียชีวิตแล้ว 

การเสียชีวิตในกลุ่มเด็กอายุ 6 – 10 ปีว่า มีลักษณะที่แตกต่างออกไป เพราะเด็กวัยน้ีสามารถ
ออกไปเล่นกับเพ่ือนนอกบ้านได้แล้ว และการเล่นนํ้ากับเพ่ือนทั้งที่ว่ายนํ้าไม่เป็น หรือการเล่นนํ้าแบบผาดโผน เช่น 
กระโดดจากที่สูงหรือเล่นกับเพ่ือนในนํ้าแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็เป็นเหตุให้เกิดการเสียชีวิตได้  ขณะที่การเสียชีวิต
จากการจมนํ้าของเด็กกลุ่มอายุ 10 ปีขึ้นไป สาเหตุจะเหมือนกับเด็กกลุ่ม 6 – 10 ปี แต่จะบวกด้วยความก้าวร้าว 
การเล่นแบบคึกคะนองมากขึ้น บางทีก็มีเรื่องของแอลกอฮอล์ด้วย  

เน่ืองจากช่วงน้ีใกล้จะปิดภาคเรียน และเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อน  เด็กมักจะชวนกันไปเล่นนํ้าในคลอง 
ในสระน้ํา และจมน้ําเสียชีวิตจํานวนมาก   จึงขอความร่วมมือสถานศึกษากําชับให้ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่บุตร
หลานในช่วงปิดภาคเรียน ไม่ปล่อยให้ไป เล่นน้ําตามลําพัง และการพาลูกไปเรียนว่ายนํ้าเสียแต่เน่ิน ๆ รวมทั้ง              
การลอยตัวในนํ้าให้ได้น้ันเป็นหนทางที่ดีที่สุดสําหรับการเอาตัวรอด 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

3.2.6  การจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา ทุกระดับชัน้ 
ตามท่ี  สพฐ. ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษารายละเอียดของ

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งศึกษาชุดเอกสารการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาท้องในวัยเรียนและเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษา  ทั้งน้ีได้แจ้งให้
สถานศึกษาในสังกัดทราบแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ 04163/3009 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559  

ในการน้ี  สพฐ. ได้ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดําเนินการดังน้ี 
1) เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้สถานศึกษาในทุกระดับช้ันอย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล ในปีการศึกษา  2560 
2)  สนับสนุน  ส่งเสริม และพัฒนาครู เพ่ือให้สามารถสอนเพศศึกษา และให้คําปรึกษาในเรื่อง

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียน 
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3)  กําชับให้สถานศึกษาจัดการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม สําหรับนักเรียนที่มีปัญหา                 

การต้ังครรภ์ เพ่ือให้นักเรียนศึกษาต่อได้จนจบการศึกษาภาคบังคับ  หรือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

3.3  งานการเงินและงบประมาณ  
3.3.1  สรปุการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2560 (มีนาคม) 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 7)  หน้า 52 สรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 

รายการงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ (บาท) 

งบลงทุน งบบุคลากร เงินอุดหนุน งบดําเนินงาน รวม (บาท) 
ได้รับจัดสรร 4 รายการ (มี.ค.60) 4,163,200 - - 15,391,186 19,554,386 

รวมทั้งสิ้น 79,715,100 3,556,200 96,619,496 47,350,836 227,241,632

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

3.3.2  การเบกิจ่ายงบประมาณ    
1) รายการงบลงทุน (โรงเรียนแม่เหล็ก)  ปีงบประมาณ 2559  
2) รายการงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) กระตุ้นโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2559 
3) รายการก่อหน้ีผูกพัน/การเบิก  

- งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ฯ ปีงบประมาณ 2560 
- งบลงทุน ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 8)  หน้า 53-64  สรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 
รายการ งบประมาณท่ีได้รับ      

อนุมัติเงินประจํางวด 
ทําสัญญาแล้ว และ 

ทํา PO แล้ว       
เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณคงเหลือ 

ยังไม่ส่งเบิก 
1.เงินกัน ปี 2559(โรงเรียนแม่เหล็ก) 8,632,900 7,643,080 1,350,000 6,293,080 
2.เงินกัน ปี 2559 (ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน

ขนาดเล็กทั่วประเทศ โรงเรียนปกติ) 
25,087,700 23,945,480 8,450,090 15,495,390 

3. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์     
3.1 ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนสําหรับ

สถานศึกษาจัดสรร 18 โรง                             
(จัดซื้อโดยวิธี e-bidding) 

4,163,200 - - - 

4. งบลงทุน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง     
4.1 โรงอาหาร รร.อนุบาลฯ 2,432,200 2,432,200 0 2,432,200 
4.2 อาคารเรียน แบบ 318ล/55-ก  7,108,200 7,108,200 0 7,108,200 
4.3 ส่ิงก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 10 ล้านบาท 9,402,000 9,202,812.50 1,393,380 7,809,432.50 
4.4 ส่ิงก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 10 ล้านบาท 

(12 ร.ร.) 
20,493,100 19,999,000 1,555,000 18,444,000 

4.5 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ 
(26 ร.ร.) 

5,028,700 4,627,800 4,427,800 200,000 

ประธาน :  ขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบ เร่งรัดการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง เน่ืองจากปีที่ผ่านมา กรณีโรงเรียน
บ้านเกาะเต่า ไม่ได้ขอขยายเงินงบประมาณ  

รองสัญญานนท์ :  ให้ก่อหน้ีผูกพันสัญญา  และจะต้องบันทึกรายการ e-GP พร้อมทั้งบันทึกรายการ PO           
ในระบบ GFMIS ภายในวันที่ 31 มี.ค. 60 ไม่เกินเวลา 16.30 น. หากโรงเรียนใดยังไม่เบิกเงิน 
ต้องขอขยายทันที ให้ประสานงานมายัง สพป. ด้วย  
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ที่ประชุม :  รับทราบ 

3.4  งานวิชาการ 
3.4.1  การจัดเวลาเรียนปีการศึกษา 2560 

การจัดเวลาเรียนปีการศึกษา 2560ให้โรงเรียนถือปฏิบัติประกาศกระทรวงศึกษา : เรื่อง                 
การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ และประกาศกระทรวง
ศึกษา : เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในสถานศึกษา  ประกาศ                
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559  ตามหนังสือแจ้งจาก สพป.สุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 04163/6273 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2559 และหนังสือแจ้งจาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ที่ ศธ 04163/6159 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  

ในการน้ี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้เสนอแนะแนวการจัดตารางเรียนเพ่ือรองรับประกาศ
ดังกล่าวไว้  3 รูปแบบ ตามหนังสือจาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ที่ ศธ 04163/6273 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2559 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 9) หน้า 65-69 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

3.4.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2560 
การวางแผนยกระดับคุณภาพปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสามารถกําหนดแผนยกระดับคุณภาพ

ตามรูปแบบที่โรงเรียนเห็นว่ามีความมีความสะดวกในการนําไปใช้ หรือคงใช้รูปแบบเดิม ตามท่ี สพป.สุราษฎร์ธานี 
เขต 1  ได้เสนอแนะไว้ก็ได้ เกณฑ์การกําหนดค่าเป้าหมายที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือ 

ผลการสอบ O-NET/NT ปีการศึกษา 2559 เป้าหมายปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมีคะแนนเฉล่ียน้อยกว่า 41 ให้กําหนดค่าเป้าหมายเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมีคะแนนเฉล่ีย  41 – 45  ให้กําหนดค่าเป้าหมายเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมีคะแนนเฉล่ีย 46 - 50 ให้กําหนดค่าเป้าหมายเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมีคะแนนเฉล่ียมากกว่า 50 ให้กําหนดค่าเป้าหมายเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2 

จากเกณฑ์การกําหนดค่าเป้าหมายดังกล่าว ค่าเฉล่ียระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 3.5 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ประธาน :  ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ประกาศผลสอบ O-NET  และทราบว่าการประเมินผลการอ่านและเขียน 
นักเรียนทําไม่ได้เลย ให้ไปวางแผนแก้ไขปัญหาด้วย 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

3.4.3 การนิเทศสถานศึกษาในปีการศึกษา 2560 
การนิเทศในปีการศึกษา 2560 จะมีการนิเทศการเรียนการสอนในประเด็นที่ครูผู้สอนต้องการ                

ความช่วยเหลือเป็นสําคัญ กล่าวคือครูผู้สอนต้องมีประเด็นปัญหาหรือประเด็นที่ต้องการความช่วยเหลือ/แนะนํา             
สําหรับศึกษานิเทศก์ เพ่ือร่วมคิดร่วมกําหนดวิธีการพัฒนา เพ่ือรองรับการนิเทศโรงเรียนและครูผู้สอนต้องมี               
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาเป็นเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะแต่ละโรงเรียน  (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ หมายเลข 10) หน้า 70  สรุปได้ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบัน 
ขั้นที่ 2  การวางแผนพัฒนา 
ขั้นที่ 3  การนิเทศ 
ขั้นที่ 4  การประเมินสรุป/รายงาน 
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ขั้นที่ 5  ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ขั้นที่ 6  ปรับปรุง/พัฒนาต่อยอด 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

3.4.4  รายงานการนาํส่งผลการประเมินมาตรฐาน เพื่อจัดทําข้อมูลสารสนเทศท่ีจําเป็น                 
เพื่อการบริหารจัดการคณุภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา (รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ผา่นระบบออนไลน์) 

ตามที่ได้แจ้งหนังสือภายในความว่า จะมีการประชุมปฏิบัติการนําส่งข้อมูลผลการประเมินมาตรฐาน              
การประกันคุณภาพของสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 ต่อเน่ืองจากการประชุมปฏิบัติการนําส่งข้อมูล                
ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 7 - 2 5 5 8  ร ะห ว่ า ง วั น ที่  2 3 -2 4  มี น า ค ม  2 5 6 0  ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม เ มื อ ง ค น ดี                
สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 และโรงเรียนบ้านบ่อผุด น้ัน จากการติดตามโรงเรียนในพ้ืนที่พบว่า  การจัดสอบปลายปี
ยังไม่แล้วเสร็จ  ซึ่งส่งผลให้ประเมินในส่วนตัวขี้วัดที่เก่ียวกับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่จะต้องนําบันทึกผ่าน
ระบบออนไล น์  ยั ง ไม่ ไ ด้  ในการ น้ี เมื่ อ โ ร ง เ รี ยนไ ด้ทั นที ข้ อมู ลครบถ้ วน เ รี ยบร้ อย ใ ห้ บันทึ กข้ อมู ล                
ผ่าน IP 203.113.25.93 โดยใช้ username password ของครูผู้รับผิดชอบ Download Template                
ระดับการศึกษาที่เปิดสอนมาใหม่ กรอกข้อมูลเฉพาะปีการศึกษา 2559 ส่วนปีการศึกษา 2558 และ 2557 เว้นว่าง
ไว้ เมื่อกรอกและส่งเข้าระบบบันทึกเรียบร้อยแล้วให้ผู้บริหารโรงเรียนเข้าระบบภายใต้ username password 
ของผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือรับรองข้อมูลแล้วส่งสํานักงานเขตพ้ืนทีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มีนาคม 2560                
เน่ืองด้วยเขตพ้ืนทีจะต้องรับรองส่งส่วนกลางภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ระบบปิดวันที่ 31 มีนาคม 2560 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ประธาน :  โรงเรียนควรเสนอปัญหาอุปสรรค และศึกษานิเทศก์วางแผนแก้ไข   ต่อไปน้ีปิดภาคเรียน ให้โรงเรียน

วิเคราะห์ มีปัญหาอะไรบ้าง สาเหตุของปัญหาคืออะไร และได้สั่งการให้โรงเรียนส่งปัญหาการจัด                
การเรียนการสอน  

ที่ประชุม :  รับทราบ 
คุณพิณิวรรณ : 

3.4.5  การติดตามงบประมาณ DLIT 
ตามที่ สพฐ. ได้กําหนดโยบาย ต้ังแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี 2558                 

ได้จัดสรร ครุภัณฑ์ DLIT 116 โรง จํานวน 347 ชุด งบประมาณ  16,704,580 บาท และงบประมาณ ปี 2560 
ได้รับจัดสรร 65 โรง จํานวน 188 ชุด งบประมาณ 9,050,320 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการ ด้วยเหตุน้ี 
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้สุ่มออกติดตามในบางเขตพ้ืนที่และสรุปออกเป็นรายงานวิจัยเสนอ สพฐ.                
ให้เห็นข้อที่ต้องปรับปรุง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 11) หน้า 71-88 

ประเด็นหลักที่ สตง. เสนอคือให้เขตพื้นที่กําหนดนโยบายและกํากับให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์จาก
ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
อย่างจริงจัง คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุน โดยใช้คู่มือที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล (ศพก) จัดทําขึ้น  เขตพ้ืนที่จึงได้สังเคราะห์คู่มือ DLIT และร่างมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย 
DLIT จัดทําเป็นกรอบ นโยบายอันประกอบไปด้วย แนวคิด ยุทธศาสตร์ และมาตรฐาน แจ้งให้โรงเรียนได้นําไป
วางแผนพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาที่จะมาถึง 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
คุณพิณิวรรณ :   ในปีที่ผ่านมาการดําเนินการบางโรงเรียนไม่ได้รับรองข้อมูล และ สพป. จะต้องรับรองข้อมูล และ

สําหรับปีน้ี 2559 จะระบบปิด 31 มี.ค. 60 ควรกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จ 25 มี.ค. 60 



19 
 
ประธาน :  การดําเนินการ DLIT  ของโรงเรียนวัดสิงขร ค่อนข้างดีมาก  
ที่ประชุม :  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 การดําเนนิการตามโครงการโรงเรียน ICU  

ประธาน :  สพป.สฎ.1  แจ้งรายช่ือโรงเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จํานวน 26 โรง คาดว่าจะได้รับการคัดเลือก 
ไม่เกิน 10 โรง ประมาณเดือนเมษายนน้ี ให้เตรียมดําเนินการ จะต้องดําเนินการจัดทําแผนขับเคลือ่น 
ตามโครงการ ICU โดยขอหารือเรื่องเวลาดําเนินการ ควรเป็นวันไหนจึงจะเหมาะสม 

มติที่ประชุม :  ให้ดําเนินการในวันที่  18 เม.ย. 60 สถานทีแ่จ้งให้ทราบอีกคร้ัง 
 

4.2 การดําเนนิการตามโครงการโรงเรียนแม่เหล็ก 
ประธาน :  ขอหารือโรงเรียนที่จับคู่ตามโครงการโรงเรียนแม่เหล็ก  โดยจะจัดประชุมในวันไหนจึงจะเหมาะสม 
ผอ.ชูศักด์ิ :  ควรดําเนินการในโรงเรียนหลัก 31 โรง และโรงเรียนมารวมด้วย 
มติที่ประชุม :  ให้ดําเนินการในวันที่  30 มี.ค. 60 สถานทีแ่จ้งให้ทราบอีกคร้ัง 
ผอ.ประสาน :  โรงเรียนวัดบางใบไม้ (เป็นโรงเรียนแม่เหลก็) โรงเรียนมารวมโรงเรียนวัดชลธาร                                    

และโรงเรียนบุญบันเทิง   
ประธาน :  ความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้ ให้หาข้อยุติในการดําเนินการ .โรงเรียนที่จับคู่ ต่อไปจะนําเข้าแผนฯ ต่อไป 

คํานึงถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้วย  
 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
5.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน  2560) 

ประธาน : เกณฑ์การจัดสรรโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) 
1. กลุ่มข้าราชการครูในสถานศกึษา   

1.1  จัดสรรโควตาตามผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 
1) โรงเรียนกันดารตามประกาศกระทรวงการคลัง 
2) โรงเรียนที่มคีุณภาพทางการศึกษา (O-NET) 

- โรงเรียนที่มนัีกเรียน 121 คนขึ้นไป 
- โรงเรียนที่มนัีกเรียน 120 คนลงมา 

3) โรงเรียนที่มกีารพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- โรงเรียนที่มนัีกเรียน 121 คนขึ้นไป 
- โรงเรียนที่มนัีกเรียน 120 คนลงมา 

1.2 จัดสรรโควตาเพ่ิมเติมให้เครือข่ายโรงเรียน เพ่ือนําไปพิจารณาจัดสรรให้กลุม่ข้าราชการ
ครูของเครือข่ายน้ัน ๆ ตามเกณฑ์การจัดสรรดังน้ี 
1) มีผลสําเร็จในการยกคุณภาพการศึกษา โดยมีค่าเฉล่ียทกุกลุ่มสาระ ระดับ ป.6, ม.3 

- ค่า O-NET ช้ัน ป.6 ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 หรือ ม.3 ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 
- มีค่าการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (ผลการพัฒนาต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา                   
ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา 

2) มีอัตรากําลังขาดแคลนหรือโรงเรียนขนาดเล็ก (ไม่นับรวมพนักงานราชการและ
อัตราจ้าง) 

- อัตรากําลังตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด(ข้อมูล 10 มิ.ย.)หรือเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
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ประธาน : 3) มีการสนองนโยบายเรื่องค่านิยม 12 ประการ/การอ่านออกเขียนได้ที่ชัดเจน/           
การสนองนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. กําหนด 
- พิจารณาจากการเป็นที่ยอมรับในระดับต่าง ๆ 

4)  มีผลสําเร็จในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
- ได้เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค และระดับชาติ 

5)  ไม่เคยได้รบัการจัดสรรโควตาเพ่ิมเติม ในรอบ 5 ปี 
- ปีงบประมาณ 2555, 2556, 2557, 2558, 2559 

 2. กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา 
จัดสรรโควตาตามผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ดังน้ี 
2.1 โรงเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาสูงสุด (ค่า O-NET ปี 2559) 
2.2 โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาสูงสุด (ค่า O-NET ปี 2556-2559) 
2.3 โรงเรียนที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่กันดาร 
2.4 นักเรียนหรือสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ 

รองผัน : กระบวนการในการดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 60) ได้ดําเนินการดังน้ี 
1) แบบการประเมิน 

1.1) ข้าราชการครู           ใช้แบบ 1 
1.2) ผู้บริหารสถานศึกษา   ใช้แบบ 2 
1.3) รอง ผอ.สพป.           ใช้แบบ 3 
1.4) ศึกษานิเทศก์            ใช้แบบ 4 
1.5) บุคลากรทางการศึกษา ใช้แบบ 5 

2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 1 ชุด 
2.2) แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมนิ 1 ชุด เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา

ดําเนินการ 
2.3) คะแนนการประเมินฯ 500 คะแนน แบ่งเป็น 

ตอนที่ 1  การประเมินผลการปฏิบัติงาน                    300 คะแนน 
ตอนที่ 2  การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย     50 คะแนน 
ตอนที่ 3  การประเมินคุณธรรม จริยธรรม                   50 คะแนน 
ตอนที่ 4  การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ                    100 คะแนน 

3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตําแหน่งข้าราชการครูฯ 
3.1) ให้ประเมนิการปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนด และแนบรายงานการประชุมของ

คณะกรรมการพิจารณาผลมาด้วย  
3.2) ใหแ้จ้งรายช่ือผู้ได้รับการพิจารณา (สํารอง) มาด้วย 
3.3) เมื่อ สพป. คืนโควตาไปเครือข่าย ไม่สามารถเปลี่ยนช่ือคนไม่ได้ อยู่ในดุลยพินิจของ

เครือข่าย ให้ยึดปฏิบัติตามปฏิทินดําเนินการที่แจ้ง ให้ความเป็นธรรม และยุติธรรม       
ในการดําเนินการ 
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ประธาน : เมื่อเครือข่ายดําเนินการแจ้งรายช่ือ พร้อมส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาแล้ว สพป.  

จะดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง โดยนําผลการพิจารณาเสนอเข้าวาระประชุม อกศจ. คณะกรรมการ
ชุดดังกล่าว จะตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งทุกอย่าง ทุกปีจะที่มีปัญหาบุคคลท่ีไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน 
ขาดหลักฐาน เช่น กรณีลาเกิน หรือขาดราชการ หรือครูบรรจุใหม่ ก่ีเดือนจึงจะเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 
ให้ผู้บริหารฯ ได้ตรวจสอบและศึกษารายละเอียดด้วย  

ส่วนโควตาสํารอง ถ้า สพป. จัดสรรโควตาไปให้แล้ว โรงเรียนไม่ต้องส่งโควตาสํารอง  เช่น 
โควตา 2.5 คน ได้ 2 คน ให้โรงเรียนแจ้ง 3 คนเลย ให้ประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กําหนด 
500 คะแนน และเป็นเร่ืองของความลับ ทําให้ถูกต้อง เอกสารส่งให้ครบถ้วนในส่วนของรายงาน  
การประชุมของคณะกรรมการต้องจัดส่งมาด้วย ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน และลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องด้วย ส่งตรงเวลาด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

5.2 ผลการพจิารณาย้ายขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งคร ู
ประธาน : จากการประชุม กศจ.สุราษฎร์ธานี เมื่อคราวประชุมคร้ังที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ใน

ส่วนของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 พิจารณาย้ายข้าราชการครูฯ ดังน้ี 
 ชื่อ – สกุล โรงเรียน (เดิม) ย้ายไปดํารงตําแหน่งท่ีโรงเรียน 
 1) นายธีรศักด์ิ  สุวรรณโชติ บ้านปากดอนสัก นิคมสร้างตนเอง 
 2) นางลดาวัลย์  ทรัพย์เจริญ บ้านห้วยโศก วัดสมหวัง 
 3) นางนิตยา  ศรีวัลลภ ประชาอุทิศ/ 

สพป.ระนอง 
บ้านบ่อน้ําร้อน 

 4) นางนวลฉวี  ไทรบุรี บ้านบางสําโรง วัดท่าไทรฯ 
 5) น.ส.นิภาพร  ทิพย์แก้ว บ้านปากกะแดะ วัดท่าไทรฯ 
 6) นายศักด์ิชรินทร์  อาจหาญ วัดวิโรจนาราม/ 

สพป.สฎ.2 
วัดท่าไทรฯ 

 7) นางนงนภัส  ปานสมุทร์ บ้นไทยพัฒนา/ 
สพป.ชุมพร 2 

วัดเขาพระนิ่ม 

 8) นางวราพร  โนจ๊ะ มหาราชบ้านแสงอรุณ/ 
สพป.สฎ.2 

บ้านคลองสุข 

 9) นางอาภาพร ธนวนิชนาม วัดเพ็งประดิษฐาราม/ 
สพป.สฎ.3 

วัดราษฎร์เจริญ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

5.3 โครงการบรรพชาอุปสมทบทําดีเพื่อพ่อ  
ประธาน : ด้วยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กําหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมทบทําดีเพ่ือพ่อ 

เพ่ือรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2560 ณ วัดธรรมบูชา อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
จํานวน 15 รูป 

   จึงเรียนมาเพ่ือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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เลิกประชุม เวลา  15.30  น. 

 

 

    ลงช่ือ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 

 

ลงช่ือ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายสมชาย  สําอางค์กาย) 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 

 


