
บันทึกการประชุมรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 1                       
และผู้อํานวยการกลุ่ม                                  

ครั้งที ่ 1/2560 
17  มกราคม  2560 

ณ ห้องประชมุมนินทร์ฯ  สาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 1 

****** 
เริ่มประชุม  เวลา  15.05 น. 
ผู้มาประชุม 

1. นายชุมพล ศรีสังข ์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
2. นายประทีป ทองด้วง รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
3. นายสัญญานนท์ พรหมมณี รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
4. นายมณีโชติ แพเรือง รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
5. นายธนาวุฒิ รักษ์หนู รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
6. นายไพจิตร  รักษาสรณ์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
7. นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
8. นายสมชาย สําอางค์กาย ผอ.กลุ่มอํานวยการ  
9. นางจรัสศรี พรหมกลิ่น ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสนิทรัพย์ 

10. นางสมใจ ฉ้วนต้ัน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
11. นางสาวประภาพรรณ รอบคอบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
12. นางทัศนีย์ รุ่งเรือง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
13. นายชูศักด์ิ แก้วนุ่น ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
14. นางอารยา   จันทวี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
15. นายโยธิน สุธรรมานนท ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายผัน   หอมเกตุ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ติดประชุม) 
2. นายสุมนต์ ศิริธรรม รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ติดประชุม) 
3. นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ติดประชุม) 
4. นางณันศภรณ์   นิลอรุณ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ติดประชุม) 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางดวงมณี ฉิมพล ี นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
2. นางสาวณัฐยา เขียวสวัสด์ิ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ประธานที่ประชุม  :  นายชุมพล  ศรสีังข์  (ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) 
สรุปสาระสําคญัการประชุมได้ดังน้ี 
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1. เรื่องแจ้งเพือ่ทราบ 
1.1 การจัดงานวันครู ประจําปี 2560                                      

ประธาน : ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมจัดงานวันครู  ในนามคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จุดที่ 1  อําเภอเมืองฯ, กาญจนดิษฐ์, ดอนสัก  ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี มา ณ โอกาสน้ีด้วย       

ที่ประชุม : รับทราบ 

1.2 การตรวจเย่ียมพื้นที่ทีป่ระสบอุทกภัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน : ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กําหนดตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 19 มกราคม 2560 เพ่ือแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบ
อุทกภัย และโรงเรียน ในพ้ืนที่ดังน้ี 

- เทศบาลตําบลท่าชี อ.บ้านนาสาร 
- โรงเรียนบ้านไทรงาม อ.พุนพิน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
2. รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน 

2.1 งานในความรับผิดชอบของกลุ่มอํานวยการ 
1) บันทึกการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2559                   

(รายละเอียดได้แจ้ง ทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th การประชุมรองฯ/ผอ.กลุ่ม สพป. แล้ว) 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
2) การจําหน่ายสลากกาชาดสรุาษฎร์ธานี ประจําปี 2560 

ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี อปท. และเอกชน กําหนดจัดงาน
สมโภชศาลหลักเมืองและกาชาดสุราษฎร์ธานี  ประจําปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-11 เมษายน 2560 ณ บริเวณริม
เขื่อนแม่นํ้าตาปี 

ในการน้ี จังหวัด สฎ ขอความร่วมมือช่วยจําหน่ายสลากกาชาด จํานวน 80 เล่ม ราคาฉบับละ 
100 บาท รายได้สมทบทุนเหล่ากาชาดจังหวัดสฎ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ประธาน : ขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาในสังกัด โดยให้จัดสรรตามจํานวนครูหรือตาม  

ความเหมาะสม  และบุคลากรใน สพป.สฎ.1 ให้ 2 เล่ม 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3) รายงานโรงเรยีนในสังกัดประสบอุทกภัย 

ตามที่เกิดเหตุการณ์ฝนตก และอุทกภัยภาคใต้ ต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ซึ่งเหตุการณ์
ดังกล่าว ส่งผลกระทบกับโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้แจ้ง
ใ ห้ โ ร ง เ รี ยน  รายงานข้ อมู ล นัก เ รี ยนขอความ ช่วย เหลื อจาก อุทก ภัย  ผ่ านทางออนไล น์ เ ว็บ ไซ ด์ 
http://www.surat1.go.th/ หัวข้อ “ขอความช่วยเหลือรายโรง” และได้สรุปข้อมูลในส่วนที่ เ ก่ียวข้อง   
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 1)  สรุปได้ดังน้ี 

 



 3

 * นักเรียนได้รับผลกระทบ    จํานวน  2502 คน (73 โรงเรียน) 
 และต้องการความช่วยเหลือในด้านชุดนักเรียน จํานวน  1,760 คน 
     หนังสือเรียน จํานวน    489 คน 
     รองเท้านักเรียน จํานวน  1,692 คน 
     อุปกรณ์การเรียน จํานวน  1,636 คน 
     อาหาร  จํานวน    971 คน 
     ยานพาหนะ จํานวน    116 คน 
     อ่ืน ๆ  จํานวน    239 คน 
 * ครูได้รับผลกระทบ    จํานวน    254 คน (65 โรงเรียน) 
 * สถานศึกษาได้รับผลกระทบ   จํานวน  49 โรง เป็นเงิน 1,322,45 บาท 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ประธาน : ให้ รอง ผอ.สพป. ดําเนินการจัดสรรและแจกจ่ายสิ่งของที่ได้รับบริจาค ผ่านประธาน

เครือข่าย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มกราคม 2560 ในส่วนของชุดนักเรียนให้แจก
นักเรียนที่ได้รับผลกระทบและขาดแคลนตามจริง โดยสอบถามนักเรียนโดยตรง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

2.2 งานในความรับผิดชอบของกลุ่มนโยบายและแผน 

1) สรปุการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2560 ประจําเดือนมกราคม 60 

ผอ.ชูศักด์ิ  : ขณะนี้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000 บาท ส่วนเดือนมกราคม 60                      
ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จึงไม่ได้แจกรายละเอียดการจัดสรร 

ประธาน : ขอให้แจกแจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ แต่ละประเภท มีเงินมาเท่าไหร่ แสดง
ยอดแต่ละเดือน มาให้ทราบเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ ดังน้ี 

 

รายการงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ (บาท) 

งบลงทุน งบบุคลากร เงินอุดหนุน งบดําเนินงาน 

     

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

2) การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานฯ 
ผอ.ชูศักด์ิ  : การจัดสรรงบประมาณ ประจําปี 2560 จํานวน 35,000,000 บาท แบ่งเป็น 

- จัดสรรงบบริหาร สพป.                             5,000,000 บาท 
- จัดสรรงบโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปี     30,000,000 บาท 

รองธนาวุฒิ : รายละเอียดโครงการที่เสนอมาทุกโครงการ จะนัดหมาย รอง ผอ.สพป. ประชุมอีกคร้ัง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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2.3  งานในความรับผิดชอบของกลุ่มบรหิารการเงินและสินทรัพย์ 
1) สรุปงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 

1.1) รายการงบลงทุน ปี 2559 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) 
1.2) รายการก่อหนีผู้กพัน/การเบกิ  

- งบลงทุน คา่ครุภัณฑ์ฯ ปีงบประมาณ 2560 
- งบลงทุน คา่ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 2)  สรุปได้ดังน้ี 
รายการ งบประมาณท่ีได้รับ      

อนุมัติเงินประจํางวด 
ทําสัญญาแล้ว และ 

ทํา PO แล้ว      
เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณคงเหลือ 

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

ขนาดเล็กทั่วประเทศ โรงเรียนปกติ) 
25,087,700 23,122,580 1,472,000 21,650,580 

4.งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ฯ 5,480,100 5,268,500 4,512,100 0 
5.งบลงทุน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 47,349,600 34,843,412.50 3,945,000.00 0 
 

ผอ.จรัสศรี :   
  รายการการก่อหนี้ผูกพัน/การเบิก งบลงทนุคา่ครภัุณฑ์ ปีงบประมาณ 2560  

* โรงเรียนต่อไปนี้ยังไม่ได้ดําเนินการเบิกจ่าย 
1) ค่าครุภัณฑ์ที่มีร่าคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท   

ตามหนังสือ สพป.สฎ.1 ที่ ศธ 04163/5870 ลว.27 ตค 59                                                     
กําหนดส่งหลักฐานเพ่ือเบิกจ่าย ภายในวันที่ 7 พ.ย. 59 
1.1)โรงเรียนบ้านคลองคราม 

2)  ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท 
ตามหนังสือ สพป.สฎ.1 ที่ ศธ 04163/6779 ลว.6 ธ.ค. 59                                                     
กําหนดส่งหลักฐานเพ่ือเบิกจ่าย ภายในวันที่ 19 ธ.ค. 59 
6.1) โรงเรียนบ้านกําสนราษฎร์อุทิศ 
6.2) โรงเรียนบ้านบางสําโรง 
6.3) โรงเรียนบ้านไสขาม 
6.4) โรงเรียนวัดบางใบไม้ 

  รายการการก่อหนี้ผูกพัน/การเบิก งบลงทนุคา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ปีงบประมาณ 2560  
* โรงเรียนต่อไปนี้ยังไม่ได้ดําเนินการเบิกจ่าย 

1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ โรงเรียนดีประจําตําบล   
ตามหนังสือ สพป.สฎ.1 ที่ ศธ 04163/6180 ลว.27 ตค 59                                                     
กําหนดส่งหลักฐานเพ่ือเบิกจ่าย ภายในวันที่ 8 พ.ย. 59 
1.1) โรงเรียนวัดคงคาล้อม 
1.2) โรงเรียนวัดวัดคีรีวงการาม 

2) โรงอาหาร/หอประชุม 
ตามหนังสือ สพป.สฎ.1 ที่ ศธ 04163/5746 ลว.19 ตค 59                                                      
2.1) โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
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3) อาคารเรียน แบบ 318ล./55ก 
ตามหนังสือ สพป.สฎ.1 ที่ ศธ 04163/5745 ลว.19 ตค 59                                                      
3.1) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 

4) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่อกว่า 10 ล้านบาท 
ตามหนังสือ สพป.สฎ.1 ที่ ศธ 04163/6220 ลว.9 พ.ย. 59                                                      
4.1) โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 
4.2) โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 
4.3) โรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 
4.4) โรงเรียนบ้านศรีธนู 
4.5) โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 
4.6) โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
4.7) โรงเรียนวัดปากคู 
4.8) โรงเรียนบ้านคลองสระ 
4.9) โรงเรียนบ้านสุชน 
4.10) โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
4.11) โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
4.12 โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 
4.13) โรงเรียนบ้านห้วยโศก 

5) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่อกว่า 10 ล้านบาท 
ตามหนังสือ สพป.สฎ.1 ที่ ศธ 04163/6264 ลว.10 พ.ย. 59                                                     
5.1) โรงเรียนบ้านไสตอ 
5.2) โรงเรียนวัดกลาง 
5.3) โรงเรียนวัดสมัยคงคา 
5.4) โรงเรียนวัดภูเขาทอง 
5.5) โรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 
5.6) โรงเรียนวัดท่าทอง 
5.7) โรงเรียนวัดบางใบไม้ 
5.8) โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
5.9) โรงเรียนบ้านศิลางาม 
5.10) โรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
5.11) โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 
5.12) โรงเรียนวัดสิงขร 

6) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ (26 โรง) 
ตามหนังสือ สพป.สฎ.1 ที่ ศธ 04163/6423 ลว.23 พ.ย. 59                                                     
6.1) โรงเรียนวัดวิสุทธิชลาราม 
6.2) โรงเรียนบ้านคลองสระ 
6.3) โรงเรียนดอนธูป 
6.4) โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 
6.5) โรงเรียนบ้านท่าเพชร 
6.6) โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 
6.7) โรงเรียนบ้านวังทองสามัคค ี
6.8) โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 
6.9) โรงเรียนวัดกาญจนาราม 
6.10) โรงเรียนวัดคงคาล้อม 
6.11) โรงเรียนวัดคีรีวง 
6.12) โรงเรียนวัดดอนยาง 
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ประธาน : ขอให้ รอง ผอ.สพป. ที่รับผิดชอบโรงเรียนในแต่ละเครือข่าย ได้ตรวจสอบการดําเนินการ                            
ในส่วนที่เก่ียวข้องด้วย 

ที่ประชุม :  รับทราบ 

2) รายงานการรบัเงนิบริจาคน้าํท่วม 
ผอ.จรัสศรี :  สรุปรายละเอียดการรับเงินบริจาค ดังน้ี 
ที่ รับเงินจาก  จํานวนเงนิ ที่ รายการจ่าย จํานวนเงิน วันที่จ่าย
1 สพฐ.   400,000.00 1 บริจาค โรงเรียนวัดชลคราม อ.ดอนสัก         6,000.00 16มค.60
2 นายไพรัตน์ เพชรทอง       2,000.00 2 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน         2,540.00 16มค.60
3 นายฐนกร สมฤกษผ์ล       5,000.00 3 ไวนิล           720.00 16มค.60
4 นายคมกฤษ - นางสุชาดา ล้ิมสวัสด์ิ       1,000.00 4 สพม. 11     100,000.00 16มค.60
5 นางสาวพิณิวรรณ  อินทเช้ือ       1,000.00 5 สพป. สฎ. 2     100,000.00 16มค.60
6 นางสิรภัทร  เชี่ยงฉิน       1,000.00 6 สพป. สฎ. 3     100,000.00 16มค.60
7 นางสายตา  แก้วศรีมนต์       1,000.00 
8 นางสาวสุนันทินี  ปลักปลา       1,000.00 
9 นางสมใจ  ฉ้วนต้ัน       1,000.00 
10 นางอรุณศรี  จงจิตต์       1,000.00 
11 นายวิชาญ  วังชนะกุล       1,000.00 
12 นางสาวสุณี  รักเมืองติจันทึก         500.00 
13 นายสมชาย  สําอางค์กาย          500.00 
14 นางเพียงใจ  อธิคมานนท์          100.00 
15 นางสุนี  สุขดํา           50.00 
16 นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์      1,000.00 
17 นางระวิวรรณ  ล้ิมสุวรรณ      1,000.00 
18 นางอุไร  พงษ์ทิม          50.00 
19 นางสาวสุพรรณี  หิริศักด์ิสกุล      1,000.00 
20 นางจรัสศรี  พรหมกลิ่น      1,000.00 
21 นางพุทธชาติ  สมบูรณ์      1,000.00 

22 
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร 
นักเรียน ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี 

  
17,500.00 

   

23 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ      1,000.00 
24 นางดวงมณี  ฉิมพลี         500.00 
25 นายสมศักด์ิ  ช่างไม้       2,000.00 
26 นายจิรศักด์ิ  จอมศิลป์      2,000.00 
27 นายพศวัต  ผลิตนนท์เกียรติ       2,000.00 
28 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนิตย์      2,000.00 
29 นายวีระพงศ์  ไชยมาตย์       1,000.00 
30 นางปุณชรัศม์ิ  ชัยบญุ       3,000.00 
31 นายทวี  ทองปลูก       1,000.00 
32 นางโสภา  พงศ์สุพพิต         500.00 
33 คณะครูโรงเรียนบ้านคีรีรอบ       1,000.00 
34 คณะครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง       1,000.00 
35 คณะครูโรงเรียนมานิตานุเคราะห์       7,112.50 
36 นายธนาวุฒิ - นางถนอมศรี  รักษ์หนู   1,000.00 
37 สพป. สิงห์บุรี     60,000.00 
38 นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์       5,000.00 
 รวมรับ 528,812.50 รวมจ่าย 309,260.00
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ผอ.สมใจ : 

2.4 งานในความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานบคุคล 

1) ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการขออนุญาตการลา 
  ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้นําระบบ  My  office   
มาใช้ในเร่ืองการขออนุญาตการลาของข้าราชการและลูกจ้างประจําในสังกัด และให้แต่ละกลุ่มมีเจ้าหน้าที่การลา
รับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม  น้ัน 
  เน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ต้ังแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป  สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  กําหนดให้เจ้าหน้าที่การลาของกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบในเร่ืองการขออนุญาตการลา
ของบุคลากรในสังกัด  และเพ่ือให้การดําเนินการในเรื่องน้ี  เป็นไปตามลําดับขั้นตอนที่ถูกต้องจึงขอซักซ้อมความใจ
เรื่อง             การขออนุญาตการลา   ดังต่อไปน้ี 
1. กรณีรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      -  ผู้ขออนุญาตการลา  ดําเนินการขออนุญาตการลา  รอบปีแรก (1 ต.ค.59 – 31 มี.ค.60)                
รอบปีหลัง 1 เม.ย.60 – 30 ก.ย.60)  กดปุ่มเจ้าหน้าที่การลากลุ่มบริหารงานบุคคล (นางระวิวรรณ  ลิ้มสุวรรณ) 
2.  กรณีผู้อํานวยการกลุ่มลา 
      -  ผู้ขออนุญาตการลา ดําเนินการขออนุญาตการลา  รอบปีแรก (1 ต.ค.59 – 31 มี.ค.60)                
รอบปีหลัง 1 เม.ย.60 – 30 ก.ย.60)  กดปุ่มเจ้าหน้าที่การลากลุ่มบริหารงานบุคคล (นางระวิวรรณ  ลิ้มสุวรรณ) 
3.  กรณีเจ้าหน้าที่ / ลูกจ้างประจํา 
       3.1  ผู้ขออนุญาตการลา ดําเนินการขออนุญาตการลา รอบปีแรก (1 ต.ค.59 – 31 มี.ค.60)                
รอบปีหลัง (1 เม.ย.60 – 30 ก.ย.60)  เสนอผู้อํานวยการกลุ่มของผู้ขออนุญาตการลา 

    3.2  ผู้อํานวยการกลุ่มของผู้ขออนุญาตการลา  กดปุ่มเจ้าหน้าที่การลากลุ่มบริหารงานบุคคล  
(นางระวิวรรณ  ลิ้มสุวรรณ) 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
ผอ.ประภาพรรณ : 

2.4 งานในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  

สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต 1 มีโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ  ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  จํานวน 22 โรงเรียน  41 กิจกรรม  นักเรียน 169 คน  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 3) ดังน้ี 
1) โรงเรียนวัดสมหวัง 
2) โรงเรียนวัดท่าไทรฯ 
3) โรงเรียนบ้านอ่างทอง 
4) โรงเรียนบ้านโพหวาย 
5) โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
6) โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 
7) โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 

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

15) โรงเรียนบ้านห้วยโศก 
16) โรงเรียนธิดาแม่พระ 
17) โรงเรียนบ้านศิลางาม 
18) โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) 
19) โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 
20) โรงเรียนบ้านหาดริ้น 
21) โรงเรียนวัดคีรีวง 
22)  โรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
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สถานที่ จั ดการแข่ งขัน   ศูน ย์ประ ชุมธรรมศาสต ร์  ศูน ย์รั งสิ ต  และอาคารยิม เน เซี ยม  4  – 6 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นสถานที่จัดการแข่งขันหลัก และสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี โดย
ดําเนินการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม  2559 โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 29 มกราคม 
2560 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

2) การสอบคัดเลอืกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                    
ประจําปีการศกึษา  2559 (สอบคัดเลือก รอบท่ี 2) 

 สพฐ. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดําเนินการ
คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2559               

รอบท่ี 1 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 และ สสวท. ได้ประกาศผลการคัดเลือกมีนักเรียนใน        
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการคัดเลือกเข้าสอบรอบที่ 2 จาํนวน 65 คน   
(รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 4)ในส่วนที่เก่ียวข้องกับสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
สรุปได้ดังน้ี 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.3 (คน) ป.6 (คน)  
 * คณิตศาสตร ์ 5 11  
 * วิทยาศาสตร์ 10 15  

โดยจะจัดสอบ รอบท่ี 2 ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  
โดย สสวท. จดัสรรงบประมาณให้ จํานวน 6,000 บาท  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

3) โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ                     
ระดับนานาชาติ  รอบระดับเขตพื้นที่การศกึษา 
สพฐ. ได้ขอความร่วมมือ ให้สพป./สพม. ดําเนินการจัดสอบการสอบแข่งขันทางวิชาการ                 

ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2560 รอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และ 
ระดับมัธยมศึกษา  และวิชาวิทยาศาสตร์  ในวันที่ 22 มกราคม 2560 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วม
แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบระดับประเทศ  ในการน้ี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  จํานวนผู้สมัคร
เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี 2560 รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งสิ้น 1,692 
คน โดยจัดสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จํานวน 50 ห้องสอบ  รายละเอียดผู้เข้าสอบ และ
จํานวนห้องสอบ  แยกรายวิชา  ดังน้ี (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 5) 
งบประมาณดําเนินการ 77,910 บาท 
   วิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา ผู้เข้าสอบ 534 คน  จํานวน  16 ห้องสอบ 
       ระดับมัธยมศึกษา   ผู้เข้าสอบ 98  คน   จํานวน   3 ห้องสอบ 
   วิชาวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา ผู้เข้าสอบ 1,060 คน จํานวน 31 ห้องสอบ  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
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4) โครงการสร้างบ้านน้ําใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” 
ด้วย สพฐ. กําหนดจัดกิจกรรมโครงการสร้างบ้านนํ้าใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ใน

ปีงบประมาณ 2560 เพ่ือเป็นการสร้างความต่อเน่ือง เข้มแข็ง และย่ังยืนในการเย่ียมบ้านนักเรียน ตามระบบ
การดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งได้ดําเนินการจัดทําอย่างต่อเน่ืองทุกปีที่ผ่านมา  โดยการสร้างบ้านตาม
โครงการให้เป็นไปตามความสมัครใจของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใน 3 ระดับการดําเนินงาน 
   1. จัดสร้างบ้านโดยสมัครเข้าร่วมโครงการ บ้านนํ้าใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” 
   2. สร้างบ้านโดยไม่เข้าร่วมโครงการ บ้านนํ้าใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” 
   3. ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ โดยแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมการสร้างบ้าน  ตาม
ข้อ 1 และ 2 ได้ที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

5) โครงการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก 
ด้วย สพฐ. ร่วมกับสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า จะดําเนินการจัดการแข่งขัน “เปตอง 

เยาวชนไทยไปโอลิมปิก” เพ่ือสนับสนุนการสร้างนักกีฬาเปตอง  ระดับนักเรียนให้มีความสามารถไปสู่จุดสูงสุด          
ที่จะเข้าร่วมในการคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยในอนาคต โดยให้คัดเลือกทีมโรงเรียนตัวแทนของ             
เขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ทั้ง 4 รุ่นอายุ รุ่นอายุละ 1 ทีม และส่งรายช่ือให้สพฐ.ภายใน 31 มกราคม 2560  

ในการน้ี มีโรงเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าร่วมโครงการ 19 ทีม (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ หมายเลข 6) โดยจะทําการคัดเลือกในวันที่ 22 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด                
สุราษฎร์ธานี  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

2.5 งานในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

- ไม่ม ี- 

2.6 งานในความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ผอ.อารยา : เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจําเดือนตุลาคม ที่มีข้อสงสัย

เ ก่ียวกับเ งินโครงการอาหารกลางวัน และ ผอ .สพป .สฎ .1  ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการฯ และผลการพิจารณาการจัดทําตัวอย่างโครงการขอรับเงินอุดหนุน
อาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
1) ข้อสรุปด้านระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง  

1.1)  เงินโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน เป็นเงินที่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น เป็นผู้จัดต้ังของบประมาณ รายจ่ายประจําปีเอง เมื่อองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นได้รับงบจัดสรรตามโครงการดังกล่าวแล้ว จึงมีหน้าที่ที่จะต้องโอนให้
โรงเรียนดําเนินการแทน   
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1.2) ในเมื่อเงินโครงการอาหารกลางวัน เป็นเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทําแผน/โครงการ เพ่ือขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีเอง 
โ ร ง เ รี ยน  จึ ง ไ ม่ อ ยู่ ใ น ฐ านะห น่ วย ง าน ท่ี ขอรั บ เ งิ น อุ ดห นุน  ตามระ เ บี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
แต่อย่างใด  จึงไม่ต้องทําบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน ตามแบบแนบท้ายหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  
โดยโรงเรียนต้องส่งข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี ให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือขอต้ังงบประมาณ ในปีถัดไป  และให้จัดทําโครงการอาหารกลางวัน  
ในโรงเรียน ตามตัวอย่างแนบท้าย 

1.3) สําหรับเงินตามโครงการอ่ืน ๆ ที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดกิจกรรมวันเด็ก การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจ้างบุคลากร
ฯลฯ ต้องยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ .2559 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ให้จัดทําบันทึกข้อตกลง ความ
ละเอียดทราบแล้ว น้ัน 

ผอ.อารยา : ขณะนี้ได้รับแจ้งจากโรงเรียนบ้านอ่างทอง  และโรงเรียนในสังกัด อ.เกาะสมุย ว่า ทาง
เทศบาลเกาะสมุย ให้โรงเรียนไปทําบันทึกข้อตกลง โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือให้
ดําเนินการตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

ประธาน : ให้ทําหนังสือหารือไป อปท. 
ที่ประชุม : รับทราบ 
ผอ.อารยา : ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทําแผนตรวจสอบ ประจําปี เริ่มดําเนินการต้ังแต่

วันที่ 23 มกราคม – 10 มีนาคม 2560 กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนในสังกัด 25 โรงเรียน 
ที่ประชุม : รับทราบ 
  

ผอ.โยธิน : 

2.7 งานในความรับผิดชอบของกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  
1) ปฏิทินการดําเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา 

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

การสอบ O-NET  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
ปีการศึกษา  2559 

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

4-5  ก.พ. 60 
(ทุกสังกัด) 

การสอบ O-NET  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
ปีการศึกษา  2559 

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

23 ก.พ. 2560 
(ทุกสังกัด) 

ประเมินการอ่าน การเขียน        
ชั้น ป.1 และ ป.2 

โรงเรียนรับต้นฉบับข้อสอบทางระบบ My Office ภายในวันท่ี  
16 กุมภาพันธ์ 2560 กําหนดให้ทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ  
กรรมการคุมสอบเป็นครูผู้สอนในโรงนั้น 1 คน และจากต่างโรงเรียน 1 คน 
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วัน เดือน ปี รายการ การดําเนินงาน 
24 ก.พ. 2560 
(ทุกสังกัด) 

ประเมินการอ่าน การเขียน        
ชั้น ป.3 และ ป.4 

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

28  ก.พ. 60 
(ทุกสังกัด) 

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

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

8  มี.ค. 60 
(ทุกสังกัด) 

การประเมินคุณภาพ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT)  
ชั้น ป.3 

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

อธิบายเพิ่มเติม : การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2559 

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

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

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

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

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

ไลน์กลุ่ม NT สพป.สฎ.1 
 

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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ผอ.โยธิน : ขณะนี้กําลังดําเนินการเสนอรายช่ือครูเป็นกรรมการ ประจาํสนามสอบ และขออนุญาต
ให้ รอง ผอ.สพป. ตรวจเย่ียมสนามสอบ สายละ 2 คน จาํนวน 25 สนาม 

ประธาน : เห็นด้วย และให้จัดประชุมผู้ตรวจเย่ียมสนามสอบ ก่อนออกไปดําเนินการ 
 และการดําเนินการโรงเรียน ICU เป็นโรงเรียนที่อยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วง ขอข้อมูลท

ทั้งหมด จะเข้าไปร่วมพร้อมกับ รอง ผอ.สพป. แต่ละเครือข่ายร่วมดําเนินการด้วย  
ผอ.โยธิน : การดําเนินการโรงเรียน ICU รอบ 1 (13 มกราคม 2560) /รอบ 2 (17 มกราคม 2560) 

จํานวน 20 โรง 
รองประทีป : ตามภารกิจต่าง ๆ ผอ.สพป. กําหนดให้ รอง ผอ.สพป. รับผิดชอบ ติดตาม ตรวจสอบ 

แต่ละเครือข่าย  ในการดําเนินการด้านวิชาการของกลุ่มนิ เทศฯ ควรแจ้งใ ห้ 
รอง ผอ.สพป. เข้าร่วมหรือรับทราบการดําเนินการที่วิเคราะห์ว่าน่าจะเก่ียวข้องกับ
ภารกิจ เช่น การประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก รอบ 4 หรืออ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ 

ผอ.โยธิน : ปีน้ี Pre-o-net ให้โรงเรียนตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน เพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
  
3. ข้อหารือขอ้ราชการอ่ืน ๆ 

 3.1 การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจําเดือนมกราคม 
คุณดวงมณี  : สพป.สฎ.1 ได้กําหนดจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด วันที่ 23 มกราคม 2560 ต้ังแต่เวลา 

09.00-19.30 น. ณ โรงแรมไดมอนด์ฯ ขอทราบขอบข่ายการจัดประชุมในวันดังกล่าว 
ประธาน :   ให้จัดประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ต้ังแต่เวลา 09.00 น. และพักรับประทานอาหาร

ร่วมกัน เวลา 12.00 น. จะเลิกประชุมเวลาประมาณ 15.00 น. 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

เลิกประชุม 17.10 น. 
 
ลงช่ือ              ผู้จดบันทึกการประชุม 

 (นางดวงมณี  ฉิมพลี) 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 

 
 

ลงช่ือ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายมณีโชติ  แพเรือง) 

รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
 


