
บันทึกการประชุมรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 1                       
และผู้อํานวยการกลุ่ม                                  

ครั้งที ่ 3/2560 
13  มีนาคม  2560 

ณ ห้อง War  room อาคาร 2 ชั้น 2  สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 1 

****** 
เริ่มประชุม  เวลา  13.30 น. 
ผู้มาประชุม 

1. นายประทีป ทองด้วง รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
2. นายสัญญานนท์ พรหมมณี รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
3. นายผัน  หอมเกตุ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
4. นายมณีโชติ แพเรือง รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
5. นายไพจิตร  รักษาสรณ์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
6. นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
7. นายสมชาย สําอางค์กาย ผอ.กลุ่มอํานวยการ  
8. นางสาวประภาพรรณ รอบคอบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. นางทัศนีย์ รุ่งเรือง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

10. นายโยธิน สุธรรมานนท ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
11. นายเจด็จ 

 
หนูแกล้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (แทน)         

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
12. นางอารยา จันทวี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายชุมพล ศรีสังข ์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1       (ติดประชุม) 
2. นายสุมนต์ ศิริธรรม รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  (ติดประชุม) 
3. นายธนาวุฒิ รักษ์หนู รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  (ติดประชุม) 
4. นางณันศภรณ์   นิลอรุณ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  (ติดประชุม) 
5. นางจรัสศรี พรหมกลิ่น ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสนิทรัพย์  (ติดประชุม) 
6. นางสมใจ ฉ้วนต้ัน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล               (ติดประชุม) 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางดวงมณี ฉิมพล ี นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
2. นางสาวณัฐยา เขียวสวัสด์ิ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ประธานที่ประชุม  :  นายประทีป  ทองด้วง  (รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) 
สรุปสาระสําคญัการประชุมได้ดังน้ี 
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1. เรื่องแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1 ผลคะแนนการดําเนินงาน 
ผอ.สมชาย : 

ด้วย สพฐ. ประกาศผลคะแนนการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังน้ี 

1) ผลคะแนนการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ARS 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 1)  ในส่วนที่เก่ียวข้อง สรุปได้ดังน้ี 

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

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 4.49215 4.41800 4.18070 4.14286 5.00000 

2) ผลคะแนนการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ KRS 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 2)  ในส่วนที่เก่ียวข้อง สรุปได้ดังน้ี 

สพป. 
ค่าคะแนน ค่าคะแนนรายมิติ 
เฉลี่ยรวม มิติภายนอก มิติภายใน 

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 4.21882 4.02562 4.85914 

3) สรุปค่าเฉล่ียรวม 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 3)  ในส่วนที่เก่ียวข้อง สรุปได้ดังน้ี 

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 ของ
ประเทศ 

ลําดับที่ 26 ของภาคใต้ 

4.49215 
ลําดับที่ 25 ของ

ประเทศ 
ลําดับที่ 4 ของภาคใต้ 

4.35549 91 

4) รายละเอียดคะแนนแยกตามตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ KRS                                            
และคะแนนแยกตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ARS  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 4)  ในส่วนที่เก่ียวข้อง สรุปได้ดังน้ี 
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 รายละเอียดคะแนนแยกตามตัวชี้วัดตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

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 

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.
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 รายละเอียดคะแนนแยกตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ปงีบประมาณ พ.ศ.2559 

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 

     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
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน 
ค่าคะแนนคูณ

น้ําหนัก 
     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 

     33.1ร้อยละของนักเรียนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                   
ทักษะการดํารงชีวิตสามารถพ่ึงพาตนเองได้ (น้ําหนัก 0)  0.00000 

     33.2ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนการศึกษา (น้ําหนัก 0) 0.00000
     33.3ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับการสนับสนุนการศึกษา (น้ําหนัก 0) 0.00000
     33.4ร้อยละของนักเรียนพิการท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ (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 (อัตรา
จ้างวุฒิปริญญาตรีท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้สถานศึกษา) (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 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน 
ค่าคะแนนคูณ

น้ําหนัก 
     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 

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลคะแนน 4.49215 (คะแนนเต็ม 5)                
อยู่ในลําดับท่ี 25 ของประเทศ และอยู่ลําดับท่ี 4 ของภาคใต้  โดยมีตัวชี้วัดท่ีไม่บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้ 

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 ประจําปกีารศึกษา 2558              
(น้ําหนัก 2) 

2.0000 บค.
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ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธาน : KRS มิติภายนอก 1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรฯ ผ่านระบบ    

TEPE Online ค่าคะแนน 1.00000 
รองไพจิตร : ในการกรอกข้อมูลผ่านระบบดังกล่าว  

1. จํานวนครูและบุคลากรฯ ที่มคีวามพึงพอใจ ระดับ 3 ขึ้นไป จํานวน 375 คน 
2. จํานวนครูและบุคลากรฯ ที่ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 1,475 คน 

ผอ.สมชาย : การดําเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบ ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ สพฐ.              
ให้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลจํานวนครูและบุคลากรฯ เชิงปริมาณ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร
การศึกษา 10 คน, ผู้บริหารสถานศึกษา 112 คน, ครู 1240 คน, ศึกษานเิทศก์ 15 คน, 
บุคลากรฯ 45 คน และอ่ืน ๆ 72 คน ให้ถูกต้อง ถึง 3 ครั้ง 

ประธาน : นําเข้าที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาด้วย 
 

2. รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน 
2.1 งานในความรับผิดชอบของกลุ่มอํานวยการ 

1) บันทึกการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2560                   
(รายละเอียดได้แจ้ง ทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th การประชุมรองฯ/ผอ.กลุ่ม สพป. แล้ว) 

ที่ประชุม : รับทราบ 
2) การจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสรุาษฎร์ แลธรรมชาติเขาทา่เพชร 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  
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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 พร้อม
ด้วยข้าราชการและบุคลากร จาก สพป.สฎ.1 ร่วมพิธีเชิญผ้าขึ้นห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์  ต้ังขบวนพร้อมกัน                
ณ  บริเวณเชิงเขาท่าเพชร ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 พร้อมกันในเวลา 14.30 น.  

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธาน : ขอทราบความคืบหน้าในการดําเนินการจําหน่ายสลากกาชาด 
ผอ.สมชาย : ขณะนี้ดําเนินการขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนในสังกัด และจําหน่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

2.2 งานในความรับผิดชอบของกลุ่มนโยบายและแผน 
1) สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2560 ประจําเดือนมีนาคม 60 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 1)  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 
ประธาน : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ มีครุภัณฑ์ด้วยหรือไม่ 
คุณเจด็จ : มีครุภัณฑ์ด้วย 
ประธาน : ตามท่ีโรงเรียนในสังกัดได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรืองบครุภัณฑ์ ซึ่งมีมูลค่าที่

ได้รับจัดสรรเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ  
อย่าได้คิดหรือใช้ตําแหน่งหน้าที่ และโอกาสมาเป็นช่องทางทํามาหากิน และอย่าได้เรียกครู
หรือผู้บริหารโรงเรียนออกจากโรงเรียนเพ่ือมาทําธุรกรรมเป็นการส่วนตัวกับท่านที่สํานักงานฯ 
หรือถ้าคิดจะทําธุรกิจก็ขอให้ไปเปิด Office ข้างนอกไปทําธุรกรรมกันนอกเขตฯ เพราะถือว่า
ท่านเป็นผู้ insider ข้อมูลของสํานักงานแล้วนําข้อมูลไปเป็นเครื่องมือทํามาหากินถือว่า  
ผิดจรรยาบรรณและผิดวินัยด้วย  

2) นโยบายการตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 6)  สรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  ส่งคําสั่งเรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ 2560 โดย
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ เร่งรัด กํากับ ติดตามนโยบายที่เป็น
จุดเน้นพิเศษในการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังต่อไปน้ี 



 9

1. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. อาชีวศึกษาเป็นเลิศ 
3. โครงการประชารัฐ 
4. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
5. โรงเรียนคุณธรรม 
6. STEM  Education 
7. การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  O-NET 
8. โครงการลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้ 
9. การพัฒนาครู 
10. การพัฒนาโรงเรียน ICU 
11. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
12. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
13. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
14. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 
15. การประสานขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนที่ (กศจ.) 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

ที่ประชุม : รับทราบ 
3) รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2560 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 7)  สรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 นําเสนอท่ีประชุม กศจ. เพ่ือพิจารณาโครงการพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2560 สนอง 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา งบประมาณ 
5,367,976 บาท 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิจัยบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย 35,500 นายสุรชัย  ช่วยเกิด 
2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 320,000 นางนัยนา  เกิดศรี 
3 สร้างจิตสํานึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ําเสีย พลังงานและ            

ความหลากหลายชีวภาพ 
100,000 นส.ณฐกร  รักษ์ธรรม 

4 การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ Boost  
Camp  for Core Teacher Social Studies 

237,100 นส.จิราวรรณ ศรีวิเวก 

5 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับภาคใต้ 988,000 นางกฤษณา ธนอารักษ์ 
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 

2560 
81,000 นส.พรรณา พรหมวิเชียร 

7 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 250,000 นส.พิณิวรรณ อินทเชื้อ 
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา 400,000 นางดวงมณี  ฉิมพลี 
9 ตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารการเงิน บัญชี และ

พัสดุของสถานศึกษาในสังกัด 
66,640 นางอารยา จันทวี 

10 การพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 

77,910 นางศิริพร  นครพัฒน์ 

11 พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ 160,000 นส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
12 การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม 96,000 นางอนงค์  วีระกุล, 

นส.เพ็ญรัตน์  สุทธิรัตน์ 
13 โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล 303,000 นส.พิณิวรรณ  อินทเชื้อ 
14 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 160,000 นางอรุณศรี  จงจิตต์ 
15 การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 150,000 นางอรัญญา  มูสีสุทธ์ิ 
16 พัฒนาความเข้มแข็งการจัดการศกึษาปฐมวัย 137,500 นางอรุณศรี  จงจิตต์ 
17 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 67,000 นางอรุณศรี  จงจิตต์ 
18 ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครูในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
245,000 นส.ณฐกร  รักษ์ธรรม 

19 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA) 

73,600 นายสุรชัย  ช่วยเกิด 

20 สะเต็มศึกษา 100,000 นายสุรชัย  ช่วยเกิด 
21 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 87,300 นส.ธีติมา  ถาวรรัตน์ 
22 การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 50,000 นางอนงค์  วีระกุล, 

นางนัยนา  เกิดศรี 
23 ขับเคล่ือนนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 75,000 นายสุรชัย  ช่วยเกิด 
24 ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครูในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน          

เพ่ือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
389,076 นายโยธิน  สุธรรมานนท์ 

25 การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 67,000 นายชาญชัย  ชื่นพระแสง 
26 เพ่ิมประเมินภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 50,000 นส.พรรณา พรหมวิเชียร 
27 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 146,350 นางสมใจ  ฉ้วนต้ัน 
28 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 200,000 นางอรัญญา  มูสีสุทธ์ิ 
29 การใช้ ICT ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 

ในการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 
50,000 นายชาญชัย  ชื่นพระแสง 

30 มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 54,000 นางดวงมณี  ฉิมพลี 
31 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ท้ังระบบ 
50,000 นส.พวงทอง ศิริพันธ์ุ 

32 การดําเนินงานการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 50,000 นายสมชาย สําอางค์กาย 
33 ส่งเสริมและพัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
51,000 นางอนงค์  วีระกุล 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
ที่ประชุม : รับทราบ 

2.3  งานในความรับผิดชอบของกลุ่มบรหิารการเงินและสินทรัพย์ 
รองสัญญานนท์ : 

1) เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560                                         
งบลงทุน  และงบกระตุ้นการลงทนุขนาดเล็กทั่วประเทศ 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 8)  สรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 
  ด้วย สพฐ. ได้แจ้งให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560           
งบลงทุน และงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ ดงน้ี 
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 กรณี 1 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2560 รายการงบลงทุน 
(1)  ให้ก่อหน้ีผกูพันสัญญา  และจะต้องบันทึกรายการ e-GP พร้อมทั้งบันทึกรายการ PO           

ในระบบ GFMIS ภายในวันที่ 31 มี.ค. 60 ไม่เกินเวลา 16.30 น. โดยถือปฏิบัติตาม ว 417 
(2) รายการที่ลงนามสัญญาแล้ว ให้ตรวจสอบว่า ได้บันทึก PO ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา             

และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติม  ให้เข้าไปดําเนินการแก้ไขรายการ PO  ในระบบ 
GFMIS  ใหค้รบถ้วนและถูกต้อง  ภายในวันที่ 31 มี.ค. 60 ไม่เกินเวลา 16.30 น. 

กรณี 2 งบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ 
(1)  รายการที่ยังไม่ก่อหน้ี  ต้องก่อหน้ีผูกพันและวางเบิกจากระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จ                

ภายในวันที่ 31 มี.ค. 60 ไม่เกินเวลา 16.30 น. โดยถือปฏิบัติตาม ว 491 
(2) รายการที่ก่อหน้ีผูกพันสัญญาแล้ว ยังคงถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตร ีว 491                         

โดยต้องวางเบิกจากระบบ GFMIS ภายในวันที่ 31 มี.ค. 60 ไม่เกินเวลา 16.30 น. 
โดยกลุ่มบริหารการเงินฯ  ได้แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.สฎ.1 ตามหนังสือ ที่ ศธ 04163/1196 ลว. 9 มี.ค. 60 

รายการ งบประมาณท่ีได้รับ      
อนุมัติเงินประจํางวด 

ทําสัญญาแล้ว และ 
ทํา PO แล้ว       

เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณคงเหลือ 
ยังไม่ส่งเบิก 

1.เงินกัน ปี 2559(โรงเรียนแม่เหล็ก) 8,632,900 7,643,080 490,000 7,153,080 
2.เงินกัน ปี 2559 (ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน

ขนาดเล็กทั่วประเทศ โรงเรียนปกติ) 
25,087,700 23,945,480 7,590,090 16,355,390 

3. งบลงทุน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง     
3.1 โรงอาหาร รร.อนุบาลฯ 2,432,200 2,432,200 0 2,432,200 
3.2 อาคารเรียน แบบ 318ล/55-ก  7,108,200 7,108,200 0 7,108,200 
3.3 ส่ิงก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 10 ล้านบาท 9,402,000 9,202,812.50 952,900 8,249,912.50 
3.4 ส่ิงก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 10 ล้านบาท 

(12 ร.ร.) 
20,493,100 19,999,000 1,183,400 18,815,600 

3.5 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ 
(26 ร.ร.) 

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

 

ประธาน : กรณีโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และประสบปัญหาไม่สามารถ
ดําเนินการได้ เช่น  อาคารเรียนโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต, วัดภูเขาทอง  แบบแปลนรายการ
สิ่งก่อสร้างที่จัดสรรให้กับโรงเรียน มีพ้ืนที่ไม่เพียงพอในการก่อสร้างอาคาร 

คุณเจด็จ : งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียน ให้เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียน เช่น  
 กรณีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อาคารท่ีจะสร้างในพ้ืนที่ เกาะสมุย ต้องไม่เกิน 

12 เมตร โรงเรียนต้องแจ้งเทศบาลฯ ขณะนี้ ได้ดําเนินการแล้ว ปรับรูปแบบเป็นตัวที  
 กรณีโรงเรียนวัดภูเขาทอง แบบ 212ล อาคารสูง 12 เมตร เมื่อนําเข้าสู่ที่ สพฐ. 

อาคารภูเขาทองไม่ผ่าน แจ้งแนบหลักฐานของเทศบาล ว่าสามารถจัดสร้างได้ 
แต่เทศบาลเกาะสมุย ไม่อนุญาตให้จัดสร้าง แก้ไขขอต้ังปีงบ 62 ปรับเปลี่ยนเป็น 
16 ห้อง งบฯ 24 ล้าน (งบฯผูกพัน) โรงเรียนเขียนแปลนเอง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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ประธาน : ขอทราบกรณีบ้านพักศึกษาธิการจังหวัด 
รองสัญญานนท์ : ความเป็นมาเดิม บ้านพักศึกษาธิการจังหวัด ผอ.ธีระวัฒน์  วรรณนุช  ได้เป็นผู้ขอใช้บ้านพัก 

ต่อมาได้ส่งคืนบ้านพักดังกล่าว  ขณะนี้บ้านพักว่างทราบว่า ผอ.สพป.สฎ.1 อนุญาตให้
พนักงานขับรถยนต์ (นายสุวิทย์  สันตานนท์) เข้าพักเป็นการช่ัวคราว  

ประธาน : การอนุญาตให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดเข้าพักบ้านพัก ศธจ. ควรมองในมิติของความเหมาะสม 
ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธาน : ขอทราบกรณี สปอ.เกาะสมุย ที่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใช้อาคาร 
รองสัญญานนท์ : ความเป็นมาสืบเน่ืองจากการปฏิรูปการศึกษา ทําให้ สปอ.เกาะสมุย อาคารสํานักงานว่าง 

ต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขออนุญาตใช้อาคารดังกล่าว เป็นศูนย์บริการ
การศึกษาในท้องถิ่น (อนุมัติ : ผอ.อุทิศ  ภูมิชัย) มีเง่ือนไขการใช้ 4 ข้อดังน้ี 

1) อนุญาตให้ใช้ แต่ไม่ได้ยกเป็นกรรมสิทธ์ิ 
2) ให้ สพท. ได้ใช้ประโยชน์ด้วย 
3) ให้มีทบทวนการใช้ ทุก 4 ปี 
4) หากต่อไปต้องคืน 
- เมื่อเวลาผ่านไป สพท. ไม่ได้ดําเนินการทบทวนการขอใช้ในทุก 4 ปีตามเง่ือนไข   
- เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ใช้อาคารดังกล่าวต่อมาเรื่อย ๆ และแจ้งว่า 

สปอ.เกาะสมุย (ชํารุด) ขอรื้อถอน และ สพป.สฎ.1 ก็ขออนุญาต วัสดุสรา้งอาคาร
ประกอบของโรงเรียนทีปราษฎร์ 

- ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สร้างอาคารเป็นตึก และนําอาคารไปขึ้น     
ทะเบียนที่ราชพัสดุ 

ต่อมาเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว มีหนังสือจากทายาทของที่ดิน สปอ.เกาสะมุย ร้องเรียนว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ใช้อาคารผิดเง่ือนไข เป็นลักษณะของโรงแรม และปิด
ทางเข้า-ออก และขอให้ สพท. เรียกคืนเป็นของ สพท. ไม่ให้ใช้ประโยชน์ และ สพท.  
ได้ดําเนินการแจ้งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ใช้อาคารให้เป็นไปตามเง่ือนไข และ
ต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แจ้งว่า ได้ใช้อาคารเป็นไปตามเง่ือนไข และกําลังจะ
เป็นที่ฝึกงานให้กับนักศึกษา ภาควิชาการโรงแรมอีกด้วย 

เมื่อข้อมูลของผู้ฟ้อง กับผู้ช้ีแจงไม่ตรงกัน และได้เสนอให้ต้ังกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการ (นิติกร สพป.สฎ.1) 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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2.4 งานในความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานบคุคล 

รองไพจิตร : 
1) รับสมัครบคุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ 

ตําแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง 
 ด้วย สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะดําเนินการรับสมคัรบุคคล เพ่ือ
สรรหาและเลอืกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ตําแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง
รายละเอียด  ดังน้ี 
 1. ตําแหน่งนักการภารโรง  ค่าตอบแทน    9,000 บาท/เดือน จํานวน 2 อัตรา 
 

ที่ โรงเรียน ตําแหน่งเลขที ่ อําเภอ 
1 วัดแสงประดิษฐ ์ 14 กาญจนดิษฐ ์
2 บ้านเกาะเต่า 9 เกาะพะงัน 

 2. วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร 
  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ ในระหว่างวันที่  9 - 15 มีนาคม 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถานที่ ดังน้ี 
  1) กลุ่มบริหารงานบุคคล  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
  2) โรงเรียนบ้านเกาะเต่า อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี    
 3. วิธีการสรรหาและเลือกสรร 
   - ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  คะแนน  50  คะแนน 

 4. ปฏิทินการดําเนินการ 

 

ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ประกาศรับสมคัร 
9 - 15 มีนาคม 2560 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

รับสมัคร 

ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิเข้ารับการสรรหาและเลอืกสรร 
21 มีนาคม 2560 ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 

ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
31 มีนาคม 2560 รายงานตัวทําสัญญาจ้าง 

 5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ  60   โดยในรอบแรกจะ
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับเป็นรายโรงเรียนที่สมัคร 
เมื่อได้รับการทําสัญญาจ้างในโรงเรียนที่ว่างตามประกาศรับสมัครเรียบรอ้ยแล้ว จะนํารายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรท่ีเหลอืรายโรงเรียนมาประกาศเป็นบัญชีรวมผู้ผา่นการสรรหาและเลือกสรรของสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1 โดยการประกาศเรียงลําดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสดุลงมาตามลาํดับ ในกรณีที่
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมีคะแนนรวมเท่ากัน ใหผู้้สมัครก่อนเป็นผูอ้ยู่ในลําดับที่ดีกว่า 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
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ที่ประชุม :  รับทราบ 
ประธาน : สืบเน่ืองจาก ผอ.สพป. มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป. รับผิดชอบโรงเรียนแต่ละเครือข่าย 

ความทราบแล้วน้ัน กรณีโรงเรียนในอําเภอเกาะสมุย ครูขาดราชการเกิน 15 วัน ทราบจาก
เจ้าหน้าที่ว่า ไม่ต้องทราบทุกเรื่องก็ได้ เน่ืองจากเป็นเรื่อง “ลับ” น่าจะมีการประสานงาน
ความร่วมมือ และบูรณาการในการดําเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เพ่ือให้การดําเนินการ
เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 

ที่ประชุม :  รับทราบ  
ผอ.ประภาพรรณ : 

2.5  งานในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1) โครงการพฒันาความสามารถทางวิชาการผูเ้รียน  ผา่นกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ                    

ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2560  รอบสอง ระดับประเทศ 
สพฐ. จัดให้มีการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2560  เป็นการส่งเสริม

การจัดแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติโดยกําหนดให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพศูนย์สอบที่ 10  
ดําเนินการจัดสอบแข่งขันสําหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จาก 10 เขต ได้แก่   สพป.
กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช เขต 1 – 4  และสุราษฎร์ธานี เขต 1 – 3 กําหนดการสอบในวันเสาร์ที่ 11 
มีนาคม 2560  เวลา 09.00 -12.00 น. จัดสอบ 3 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   สถานที่จัดสอบ โรงเรียน                 
มานิตานุเคราะห์ จํานวนผู้เข้าสอบ 1,275 คน จํานวนห้องสอบ 38 ห้องสอบ  โดยสนับสนุนงบประมาณ                 
ในการดําเนินงานคร้ังน้ี 100,000 บาท  

ท่ี สพป. 
คณิตศาสตร์ 
ประถมศึกษา 

คณิตศาสตร์ 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

วิทยาศาสตร์ 
ประถมศึกษา 

รวม 

1 สพป.กระบี่ 74 2 164 240 
2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 32  - 67 99 
3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 6  - 10 16 
4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  -  - 9 9 
5 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 22  - 56 78 
6 สพป.พังงา 23  - 43 66 
7 สพป.ภูเก็ต 118 11 174 303 
8 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 70 13 135 218 
9 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 28 6 49 83 
10 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 41 19 103 163 
 รวมทั้งหมด 414 51 810 1275 
  12 ห้องสอบ 2 ห้องสอบ 24 ห้องสอบ 38 ห้องสอบ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ  
 



 15

2)  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้                                  
(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 
สพฐ. ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช้ีแจงสถานศึกษา และสถานศึกษาดําเนินการคัดกรอง

นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2559  ต้ังแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่  31 มีนาคม 2560 และจะใช้ข้อมูล
นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2559  ช้ันเคล่ือนน้ีในการจัดปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 1/2560  
ต่อไป สําหรับนักเรียนยากจนในภาคเรียนที่ 1/2560 ให้สถานศึกษาที่รับนักเรียนเข้าใหม่ช้ัน ป.1 และช้ัน ม.1 หรือ
นักเรียนที่เข้าใหม่กลางปีที่ยากจน โดยใช้เกณฑ์ครอบครัวมีรายได้ต่อครัวเรือนตํ่ากว่า 3,000 บาท/เดือน โดยให้
กรอกข้อมูลตามแบบ นร. 01 พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนในระบบ DMC  และระบบ DMC จะส่งข้อมูล
นักเรียนยากจนไปยังระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม  2560  และสถานศึกษาจะต้อง
ดําเนินการคัดกรองข้อมูลฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 มิถุนายน  2560 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ได้จัดทํา
โครงการดังกล่าว ฯ เพ่ือประชุมช้ีแจงให้ครูและบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา ใช้งบประมาณที่ สพฐ. จัดสรรให้จํานวนเงิน 30,000  บาท เข้าร่วมประชุมในวันที่ 24 มีนาคม 2560 
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  จํานวน 130  คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  
   ภาคเชา้  อําเภอเกาะสมุย  เกาะพะงัน  และดอนสัก   จํานวน 48  คน   
   ภาคบ่าย อําเภอเมืองฯ  กาญจนดิษฐ ์   จํานวน 74 คน   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ  
 

3) การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรยีน ประจําปี 2560 
สพฐ. กําหนดให้มีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนมาอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนให้โรงเรียนตระหนักถึงการดําเนินกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน ซึ่งจะทําให้นักเรียนได้เรียนรู้การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้องอยู่ด้วยกันโดยเคารพกฎ กติกา             
รู้หน้าที่ เข้าถึงการมีส่วนร่วมในสังคม และขยายผลการดําเนินงานโครงการสภานักเรียนได้อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน  
ในการน้ี สพฐ. ได้แต่งต้ังเจ้าภาพในการประเมินเอกสารโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน และประเมินสภาพ                 
ความเป็นจริงของโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจําปี 2560 ใน 4 ภูมิภาค  ดังน้ี 

1. การตัดสินด้านการประเมินเอกสารโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ได้แก่ สพป.เพชรบุรี เขต 1                   
เป็นเจ้าภาพในการดําเนินการ ระหว่างวันที่ 22 – 31 พฤษภาคม  2560 

2. การตัดสินด้านการประเมินสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจําปี 
2560 ใน 4 ภูมิภาค  ได้แก่ (สพฐ. สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 280,000 บาท)  

ภาค วัน เดือน ปี (ท่ีประเมิน) สพป.(เจ้าภาพ) หมายเหตุ 
ภาคใต้ วันท่ี 5 – 16 มิถุนายน 2560 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  
ภาคเหนือ วันท่ี 19 – 30 มิถุนายน 2560 สพป.กําแพงเพชร เขต 1  
ภาคกลาง วันท่ี 17 – 28 กรกฎาคม 2560 สพป.นครนายก  
ภาคตะวันออกเฉียงเหลือ วันท่ี 31 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2560 สพป.นครพนม เขต 1  

  ในการน้ี โรงเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีโรงเรียนที่เข้ารับการคัดเลือก จาํนวน                 
2 โรงเรียน ได้แก่  (1) ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดบ้านใน  (2) ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแหลมหอย
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ  
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4)  ข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยครอบครัว  ของ สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1                               
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสุนนการจัด

การศึกษาโดยครอบครัว ระหว่างครอบครัว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พ้ืนฐาน  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานโดยครอบครัว  พ .ศ .  2547                
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ฯ  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 9)   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ  
ประธาน :   ขณะนี้เป็นช่วงเทศกาลเกิดอุบัติเหตุเก่ียวข้องนักเรียนบ่อยคร้ัง ในการนํานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

ให้ระบุให้ชัดเจน “ให้เป็นไปตามระเบียบฯ “ ให้กําชับโรงเรียนแนบกําหนดการ ให้ครบถว้น และ
เหตุการณ์นักเรียนจมนํ้า ในหน้าแล้ง ใหแ้จ้งเรื่องกําชับในการประชุมผู้บริหารสถานศกึษาด้วย 

 
2.4 งานในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

-ไม่ม-ี 

2.5  งานในความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ผอ.อารยา : รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน 

1) หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดําเนินการตามแผนฯ ไปตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ตาม
แผนฯ จํานวน 25 โรง ดําเนินการได้ 24 โรง (วัดท้องอ่าว) จากการดําเนินการ พบว่า
ข้อมูลนักเรียนยากจน ระดับประถมฯ ได้รับงบฯ 40% ของนักเรียนทั้งหมด เป็นเรื่องที่
ดําเนินการผิดวัตถุประสงค์มากที่สุด ปัจจัยของนักเรียนยากจน พบว่า โรงเรียนจ่ายเงิน
สดนักเรียน คนละ 500 บาท ให้ ดู ว่าหนังสือเรียน ครูจะได้พิจารณาว่า หรือ  
ดูเครื่องแต่งกาย ไม่ควรจ่ายเงิน  ค่าพาหนะ ได้เสนอแนะไว้แล้ว  

2) โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ เงินโครงการอาหารกลางวัน จัดซื้อวัสดุดิบ จ้างแม่ครัว 
หลักฐานครบ ข้อสังเกตโรงเรียนมีความจําเป็นอย่างไร จึงดําเนินการเช่นน้ัน 

3) การจัดซื้อหนังสือเรียน ยังไม่ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ แต่สั่งซื้อไปแล้ว ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอน 

คุณเจด็จ : แผนฯ ของบประมาณ นักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษาเฉลี่ยไม่เกิน 40% ของนักเรียน
ทั้งหมด ระดับมัธยมฯ ไม่เกิน 30% ของนักรเยนทั้งหมดในระดับน้ัน ๆ ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐาน  
ความเป็นจริงของนักเรียน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ผอ.โยธิน : 

2.6 งานในความรับผิดชอบของกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  
1) การจัดเวลาเรียนปีการศกึษา 2560 

การจัดเวลาเรียนปีการศึกษา 2560ให้โรงเรียนถือปฏิบัติประกาศกระทรวงศึกษา : เรื่องการ
บริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโครงการลดเวลาเรียน 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 
25559 และหนังสือแจ้งจาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ที่ ศธ 04163/6159 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 25559  
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ในการน้ี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้เสนอแนะแนวการจัดตารางเรียนเพ่ือรองรับประกาศ
ดังกล่าวไว้ 3 รูปแบบ ตามหนังสือจาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ที่ ศธ 04163/6273 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 
25559 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 10)  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2560 
การวางแผนยกระดับคุณภาพปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสามารถกําหนดแผนยกระดับคุณภาพ

ตามรูปแบบที่โรงเรียนเห็นว่ามีความมีความสะดวกในการนําไปใช้ หรือคงใช้รูปแบบเดิมตามที่สพป.สรุาษฎร์ธานี 
เขต 1           ได้เสนอแนะไว้ก็ได้ เกณฑ์การกําหนดค่าเป้าหมายที่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคือ 

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 

ที่ประชุม : รับทราบ 
3) การนิเทศสถานศึกษาในปีการศึกษา 2560 

การนิเทศในปีการศึกษา 2560 จะมีการนิเทศการเรียนการสอนในประเด็นที่ครูผู้สอนต้องการ                
ความช่วยเหลือเป็นสําคัญ กล่าวคือครูผู้สอนต้องมีประเด็นปัญหาหรือประเด็นที่ต้องการความช่วยเหลือ/แนะนํา             
สําหรับศึกษานิเทศก์ เพ่ือร่วมคิดร่วมกําหนดวิธีการพัฒนา เพ่ือรองรับการนิเทศโรงเรียนและครูผู้สอนต้องมีการ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาเป็นเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะแต่ละโรงเรียน 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ประธาน :   ในการนิเทศโรงเรียนคร้ังต่อไป ควรขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ถ้า (ไม่ม)ี ให้ใช้รถยนต์ส่วนตัว 
ที่ประชุม : รับทราบ 
ผอ.สมชาย :  ขณะนี้ สพป.สฎ.1 มีรถยนต์ตู้ จํานวน 3 คนั และรถยนต์กระบะ 1 คัน  อนุญาตให้ผูข้อใช้ขับรถได้

ต้องมีใบขับขี่   
ประธาน :  เพ่ือป้องกันความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ ควรมีการทําประกันภัยรถยนต์ราชการไว้บ้าง  
 
3. ข้อหารือขอ้ราชการอ่ืน ๆ 
ผอ.สมชาย : จากการได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป. ประชุมกรรมการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการ

ธุรกิจโรงแรม ขณะนี้พบว่า ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการเป็น
จํานวนมาก จึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่ให้สนับสนุนสถานบริการโรงแรมที่ไม่ถูกต้อง

ที่ประชุม : รับทราบ 
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ผอ.โยธิน : สืบเน่ืองจากกลุ่มนิเทศฯ มีโครงการฯ ที่ได้รับแจ้งจาก สพฐ. หลายโครงการ โดยได้รับอนุมัติให้

ดําเนินการและจัดสรรงบประมาณมาแล้ว ขอทราบว่า สามารถดําเนินการตามโครงการได้
หรือไม่ และเมื่อไร 

คุณเจด็จ : เงินงบประมาณได้รับจัดสรร 35 ล้านบาท สาเหตุล่าช้า เน่ืองจากแจ้งเปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็น 
10 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอโครงการฯ ใกล้ ดําเนินการเสร็จแล้ว ให้รอผ่าน  
ความเห็นชอบของ กศจ.  

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

เลิกประชุม 16.20 น. 

 
ลงช่ือ              ผู้จดบันทึกการประชุม 

 (นางดวงมณี  ฉิมพลี) 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 

 
 

ลงช่ือ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายสมชาย  สําอางค์กาย) 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 


