
บันทึกการประชุมรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 1                       
และผู้อํานวยการกลุ่ม                                  

ครั้งที ่4/2560 
6  มิถุนายน  2560 

ณ ห้องปฏิบัติการผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
****** 

เริ่มประชุม  เวลา  09.30 น. 
ผู้มาประชุม 

1. นายประทีป ทองด้วง รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธ์านี เขต 1 (รักษาการ) ผอ.สพป.สฎ.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. 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. นางณันศภรณ์   นิลอรุณ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
9. นายสมชาย สําอางค์กาย ผอ.กลุ่มอํานวยการ  

10. นางอารีย์ นิลเอก นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ                              
แทน ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์

11. นางสมใจ ฉ้วนต้ัน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
12. นางสาวประภาพรรณ รอบคอบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
13. นายชูศักด์ิ แก้วนุ่น ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
14. นางอรุณศรี จงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ แทน ผอ.กลุม่นิเทศฯ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสุมนต์ ศิริธรรม รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ไปราชการ) 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางดวงมณี ฉิมพล ี นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 

ประธานที่ประชุม  :  นายประทีป  ทองด้วง  รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (รักษาการแทน) ผอ.สพป.สฎ.1 
สรุปสาระสําคญัการประชุมได้ดังน้ี 
1. เรื่องแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
ประธาน : -  ขณะนี้กําลังเข้าสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เน่ืองจากมีบุคลากรในสังกัด สพท. 

บางส่วนได้ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ที่ศึกษาธิการจังหวัด ดังน้ัน สพฐ. กําลังดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างอัตรากําลังของ สพท.  

 -  กรณีบุคลากรของ สพป.สฎ.1 ราย นส.นันทนัช  สิริเวชพันธ์  จะดําเนินการอย่างไร 
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ผอ.สมใจ : ตําแหน่งของบุคคลรายดังกลา่ว เป็นนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  สามารถไปอยู่

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้ 
รองผัน : ต้องให้บุคคลดังกล่าวแจ้งความประสงค์ สามารถดําเนินการได้โดยออกเป็นคําสั่งให้ไป

ปฏิบัติหน้าที่ 
ประธาน : ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ (โต๊ะ เก้าอ้ี) ของ สพป. ดําเนินการอย่างไร 
รองสัญญานนท์ : ให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทําหนังสอขอยืมใช้ครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

โต๊ะ เก้าอ้ี  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปร๊ินเตอร์ และอ่ืน ๆ มายัง สพป. 
ประธาน : ให้จัดทําบัญชียืมเป็นรายบุคคลและรายกลุม่ด้วย 
รองธนาวุฒิ : การส่งมอบภารกิจ เช่น การเงิน,  งานของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน, งานลูกเสือ 

ต้องศึกษารายละเอียด กฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งมอบในส่วนที่เก่ียวของต่อไป 
ที่ประชุม : รับทราบ 
  

2. รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน 
2.1  งานในความรับผิดชอบของกลุ่มอํานวยการ 

1) บันทึกการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม  2560                       
(รายละเอียดได้ส่งทาง My-office สพป.สฎ.1 และแจ้ง ทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th แล้ว) 

ที่ประชุม : รับทราบ 
2) การเตรียมการเก่ียวกับพธิีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  

ประธาน : การดําเนินการเตรียมการเก่ียวกับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยให้ปลูกดอกดาวเรือง
ได้เตรียมการอย่างไรบ้าง 

ผอ.สมชาย : การดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมเก่ียวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนใน  
ส่วนภูมิภาค  ขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กร
ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมปลูกดอกดาวเรืองหรือไม้สีเหลือง (โดยดอกดาวเรืองและ  
ไม้สีเหลืองดังกล่าว จะต้องออกดอกและบานสะพร่ัง ต้ังแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  
เพ่ือใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สําคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้านและบ้านเรือนของ
ประชาชนในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560) 

คุณดวงมณี : ได้เตรียมดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
1) กําหนดพ้ืนที่สําหรับปลูกต้นดอกดาวเรือง บริเวณหน้าป้าย สพป.สฎ.1 ใช้พ้ืนที่ว่าง

ยาว 20 เมตร กว้าง 60 ซม. 
2) จัดเตรียมต้นกล้าดาวเรือง จํานวน 300 ต้น ๆ ละ 5 บาท (ต้นความสูงประมาณ  

5-7 ซม.)  โดยปลูกห่างต้น ๆ ละ 20 ซม. จํานวน 2 แถว 
3) จัดเตรียมกระถาง  ดิน ปุ๋ย และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องไว้แล้ว 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3)  การประดิษฐ์ดอกไม้จันท์สําหรับใช้ในงานพระราชพธิีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ประธาน : การดําเนินการเตรียมการเก่ียวกับการประดิษฐ์ดอกไม้จันท์สําหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพฯ ดําเนินการอย่างไรบ้าง 
ผอ.สมชาย : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ มหาบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พระราชทาน”เพ่ือทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการ
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จํานวน 7 แบบ 

แบบที่ 1 ดอกดารารัตน์ 
แบบที่ 2 ดอกกล้วยไม้ 
แบบที่ 3 ดอกชบาทิพย์ 
แบบที่ 4 ดอกชบาหนู 
แบบที่ 5 ดอกลิลลี่ 
แบบที่ 6 ดอกพุดตาน 
แบบที่ 7 ดอกกุหลาบ 

 ในส่วนของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ขอให้สถานศึกษาในสังกัดได้พิจารณาดําเนินการ
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เลือกตามแบบการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จากจํานวน  
7 แบบ หรือตามแบบที่แต่ละอําเภอกําหนด ตามจํานวนที่กําหนดในแต่ละอําเภอ รวม 
23,000 ดอก และได้ประสานกับประธานเครือข่ายโรงเรียนในอําเภอน้ันๆ เพ่ือกําหนด
สัดส่วนจํานวนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ของแต่ละโรงเรียน โดยใช้งบประมาณของ
สถานศึกษา เมื่อประดิษฐ์แล้วเสร็จให้นําไปมอบให้นายอําเภอ ซึ่งสถานศึกษาต้ังอยู่ 

และในส่วนของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รับมาดําเนินการ 200 ดอก โดยได้รับ
การสนับสนุนจาก นางวีณา  ชนะกุล  รับผิดชอบดําเนินการ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

2.2  งานในความรับผิดชอบของกลุ่มบรหิารการเงินและสินทรัพย์ 
1) เงินสวัสดิการของ สพป.สรุาษฎร์ธาน ี

ประธาน : ขอทราบยอดเงินสวัสดิการของ สพป.สฎ.1 เพ่ือนําใช้วางแผนบริหารจัดการต่อไป 
รองสัญญานนท์ : ขณะนี้อยู่ในการส่งมอบงาน จะต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกคร้ัง จะแจ้งให้ทราบในโอกาส

ต่อไป 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

2)  การติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ประธาน : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดําเนินการอย่างไรบ้าง มีปัญหาอะไรในการดําเนินการหรือไม่ 
รองสัญญานนท์ : ขณะนี้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแต่ละรายการ ได้แจ้งเป็นหนังสือเรียบร้อยแล้ว 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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2)  เครื่องปรบัอากาศ 

ประธาน : ตามท่ี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับจัดสรรเคร่ืองปรับอากาศใหม่ และทําให้ต้องถอด
เครื่องปรับอากาศเดิม ได้ดําเนินการอย่างไรบ้าง 

รองสัญญา
นนท์ : 

เพ่ือประโยชน์ในการใช้ทรัพยากร  ได้สั่งการให้ดําเนินการดังน้ี 
1) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบว่า เครื่องฯใดใช้งานได้บ้าง เครื่องฯใดใช้งานไม่ได้  
2) ต้ังคณะกรรมการการตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศ 
3) แจ้งเวียนให้ทกุโรงเรียนทราบ หากโรงเรียนใดมีความต้องการ                            

ให้แจ้งความประสงค์ขอยืมเครื่องฯ ไปใช้งาน 
4) ต้ังคณะกรรมการพิจารณาขอให้ยืม 
5) ประกาศรายช่ือโรงเรียนผู้ได้สิทธ์ิยืมเคร่ืองฯ ได้ใช้งาน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

2.3 งานในความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
-ไม่ม-ี 

2.4 งานในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
1) งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน  ระดับภาค   

ประธาน : ให้เตรียมดําเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

2.5  งานในความรับผิดชอบของกลุ่มนโยบายและแผน 
1) การปรับแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2560 

ประธาน  : ขณะน้ี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2560 และดําเนินการ
มาอย่างต่อเน่ือง ขอทราบว่ามีโครงการใดบ้างดําเนินการแล้ว  โครงการใดยังไม่ได้
ดําเนินการ  และโครงการใดรอดําเนินการ  และ สพป. เหลือเงินเท่าไรอย่างไร  

รองธนาวุฒิ : จะดําเนินการปรับแผนปฏิบัติการ กลางเดือนมิถุนายน โดยตรวจสอบผลการดําเนินการ
ระหว่างกลุ่มนโยบายและแผนกับกลุ่มบริหารการเงินฯ และจะประสานให้ผู้รับผิดชอบของ
แต่ละโครงการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ผอ.ชูศักด์ิ : จะดําเนินการสรุปผลการดําเนินการว่า เงินงบประมาณใช้ไปแล้วเท่าไร และเงินคงเหลือ
เท่าไร 

ประธาน  : กําหนดส่งรายละเอียดการดําเนินการตามแผนฯ ภายในวันที่ 12 มิ.ย. 60 และนัดประชุม
ผู้รับผิดชอบโครงการ 15 มิ.ย. 60 เพ่ือปรับแผนฯ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
  

2.7  งานในความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 
   -ไม่ม-ี 
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2.8 งานในความรับผิดชอบของกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  
1)  การจัดประชุม กตปน. 

ประธาน  : ให้กลุ่มนิเทศฯ  กําหนดประชุม กตปน. ในวันที่ 19 มิ.ย. 60  
ที่ประชุม : รับทราบ 
  

2) โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
ประธาน  : โรงเรียนประชารัฐ โดยทราบมาว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังไม่ได้รับเงินสนับสนุน 

และสื่อ/อุปกรณ์ในโครงการยังไม่สามารถใช้งานได้  การดําเนินการอย่างไรบ้าง 
รองมนต์ชัย : ขณะน้ีได้แจ้งให้โรงเรียนกรอกข้อมูล ผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ โรงเรียนวัดบางใบไม้,  

บ้านปากกะแดะ, บ้านไสตอ และวัดวังไทร   
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3. เรื่องหารือข้อราชการอ่ืน ๆ 
1) เรื่องร้องเรียนกรณีโรงเรียนวัดประสทิธาราม 

ประธาน : ด้วยคณะบุคคลนําโดยเจ้าอาวาสวัดบางขยาราม  ได้ไปพบปะกับผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษา ต้องการให้นํานักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนวัดประสิทธาราม แต่ฝากช่ือนักเรียนไว้ใน
ระบบข้อมูลนักเรียน DMC ในโรงเรียนน้ัน ๆ ไปพลางก่อน ทําให้เป็นห่วงว่าจะมีปัญหาตามมา 
เพราะขณะน้ีโรงเรียนวัดประสิทธาราม ไม่มผีู้บริหารฯ, ข้าราชการครู และนักเรียนแล้ว 

ผัน : ความเป็นมา เน่ืองจากโรงเรียนวัดประสิทธาราม ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนแม่เหล็ก โดยนํา
นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนวัดบางใบไม้  และได้ดําเนินการตามข้ันตอนการยุบเลิกโรงเรียน 
(ประชุมกรรมการสถานศึกษา และนําเสนอ กศจ. อนุมัติให้ความเห็นชอบ และแจ้งไป สพฐ.) 

ต่อมามีกลุ่มชาวบ้านกลุ่มหน่ึงแถวโรงเรียนวัดประสิทธาราม ต้องการจะเปิดโรงเรียน
อีก จึงไปปลุกระดมชาวบ้าน ไปชักชวนให้นักเรียนจากโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงมาเข้าเรียนที่
โรงเรียนวัดประสิทธาราม ใหม่ และประกาศว่าจะไม่ยุบโรงเรียนดังกล่าว 

การดําเนินการเบ้ืองต้น ได้ไปตรวจสอบข้อมูลพบว่า ขณะนี้มีครูอาสามาสอน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ประธาน : การดําเนินการดังกล่าว เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนโดยตรง ทั้งในระบบข้อมูล DMC  
การรับเงินงบประมาณรายหัว  และหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียนอย่างแน่นอน 

มติท่ีประชุม : ให้รวบรวมข้อมูลนําเข้าที่ประชุม กศจ. รับทราบ 
 

เลิกประชุม 14.00 น. 
 

ลงช่ือ              ผู้จดบันทึกการประชุม 
 (นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 

ลงช่ือ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายสมชาย  สําอางค์กาย) 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 


