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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
คร้ังที ่ 5/2560 

วันที่  19  กรกฎาคม  2560 
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  อาํเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้เข้าประชุม   

 สพป.สฎ.1   

1 นายประทีป  ทองด้วง รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (รักษาการแทน)ผอ.สพป.สฎ.1 

2 นายสัญญานนท ์ พรหมมณ ี รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

3 นายมณีโชติ  แพเรือง รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

4 นายธนาวุฒิ  รกัษ์หน ู รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

5 นายไพจิตร  รกัษาสรณ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

6 นายมนต์ชัย  วฒุิพงศ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

7 นายสมชาย  สําอางค์กาย ผอ.กลุ่มอํานวยการ 

8 นายโยธิน  สุธรรมานนท ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

9 นายชูศักดิ์  แกว้นุ่น ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
10 นางอารยี์  นิลเอก นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ                             

(รกัษาการ) ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
11 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

12 นางนิภาภรณ์  ประพันธ ์ นักตรวจสอบภายใจชํานาญการ (รักษาการ) ผอ.กลุม่ตรวจสอบภายใน 

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

13 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนยงู 

14 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 10 

15 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  
16 นางธนิกานต์  กาฬวจันะ ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 2 

17 ว่าที่ พ.ต.มนตร ี อินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเพชร 

18 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่  

19 นางขวญัใจ  บญุสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวดัสุนทรนิวาส 

20 นายสุระชัย  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางชุมโถ 

21 นางจุราภรณ์  คงเจรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสมหวัง 

22 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสุชน 

23 น.ส.รยิาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรยีนวดักลางใหม่ 

24 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดโพธิ์นมิิต  

25 นายพงศ์ศักดิ์  ปัญญานันท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัท่าทอง 

26 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข  
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27 นางปุญชรัศมิ ์ ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันทีคมเขต 

28 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแหลมทอง  

29 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

30 นายวีระพงค์  ไชยามาตย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย 

31 นายประสาน  บัวเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับางใบไม้ 

32 นายนิวัต ิ ทวยเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสุข 

33 นางสุชาดา  ล่ิมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัประสิทธาราม 

34 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัชลธาร  

35 นายศรีเพชรวัชร  ศรีเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับุญบันเทิง  

36 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

37 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสระ  

38 นายศรายุทธ  ศิรินทรารักษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคงคาล้อม 

39 นางพูนสุข  เผือกเดช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 

40 นางศิริรตัน์  เสียงเพราะ ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนประชาสรรค์  

41 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนราษฎรอ์ุทิศ 

42 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขานางเภา 

43 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวังไทร 

44 นางสาวนันทรัตน์  เกตุพงษพ์ันธ์ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคีรีรอบ 

45 นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสใน  

46 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่โมกข์  

47 นายอมรพจมาน  พรหมพัฒน ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ําร้อน 

48 นายรัฐพงษ์  พงศาปาน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนงิ 

49 นายเสวก  เอียดนิมิตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศิลางาม 

50 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับ้านใน 

51 นายสุริยา  จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

52 นายอดุลย์  ธรรมเจริญ ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๘๘  (บ้านคลองควน) 

53 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัอุทยาราม  

54 นายจิตณรงค์  ชัยชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนหลวง 
55 นางสาวบุญพา  พรหมณะ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 

(รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านวังทองสามัคคี  
56 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัประสพ 

  57 นายบุญจันทร์  รุ่งฟ้า ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนสน 

58 นางวิมลรัตน์  ก่อบุญขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัดอนยาง 

59 นางสาวเพ็ญจา  จันทร์ชุมแสง ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านท่าโพธ์ิ  
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60 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขาพระน่ิม 

61 นายพูนศักดิ์  นาคครื้น ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 

62 นางรัตน์เกล้า  จันทร ครูวิกฤติ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก  

63 นายขวัญชยั  ชชู่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทับทอ้น 

64 นายพินิต  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางสําโรง 

65 นายจรญูศักดิ์ เอกเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขาแก้ว 

66 นายสุเทพ  ประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแสงประดิษฐ ์

67 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวชิรประดิษฐ ์

68 นายมานิต  จิตสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันิกรประสาท  

69 นายพรทิพย์  เพชรเกื้อ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกาญจนาราม 

70 นายสุรเชษฐ ์ ปานแดง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเปล  

71 นางจุร ี วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัพ่วง 

72 นางพิลาวรรณ  ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 

73 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา  

74 นายสุขสวัสดิ์  จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักงตาก 

75 นายทนงศักดิ์  ถุงทอง ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนราชา 

76 นายทนุพันธ์  หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหว้ยด่าน 

77 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหวัหมากบน 

78 นายโชติรัตน์  ฤทธิภักด ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหวัหมากล่าง 

79 นายสมพร  ศรสุีนทร ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหว้ยโศก 

80 นายธงชัย  หิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน  

81 นายสิรวิชญ์  ทองปรีชา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขาม 

82 นางศุภรัตน์  เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัปากคู 

83 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสตอ 

84 นายโกวิทย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองกรูด  

85 นางดวงพร  ดุษฎี ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัพุฒ 

86 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนนิมิต 

87 นายพีรพงษ์  ทรรพคช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านวงัหวาย 

 อําเภอดอนสัก   

88 นายจรัญ  ทําการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองคราม 

89 นางสาวณัฐสุมล  สวยงาม ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้9 

90 นายสมใจ  สิกขวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 

91 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวง  

92 นางสุณี รกัเมือง ติจันทึก ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  
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93 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง 

94 นางจิรพรรณ  สิกขวัฒน ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนเสาธง 

95 นายธรากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันอก  

96 นางอนงค์นาฎ  ทองยวน ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีชยัคราม 

97 นายวิตร  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัชลคราม 

98 นายศิรุต  สุขคุ้ม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรยีนวัดนทีวฒันาราม  

99 นายคํารณ  ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 

100 นายทศพร  ประยูรบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวดัวิสุทธิชลาราม 

101 นางสาวอารี  มลไชย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 

102 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์

103 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 

104 นางถนอมศรี  เดชศร ี ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นห้วยเสียด  

105 นางสาวรัตนวรรณ  นันทเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัสิงขร 

106 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําฉา  

107 นางสาวจรรยา  เจ๊ะเหยง ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะพลวย 

 อําเภอเกาะสมุย   

108 นายวิสาร บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนธปู 

109 นายบัญญัติ  พลูผล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง 

110 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแจ้ง 

111 นางอุทยัวรรณ  นาลาด ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันาราเจริญสุข 

112 นายพุทธพันธุ์  พรหมรักษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวงการาม 

113 นางพิไลวรรณ  ไชยราช ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย 

114 นายจักรพงศ์  อินทรเ์จรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัสันติวราราม 

115 นางสวาท  มีเพยีร ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัประเดิม 

116 นายเอกรินทร์  บุณยะโพธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัคุณาราม 

117 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักลาง  

118 นางสาวกิตยิา  เก้าเอีย้น ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับุณฑรกิาราม 

119 นางสาวเบญจวรรณ  บญุสิน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสว่างอารมณ ์

120 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม 

121 นายธาดา  อกัษรช่ืน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายแหลม 

122 นางมนพัทธ์  เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแหลมหอย   

123 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัภูเขาทอง 

124 นายสุชาติ  สุขสม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด 

126 นางสาวอัจฉรา  สมหวัง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรกัษ ์
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 อําเภอเกาะพะงัน   

126 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 

127 นายสิทธิพล ลีแสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท้องนายปาน 

128 นางสิริภรณ์  พาทีธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดริน้ 

129 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 

130 นางเสาวภา  ตนัเกียรติพงัน ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจรญิ 

131 นายสุวัช เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะเดือ่หวาน 

132 นางสาวนิภาพร  บินสัน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 

133 นางกรรณิกา  โอชม ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสมัยคงคา 

134 นางขวญัใจ  บวันาค ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศรีธน ู

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการพิเศษ 

2 นางสาวพิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการพเิศษ 

3 นางสาวนันทนชั  สิริเวชพันธ ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

4 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

5 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

ผู้ไม่มาประชุม   

-  

เวลา 09.00-12.00 น.  พิธีมอบเกียรติเชิดชูเกียรตขิ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.สุราษฎรธ์านี 
เขต 1 ประธานในพิธี (นายประทีป ทองด้วง) รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 1                
รักษาการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธาน ีเขต 1  ดงันี ้

รายการที่ 1 
นักเรียนผูส้อบได้คะแนน O-NET เต็มร้อย  
วิชาคณิตศาสตร์   ระดับชั้น ป.6 

รายการที่ 2 
นักเรียนผูส้อบได้คะแนน O-NET เต็มร้อย  
วิชาภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น ป.6 

1 ด.ญ.กมลรส  เอ่ียมสะอาด 1 ด.ญ.กมลรส  เอ่ียมสะอาด 
2 ด.ช.พคิน  พรศิวะกุล   
3 ด.ญ.ปัทมฤทัย  หนูสุก   
4 ด.ญ.ฮานิส  มุติชุน   
5 ด.ช.เกศกนก  จนัทร์จรูญ     
6 ด.ช.ทวีรัชต์  สะนิ   
7 ด.ช.วรพจน์ เพชรพับ   
8 ด.ช.สถิตพล ชัยชนะ   
9 ด.ญ.จันทนภา  ทับหิรัญ   
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รายการที่ 3 
นักเรียน ผูส้อบได้คะแนนเต็มร้อย NT  
ด้านความสามารถด้านภาษา  ระดับชัน้ ป.3 

รายการที่ 4 
นักเรียน ผูส้อบได้คะแนนเต็มร้อย NT  
ด้านเหตุผล  ระดับชัน้ ป.3 

1 ด.ช.กิติธัช  ปานะพงศ์ 1 ด.ญ.เปรมยุดา  แตงทรัพย์ 
2 ด.ญ.ฐาปนี  ศรีสงคราม 2 ด.ช.ธรรมชัย  ชูอําไพ 
3 ด.ญ.พิชญ์ปิยา  แสนทองแก้ว  3 ด.ญ.ภัคจิรา  เย็นแดง 
  4 ด.ญ.จุฑาทิพย์  เพชรมณี 
  5 ด.ช.อาณาเขต  ไชยวาน   
  6 ด.ญ.กชวรรณ  กันรอด 
  7 ด.ช.กิตติกา  ชัยเดช 
  8 ด.ญ.ทิพกฤตา พรมตวง 
  9 ด.ญ.เพชราภรณ์  สีแก้วก่ํา 
  10 ด.ญ.จิรัชญา นพชินวงศ ์
  11 ด.ญ.ปวีณา  เนื่องเกตุ 
  12 ด.ญ.วรัณปภา  สุขประชา 

 
รายการที่ 5 
ครูผูส้อน นักเรียนผูส้อบได้คะแนน O-NET เต็มร้อย  
วิชาคณิตศาสตร์  ระดับชัน้ ป.6 

รายการที่ 6 
ครผูส้อน นักเรียนผูส้อบได้คะแนน O-NET เต็มร้อย  
วิชาภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น ป.6 

1 น.ส.ศุภรัตน์   วัฒนา อนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 น.ส.จิตรา  สัมพันธ์  อนุบาลสุราษฎร์ธานี 
2 นายเอกพงษ์   คงเช็น บ้านบ่อผุด    
3 นางจิราพรรณ  ดีฮกเคี่ยน วัดภูเขาทอง    
4 นางวราภรณ ์ บุญมาก วัดภูเขาทอง    
5 นางเบญจวรรณ  ยวนเกิด วัดประสพ    
6 นายพนมไพร  บุญรอดชู บ้านหัวหมากบน    

 
รายการที่ 7 
ครูผูส้อนนักเรยีน ผูส้อบได้คะแนนเต็ม NT  
ด้านความสามารถด้านภาษา  ระดับชัน้ ป.3 

รายการที่ 8 
ครูผูส้อนนักเรยีน ผูส้อบได้คะแนนเต็ม NT  
ด้านความสามารถด้านเหตุผล ระดับชัน้ ป.3 

1 นางจุรีรัตน ์ เพชรทอง ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 1 นางอรรถพร  ช่วยพิทักษ์ บ้านเกาะเต่า 
2 นางสาวสิรินันท์  จันทร์โสม วัดสว่างอารมณ์ 2 นางสาวจุฑาภรณ์   หมึกศรี บ้านควนยูง 
   3 นางอาภา  ฉ่ํามะนา บ้านทับท้อน 
   4 นางสาวรัตนาพร ยะสุข บ้านหาดงาม 
   5 นางเบญจรัตน์  วิชัยดิษฐ วัดนอก 
   6 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัณย์รัชต ์ แซ่หลี วัดประเดิม 
   7 นางสาวเนาวรัตน์  ต่อโชติ วัดภูเขาทอง 
   8 นางเอ้ือมพร  สุขัมศรี อนุบาลสุราษฎร์ธานี 
   9 นายธนชาต  เทียนวัฒนากุล อนุบาลสุราษฎร์ธานี 
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รายการที่ 9  
ครูผุส้อนในโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย NT 
ความสามารถด้านภาษา 10 ลําดับ  ระดับชั้น ป.3 

รายการที่ 10  
ครูผูส้อนในโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย NT 
ความสามารถด้านคาํนวณ 10 ลําดับ  ระดับชั้น ป.3 

1 นางประดับ  บัวนาค วัดสิงขร 1 นายโกศล   หนูช่วย บ้านซอย 10   
2 นางเรวดี   เมืองแก้ว บ้านควนยูง 2 นางประดับ  บัวนาค วัดสิงขร   
3 นางสาวโสรญา  สีพุฒ วัดประสพ 3 นางสาวปุณยนุช  อุตะมะมุนี บ้านเกาะเต่า   
4 นางสาวพิมพ์วิไล  คณาญาติ บ้านม่วงลีบ 4 นางมาล ี กุลวดีวงศ ์ บ้านสุชน   
5 นางกาญจนา  โกละกะ  วัดสมหวัง 5 นายธนภัค   แสงมุณี บ้านหัวหมากบน   
6  นางจันทร์ทิพย์  สังข์ทอง วัดสมหวัง 6 นางสาวสุดใจ  วิชัยดิษฐ วัดคีรีวงการาม   
7 น.ส.สารี   มีเดช บ้านดอนหลวง 7 นายสาทิศ   เรืองศร ี วัดแจ้ง   
8 นางพรพิมล  หิรัญเรือง วัดพุฒ 8 นางพรพิมล  หิรัญเรือง วัดพุฒ   
9 นางอาภา  ฉ่ํามะนา บ้านทับท้อน   9 นางสาวขวัญจิตร   รอดแก้ว บ้านควนยูง   
10 นางผกามาศ   หนูแดง บ้านหัวหมากบน   10 นางนูไฮน ี เจ๊ะม๊ะสาแล บ้านแม่โมกข์ 
11 นางจารุวรรณ   จันทร์เพชร วัดนาราเจริญสุข    

 

รายการที่ 11  
ครูผู้สอนในโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ย NT ความสามารถ 
ด้านเหตุผล 10 ลําดับ  ระดับชั้น ป.3 

รายการที่  12 
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ผลคะแนน O-NET เฉลี่ยสูง 5 ลําดับ  ระดับชั้น ม.3  

1 นางประดับ  บัวนาค วัดสิงขร   1 นางสาวจรัสศรี  เพ็ชรโกมล วัดเขาพระนิ่ม 
2 นางสาวจุฑาภรณ์   หมึกศรี บ้านควนยูง   2 นางอรชร   สุบรรณ์ วัดกงตาก 
3 นายเกรียงศักด์ิ  เพชรทอง ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม  3 นางสาวนีรมล  ดาบเงิน วัดบางใบไม้ 
4 นางพิลดา  รัตนะ ชุมชนบ้านนางกํา   4 นางสาวกชพร  อินทร์ย้ิม บ้านโฉลกหลํา 
5 นางสาวสีตีฝาตีม๊ะ  อาดํา บ้านท้องนายปาน 5 นางกนกรัตน์  ชว่งชุณห์ส่อง ชุมชนบ้านนางกํา 
6 นางอาภา  ฉ่ํามะนา บ้านทับท้อน      
7 นางศริมา   เสนย้ิม บ้านหัวหมากบน      
8 นางอรรถพร  ช่วยพิทักษ์ บ้านเกาะเต่า      
9 นางสาวดาราพร  รัตนโสภา วัดคีรีวงการาม      
10 นางสาวอนุมัติ  นวลวัฒน์ วัดประสพ    

 
รายการที่ 13 
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร ์ 
ผลคะแนน O-NET เฉลี่ยสูง 5 ลําดับ   ระดับช้ัน  ม.3 

รายการที่ 14 
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ผลคะแนน O-NET เฉลี่ยสูง 5 ลําดับ  ระดับช้ัน ม.3  

1 นายวรุต  อนุรักษ์ วัดเขาพระนิ่ม 1 นางพิไลวรรณ  ไชยราช บ้านหน้าค่าย 
2 นางสาวเฉลิมขวัญ  กุศลสุข บ้านเกาะเต่า 2 นางสาวณัฐธยาน์  อัศวโสวรรณ บ้านเกาะเต่า 
3 นางสาวรุ่งนภา   สโมสร วัดกงตาก 3 นายวิชาญ  วิชัยดิษฐ์ วัดเขาพระนิ่ม 
4 นางสาวสุวิดา  นิติไชย วัดบางใบไม้ 4 นางริญญภัสร์  ชยัรัตน์รังสี วัดสมหวัง 
5 นายชนายุทธ์   นิลมาศ บ้านอ่างทอง 5 นางอรวรรณ  อินแพง วัดแสงประดิษฐ์ 
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รายการที่ 15 
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  ผลคะแนน O-NET เฉลี่ยสูง 5 ลําดับ  
ระดับช้ัน ม.3 

รายการที่ 16 
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
ผลคะแนน O-NET  เฉลี่ยสูง 5 ลําดับ   
ระดับช้ัน ม.3 

1 นายพานุ  นราภัย บ้านเกาะเต่า 1 นายเตชสิทธ์ิ  ศรีสุเมธารัสม์ิ บ้านหน้าค่าย 
2 นายวิชัย  ยมกลาง วัดเขาพระนิ่ม 2 นางประดับ พรหมพัฒน์ บ้านแม่โมกข์ 
3 นางสาวน้ําฝน   ทองเกตุ วัดกงตาก 3 นางสาวศรีสุดา  สุขสนิท วัดเขาพระนิ่ม 
4 นางสาวทิตติยา  เฟ่ืองเกษม บ้านหน้าค่าย 4 นางสาวศิริพร  รัตนวรรณ บ้านเกาะเต่า 
5 นางสาวจิราภรณ ์ จัตุรงค์แสง บ้านคลองสระ 5 นางพรพรรณ  ใจซ่ือ บ้านคลองนามิตรภาพ ที่ 201 

 
รายการที่ 17 
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ผลคะแนน O-NET เฉลี่ยสูง 10  ลําดับ  ระดับช้ัน ป.6 

รายการที่ 18 
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 
ผลคะแนน O-NET เฉลี่ยสูง 10  ลําดับ   ระดับช้ัน ป.6 

1 นางรัตนา    เมฆเสน บ้านบ่อฉโลก 1 นางฉะอ้อน  วุฒิพงศ์ วัดสิงขร 
2 นางสหพร   สงนรินทร์ บ้านหัวหมากบน 2 นางดวงพร  สฤษดิสุข วัดบุญบันเทิง 
3 นางสาวนภัสรา  จงเกื้อ วัดเขาพระนิ่ม 3 นายพนมไพร   บุญรอดชู บ้านหัวหมากบน 
4 นางสาวสุดาณ ี  ทับสวัสด์ิ บ้านหัวหมากล่าง 4 นางมาล ี เดชวงษา วัดแหลมทอง 
5 นางพิมพ์พรรณ  ปาลคะเชนทร์ วัดเขาแก้ว 5 นางนิตยา  สาระคง บ้านเกาะพลวย 
6 นางจินตนา   ฮ่งภู่    วัดพ่วง 6 นางจิรภา สมพลเดช บ้านแหลมหอย 
7 นางจุรีรัตน ์ ไชยวรรณ วัดประสิทธาราม 7 นางสาวฐิติกาญจน์  จุลบุษรา ชุมชนบ้านใต้ 
8 นางสาวทิพวรรณ   ขาวกริบ บ้านศิลางาม 8 นางสมจิต  ช่วยบํารุง บ้านน้ําฉา 
9 นางสาวนลิษา   ศรีม่ันคง บ้านดอนธูป 9 นายเอกพงษ์   คงเซ็น บ้านบ่อผุด 
10 นายสุรพล  สุปันตี บ้านสุชน 10 นายถวิล  วัชรานุพงศ์ วัดชลคราม 

 
รายการที่ 19 
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ผลคะแนน O-NET เฉลี่ยสูง 10  ลําดับ   
ระดับช้ัน ป.6 

รายการที่ 20 
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ผลคะแนน O-NET เฉลี่ยสูง 10  ลําดับ  
ระดับช้ัน ป.6 

1 นางสาวสีตีฝาตีม๊ะ  อาดํา บ้านท้องนายปาน 1 นางอมรพันธ์    รัตนพันธ์ุ บ้านควนยูง 
2 นางนุชนาฏ  วิชยัดิษฐ์ วัดเขาพระนิ่ม 2 นางสิริกร   แก่นแก้ว บ้านหัวหมากล่าง 
3 นางสาวอัจฉรา  เปรมปรีดา บ้านน้ําฉา 3 นายสุเชต   ศรีกวางทอง บ้านหัวหมากบน 
4 นางสาวณัฐกานต์   นาควงศ ์ บ้านดินแดงสามัคค ี 4 นางวนัสนันท์   แก้วโรย บ้านศิลางาม 
5 นายธนภัค   แสงมุนี บ้านหัวหมากบน 5 นางชญาภา  ศรีทอง วัดพุฒ 
6 นางสาวอาริสา   หนูกลิ่น บ้านควนยูง 6 นางสาวหทัยภัทร    คงแป้น บ้านคอกช้าง 
7 นางสาวฐิติภรณ ์  เพิงใหญ่ วัดวังไทร 7 นางพิมพ์พรรณ  ปาลคะเชนทร์ วัดเขาแก้ว 
8 นางมาล ี เดชวงษา วัดแหลมทอง 8 นางจินตนา   ฮ่งภู่    วัดพ่วง 
9 นางสาวสาวิตรี   สุขภักดี บ้านศิลางาม 9 นางมาล ี เดชวงษา วัดแหลมทอง 
10 นางสาวอนงค์นารถ  ศรีสุวรรณ วัดเขาแก้ว 10 นางรัตนา   เมฆเสน บ้านบ่อโฉลก 
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รายการที่ 22 
โรงเรียนที่มีคา่เฉลี่ยคะแนน  
O-NET ม.3    
5 กลุ่มสาระสงูสุด 5 ลาํดับ 

รายการที่ 23 
โรงเรียนที่มีคา่เฉลี่ยคะแนน  
O-NET ป.6    
5 กลุ่มสาระสงูสุด 5 ลาํดับ 

รายการที่ 24 
โรงเรียนที่มีคา่เฉลี่ยคะแนน NT  
 3 ด้าน สูงสุด 10  ลําดับ 

1 วัดเขาพระนิ่ม 1 บ้านหัวหมากบน 1 วัดสิงขร   
2 บ้านเกาะเต่า 2 บ้านท้องนายปาน 2 บ้านควนยูง   
3 บ้านหน้าค่าย 3 วัดเขาพระนิ่ม 3 บ้านหัวหมากบน   
4 วัดกงตาก 4 วัดสิงขร 4 บ้านเกาะเต่า   
5 วัดบางใบไม้ 5 บ้านควนยูง 5 บ้านซอย 10 
  6 วัดเขาแก้ว 6 บ้านสุชน 
  7 บ้านหัวหมากล่าง 7 วัดประสพ 
  8 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 8 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 
  9 บ้านบ่อน้ําร้อน   9 บ้านทับท้อน 
  10 บ้านศิลางาม 10 วัดคีรีวงการาม 

 

รายการท่ี 25 รายการท่ี 26 รายการท่ี 27 รายการท่ี 28 รายการท่ี 29 
โรงเรียนท่ีมีผลการสอบ 

O NET ป.6 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ี  

5 กลุ่มสาระ   
(โรงเรียน 5 ดาว) 

โรงเรียนท่ีมีผลการสอบ 
O NET ป.6 สูงกว่า

ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ี  
4  กลุ่มสาระ  

(โรงเรียน 4 ดาว) 

โรงเรียนท่ีมีผลการสอบ 
O NET ป.6 สูงกว่า

ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ี  
3  กลุ่มสาระ  

(โรงเรียน 3 ดาว) 

โรงเรียนท่ีมีผลการสอบ 
O NET ป.6 สูงกว่า

คา่เฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ี  
2  กลุ่มสาระ  

(โรงเรียน 2 ดาว) 

โรงเรียนท่ีมีผลการสอบ 
O NET ป.6 สูงกว่า

ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ี  
1  กลุ่มสาระ  

(โรงเรียน 1 ดาว) 
บ้านเกาะเต่า ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม ชุมชนบ้านใต้ ชุมชนบ้านนางกํา ไทยรัฐวิทยา 88 
บ้านคอกช้าง บ้านเกาะพลวย บ้านกงหนิง บ้านกําสนราษฎร์อุทิศ บ้านกําสนประชาสรรค์ 
บ้านซอย 2 บ้านควนยูง บ้านศรีธนู บ้านเกาะนกเภา บ้านซอย 10 
บ้านดินแดงสามัคค ี บ้านคลองคราม บ้านปากดอนสัก บ้านทอนหญ้าปล้อง บ้านดอนเสาธง 
บ้านท้องนายปาน         บ้านคีรีรอบ บ้านไสตอ บ้านมะเดื่อหวาน บ้านดอนหลวง 
บ้านทับท้อน บ้านดอนธูป วัดนอก บ้านท่าเสาเภา บ้านม่วงลีบ 
บ้านน้ําฉา บ้านดอนสน วัดนาราเจริญสุข บ้านบ่อโฉลก บ้านไสขาม 
บ้านบ่อน้ําร้อน บ้านบางรักษ์ วัดบางใบไม้ บ้านหน้าค่าย บ้านปลายแหลม 
บ้านบ่อผุด บ้านศิลางาม วัดคีรีวงการาม บ้านใหม่สามัคคี       บ้านโพหวาย 
บ้านศรีชัยคราม บ้านสุชน วัดประสิทธาราม วัดกงตาก บ้านห้วยเสียด 
บ้านไสใน บ้านห้วยด่าน วัดบุญบันเทิง บ้านอ่างทอง บ้านหาดงาม 
บ้านหัวหมากบน บ้านแหลมหอย วัดประสพ วัดนิกรประสาท วัดกลาง 
บ้านหัวหมากล่าง วัดกาญจนาราม วัดพุฒ วัดนทีวัฒนาราม วัดกลางใหม่ 
บ้านหาดริ้น วัดพ่วง วัดภูเขาทอง วัดสมหวัง    วัดเขานางเภา 
วัดเขาแก้ว วัดราษฎร์เจริญ นิคมสร้างตนเอง วัดสันติวราราม วัดชลธาร   
วัดเขาพระนิ่ม วัดวชิรประดิษฐ์ บ้านคลองกรูด  วัดคีรีวง 
วัดชลคราม วัดวังไทร วัดแจ้ง  วัดท่าไทร 
วัดสิงขร วัดสมัยคงคา   อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 

วัดแหลมทอง ชุมชนวัดสุนทรนิวาส   วัดประเดิม 
อนุบาลสุราษฎร์ธานี วัดอุทยาราม   วัดนทีคมเขต 
    วัดปากคู 
    วัดสว่างอารมณ์ 
    วัดแสงประดิษฐ์ 
    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 
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เริ่มประชุม  เวลา  13.05  น. 

ประธานในที่ประชุม (นายประทีป ทองด้วง) รอง ผอ.สพป.สรุาษฎรธานี เขต 1 รักษาการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
1) จุดเทียน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย 
2) ที่ประชุมร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ 
3) ชม VTR ประมวลภาพกิจกรรมในรอบเดือนมิถุนายน 2560 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
1.1  การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน  ข้าราชการครู  และนักเรยีน 

ประจําปีการศกึษา 2559 
ประธาน : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม และข้าราชการครูผู้สอน      

ที่มีผลคะแนน O-NET เฉลี่ยสงู  ตลอดจนโรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ป.6 สูงกว่าค่าเฉล่ีย
ระดับเขตพ้ืนที่ ทุกท่านมา ณ โอกาสน้ีที่มีสว่นในการขับเคลื่อนและพัฒนาจนทําให้มีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี 

ที่ประชุม : รับทราบ 

1.2  ผู้บริหารสถานศึกษาเสียชีวิต 
ประธาน : 
 

ขอแสดงความเสียใจกับคณะครู และครอบครัวของผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย                  
(นายอนุสรณ์  แท่นอ่อน)  เสยีชีวิต ไว้ ณ โอกาสน้ี 

ที่ประชุม : รับทราบ 

1.3  โครงการเสริมสรา้งคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
“ป้องกันการทุจริต” 

ประธาน : 
 

ตามท่ี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้จัดประชุมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเคพาร์ค 
โดยได้รับความรู้จากวิทยากร (นายอุทิศ  บัวศรี) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในเรื่อง  

1) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
2) ระบบการคิดฐานสอง และผลประโยชน์ทับซ้อน  
3) กฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน  
4) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2560 

ขอให้สถานศึกษาได้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องด้วย 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที ่4/2560                    
เมื่อวันที่  9  มถิุนายน 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด               
ได้แจ้งทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th  หัวข้อ “การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา”) 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560  เมื่อวันที่ 9  มถิุนายน 2560 
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ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 งานบริหารบุคคล 
รองไพจิตร : 

3.1.1  มติ ก.ค.ศ. ทีเ่ก่ียวกับการบรหิารงานบคุคล 
ด้วย ก.ค.ศ. มีมติเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ดังน้ี 
1. ปรับปรุงตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ  ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20            

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2560  เรื่อง  การปรับปรุงมาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน โดยระบุ 

 มาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะ 
 - ช่ือตําแหน่ง :  ครูผู้ช่วย, ครู 
 - ช่ือวิทยฐานะ :  ครูชํานาญการ, ครูชํานาญการพิเศษ, ครูเช่ียวชาญ, ครูเช่ียวชาญพิเศษ 
2. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะ

หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 21  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2560 เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูลบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 

3. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 22  ลงวันที่  5 กรกฎาคม  2560 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน    

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  1 ขอแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสายงานการสอน ที่มีคุณสมบัติและยังไม่มีคุณสมบัติในการเสนอขอให้มีวิทยฐานะและเล่ือน                 
วิทยฐานะ  ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 21  ลงวันที่  5 กรกฎาคม  2560 เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ   
และให้ถือแนวปฏิบัติการดําเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน  ตามหนังสือฉบับน้ีโดยเคร่งครัด 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 1)  หน้า 10-56 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.1.2  โครงการพัฒนาครูรปูแบบครบวงจรของ สพฐ. 
ประธาน : 
 

ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบาย
เร่งด่วนให้ปฏิรูประบบการพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่ โดยให้ครูได้รับการอบรมพัฒนา
ตนเองตามความต้องการและจัดสรรงบประมาณพัฒนาครูให้รายละ  10,000 บาทต่อปี เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ขอให้ผู้บริหารฯ ได้ตรวจสอบ
รายละเอียด และสนับสนุนข้าราชการครู ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯด้วย 

  

รองไพจิตร : 
 

ตามนโยบายเร่งด่วนดังกล่าว ต้องการให้ปฏิรูประบบการพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่ สรุป
รายละเอียดได้ดังน้ี 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองตามความต้องการ 
งบประมาณ  :  จัดสรรงบประมาณพัฒนาครูให้รายละ  10,000 บาทต่อปี  
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รองไพจิตร : 
 

หลักสูตรการอบรม :  เป็นหลกัสูตรที่ผ่านการรับรองจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา/คุรุพัฒนา    
โดยหลักสูตรทีไ่ด้รับการรับรอง จํานวน 1,460 หลักสูตร และจะต้อง
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง ไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง ภายใน 5 ปีจะต้องมีช่ัวโมง
อบรมรวม 100 ช่ัวโมง 

 ในส่วนของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีผูป้ระสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 1,000 คน และ
ได้รับจัดสารงบประมาณ 1,200,000 บาท ขอให้ผู้บรหิารฯ ดําเนินการดังน้ี 

1) พิจารณาหลักสูตรที่ครูลงทะเบียน ว่าหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากคุรุ
พัฒนาหรือไม่ ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับครูหรือไม่อย่างไร  

2) ค่าลงทะเบียนว่าอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คนละ 10,000 บาทหรือไม่ 
เช่น ครูต้องการพัฒนาและขอลงทะเบียน 2 หลักสูตร เป็นเงิน 12,000 บาท ซึ่ง
เกินวงเงินงบประมาณ 10,000 บาท โดยในส่วนที่ เ กินวงเงิน ครูจะเป็นผู้
ลงทะเบียนเอง 2,000 บาท ให้พิจารณาและมีข้อตกลงว่าควรจะลงทะเบียนหรือไม่ 
มีความเหมาะสมหรือไม่ด้วย 

ผอ.รร.วัดท่าไทรฯ : ขณะน้ีหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูฯ มีปัญหาว่าหาหลักสูตรที่จะลงทะเบียนยากมาก และ 
แต่ละหลักสูตรที่จะเข้าอบรมพิจารณาแล้วเห็นว่า นํามาใช้ประโยชน์ในส่วนที่เก่ียวข้องได้อย่างไร 
หรือจะส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ในช่วงที่ครูฯเข้ารับการอบรมดังกล่าว กรณี  
ถ้าผู้บริหารฯ  พิจารณาแล้วไม่อนุมัติให้ครูเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรฯ จะส่งผลต่อผู้บริหาร
และครูประการใดบ้าง 

ผอ.รร.บ้านศิลางาม : 1) ข้าราชการครูฯ จะต้องรีบดําเนินการลงทะเบียนเข้าอบรมดังกล่าว 
2) สพป.สฎ.1 ภายในจังหวัด มีสิทธิเสนอโครงการอีกได้หรือไม่อย่างไร 
3) กรณีที่พิจารณาไปแล้ว สามารถลบออกจากโปรแกรมได้หรือไม่ 

รองไพจิตร : 
 

1) การดําเนินการดังกล่าวให้ลงทะเบียนตามระบบที่ระบุ ทั้งประเทศ ตามหลักเกณฑ์ให้วงเงิน 
10,000 บาทต่อคน  

2) กรณีคุณครลูงทะเบียนวิชาใดวิชาหน่ึง ขึ้นอยู่กับผู้บริหารฯกับคุณครู  ต้องรอดูระบบอยู่
ตลอดว่าเราได้ตัวจริงหรือไม่ 

3) กรณีครูรีบดําเนินการ เพราะต้องการสิทธ์ิในการย่ืนขอวิทยฐานะชํานาญการ/ชํานาญการ
พิเศษ ตามหลกัเกณฑ์ใหม ่  

คุณอารีย์ : ตามท่ี สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณ 1,200,000 บาท มาเพ่ือดําเนินงานตามโครงการฯ              
ขอให้ผู้บริหารฯ ได้แจ้งข้าราชการครูที่ได้ลงทะเบียนและจะเข้าอบรมในต้นเดือนสิงหาคม          
ให้ดําเนินการยืมเงิน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 โดยส่งเอกสาร/หลักฐานเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1) สัญญายืมเงิน      จํานวน  2  ฉบับ 
2) โครงการ/หลักสูตร/ตารางอบรม   จํานวน  2 ฉบับ 
3) ประมาณการในการยืมเงิน          จํานวน  1 ฉบับ 
4) หนังสืออนุญาตให้ไปราชการ        จํานวน 1 ฉบับ                                             

(ไปราชการภายในจังหวัด/ผู้อนุมัติ-ผอ.รร. และไปราชการต่างจงัหวัด/ผู้อนุมัติ- ผอ.สพป.) 
5) สําเนาหน้าบัญชีสมุดธนาคาร        จํานวน 1 ฉบับ 

ประธาน : ขอให้ดําเนินการให้รอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบฯ ด้วย 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.1.3  รายงานผลการพัฒนาตนเอง TEPE  Online 

รองไพจิตร : 
 

ให้โรงเรียนรายงานผลการพัฒนาตนเอง TEPE Online  โดยรายงานข้อมูลรอบ 12 เดือน          
(ก.ย. 60) 

ผอ.รร.บ้านควนยูง : โรงเรียนบ้านควนยูง ได้เข้าไปดําเนินการรายงานข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ TEPE ระบบปรับปรุง
ระบบวิทยฐานะ และมสี่วนที ่3 การทดสอบสามารถเรียนได้จากส่วนไหน 

รองไพจิตร : 
 

จะไปดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง และจะแจ้งการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง
ต่อไป 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.1.4  การขบัเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีสู่สถานศึกษา PLC 
รองไพจิตร : 
 

ตามท่ี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1  PLC เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ                 
ส่วนราชการ ขอให้ทุกโรงเรียนรายงานผลการดําเนินการด้วย 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2  งานบริหารท่ัวไป 
ผอ.สมชาย : 

3.2.1 มติคณะรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 วาระที่ 10.                           
เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ                             
และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือ                 

การแสดงธงชาติ  และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร  (ฉบับที่ . . . )  พ .ศ . . . . .  ตามที่ สํ า นักงาน                 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

สปน. เสนอว่า 
1. ได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวันสําคัญของชาติไทย ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 

กําหนดให้วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร และวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันสําคัญของชาติ 

2. ได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 
2560 ให้วันที่ 28 กรกฎาคม และวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจําปีเน่ืองจากเป็นวันสําคัญของชาติ
ไทย ดังน้ี 

2.1 วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

2.2 วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-              
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

2.3 ให้ยกเลิกวันหยุดราชการ วันที่ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ในข้อ 5 ตามประกาศ                 
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2500 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 
2500 
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3. คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (20 กันยายน 2559) เรื่อง กําหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวัน

พระราชทานธงชาติไทย 
4. คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (11 เมษายน 2560) เห็นชอบให้วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิม

พระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นวันหยุดราชการประจําปี 
และวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เป็นวันหยุดราชการประจําปี 

5. คณะกรรมการธงในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ได้พิจารณาเร่ืองร่าง
พระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... และร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดง
ธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... และร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการขอความเห็นชอบในการแสดงธงชาติที่กระทําโดยเอกชน แล้วมีมติให้ สปน. ดําเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศ
ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 ข้อ 13 เก่ียวกับการชักและการประดับธงชาติในโอกาสหรือวันพิธีสําคัญ    
เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี (11 เมษายน 2560) เรื่อง การพิจารณากําหนดวันหยุดประจําปีเพิ่ม
ต่อไปโดยด่วน 

6. ร่างระเบียบในเร่ืองนี้สมควรประกาศใช้บังคับก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ-                
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เพ่ือให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และภาคเอกชน ชักและประดับธงในวันพิธีสําคัญเก่ียวกับการพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้  การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธง

ของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 ดังน้ี 
1. ยกเลิกการใช้และประดับธงชาติในวันที่ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล รวม 1 วัน 
2. ให้เพิ่มเติมการกําหนดโอกาสและวันพิธีสําคัญให้ชักและประดับธงชาติ ดังนี้ 

2.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร             
เทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม และวันที่ 29 กรกฎาคม รวม 2 วัน 

2.2 วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน รวม 1 วัน 
3. กําหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมให้มีการกําหนดโอกาสและวันพิธีสําคัญให้ชักและประดับธงชาติ จาก

เดิม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช- 
บรมนาถบพิตร) วันที่ 5 วันที่ 6 และวันที่ 7 ธันวาคม รวม 3 วัน เป็น วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 และ
วันที่ 6 ธันวาคม รวม 2 วัน 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2.2  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  ประจําปี 2560 
ด้วยปีพุทธศักราช 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับผ้าพระกฐินพระราชทาน นําไปถวาย                
ณ วัดกลาง พระอารามหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560  เวลา 
09.39 น. เป็นต้นไป 
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เพ่ือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาบริจาคทรัพย์ โดยเสด็จพระราชกุศล
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในคร้ังน้ี โดยให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้รวบรวมเงินและโอนเงินเข้าบัญชี 
ในนาม “กฐินพระราชทานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  

ทั้งน้ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้แจ้งโรงเรียนในสังกัดร่วม
อนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ โดยการรวบรวมเงินนําส่งกลุ่มอํานวยการ ภายในวันที่ 15 กันยายน 
2560 ตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 ที่ ศธ 04163/2863 ลงวันที่             
20 มิถุนายน 2560 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3.2.3  สรุปคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียน 

สรุปคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                        
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 - สิ้นปีการศึกษา 2561 จํานวน 11 เครือขา่ย                            
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 2)  หน้า 57-59 ดังน้ี 
เครือข่าย บางกุ้ง  ขุนทะเล กาญจนดิษฐ์ ท่าทองอุแท 

อําเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ 
จํานวนโรงเรียน 12 โรงเรียน 11 โรงเรียน 13 โรงเรียน 13 โรงเรียน 
รอง ผอ.สพป.สฎ.1 นายผัน  หอมเกตุ นายผัน  หอมเกตุ นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู นายไพจิตร  รักษาสรณ์ 
ศึกษานิเทศก์ นางสาวพิณิวรรณ อินทเช้ือ นางสายตา แก้วศรีมนต์ นายไพศาล เพ็งกุล นายโยธิน สุธรรมานนท์ 

นางณธาอร ทองปรีชา 
ที่ทําการเครือข่าย ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี ร.ร.นิคมสร้างตนเอง วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ร.ร.วัดประสพ 

1.โรงเรียน วัดโพธินิมิต บ้านควนยูง วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) บ้านกงหนิง 
2.โรงเรียน วัดท่าทอง บ้านซอย 10 บ้านบ่อโฉลก บ้านศิลางาม 
3.โรงเรียน บ้านสันติสุข นิคมสร้างตนเอง บ้านทับท้อน วัดบ้านใน 
4.โรงเรียน วัดนทีคมเขต บ้านซอย 2 บ้านบางสําโรง บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
5.โรงเรียน วัดแหลมทอง บ้านท่าเพชร วัดเขาแก้ว ไทยรัฐวิทยา 88 
6.โรงเรียน อนุบาลสุราษฎร์ธานี  บ้านบางใหญ่ วัดแสงประดิษฐ์ วัดอุทยาราม 
7.โรงเรียน บ้านโพหวาย ชุมชนวัดสุนทรนิวาส วัดวชิรประดิษฐ บ้านดอนหลวง 
8.โรงเรียน วัดบางใบไม้ บ้านบางชุมโถ วัดนิกรประสาท บ้านวังทองสามัคค ี
9.โรงเรียน บ้านคลองสุข วัดสมหวัง วัดกาญจนาราม วัดประสพ 

10.โรงเรียน วัดชลธาร บ้านสุชน บ้านหนองเปล บ้านดอนสน 
11.โรงเรียน วัดบุญบันเทิง วัดกลางใหม่ วัดพ่วง วัดดอนยาง 
12.โรงเรียน บ้านทอนหญ้าปล้อง  บ้านปากกะแดะ บ้านท่าโพธิ์ 
13.โรงเรียน   บ้านท่าเสาเภา วัดเขาพระนิ่ม 

     

ประธานเครือข่าย นายศุภชัย เวชกุล นายอโณชัย วิเศษกล่ิน นายพูนศักด์ิ นาคคร้ืน นายนิคม บัวแก้ว 
รองประธานเครือขา่ย นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์ นายจิรพัส ทองสีทอง นายมานิตย์ จิตสงค์ นายสริยา จันทร์สงค์ 

กรรมการผู้แทนคร ู นางสพิณ สาระกุล นางมนพัทธ์ สินธนามราพันธ์ นางสุวลักษณ์ หงส์ทอง นายจรัญ เสียงใหญ่ 
กรรมการผู้แทนคร ู นายเสริมศักด์ิ ศรีวิเชียร นางลัดดาวรรณ  โรจรัตน์ นางถาวร ดําแก้ว นายจีระศักด์ิ นิธิพัฒนานนท์ 
กรรมการผู้แทนคร ู นางเบญจมาศ มณีโชติ นางอนุธิดา อักษรกูร นางพงศกร โสภา นายอดุลย์  ธรรมเจริญ 

กรรมการและเลขานุการ นางสุชาดา ล่ิมสวัสด์ิ นางจริยา ซึ้งสุนทร นางจุรี วิชิตแย้ม นางภาวนา  เทพทอง 
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เครือข่าย กรูดป่าร่อนคลองสระ ช้างคู ่ ดอนสัก  ปากแพรก 

อําเภอ กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก ดอนสัก 

จํานวนโรงเรียน 11 โรงเรียน 14 โรงเรียน 9 โรงเรียน 11 โรงเรียน 

รอง ผอ.สพป.สฎ.1 นายสุมนต์  ศิริธรรม นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู นายมณีโชติ  แพเรือง นายมณีโชติ  แพเรือง 

ศึกษานิเทศก์ นางจิราวรรณ ศรีวิเวก นางสาวณฐกร รักษ์ธรรม นายสุรชัย ช่วยเกิด นางอรัญญา มูสิสุทธิ์ 

ที่ทําการเครือข่าย ร.ร.บ้านคลองสระ ร.ร.บ้านไสตอ ร.ร.ชุมชนบ้านนางกํา ร.ร.วัดนอก 

1.โรงเรียน บ้านคลองสระ วัดกงตาก ชุมชนบ้านนางกํา บ้านคลองคราม 

2.โรงเรียน วัดคงคาล้อม บ้านควนราชา ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม บ้านดินแดงสามัคคี 

3.โรงเรียน บ้านม่วงลีบ บ้านห้วยด่าน บ้านเกาะนกเภา วัดคีรีวง 

4.โรงเรียน บ้านกําสนประชาสรรค์ บ้านหัวหมากบน เกาะพลวย (อ.เกาะสมุย) บ้านใหม่สามัคคี 

5.โรงเรียน บ้านกําสนราษฎร์อุทิศ บ้านหัวหมากล่าง วัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 

6.โรงเรียน วัดเขานางเภา บ้านห้วยโศก บ้านปากดอนสัก บ้านคอกช้าง 

7.โรงเรียน วัดวังไทร บ้านมะม่วงหวาน บ้านห้วยเสียด บ้านดอนเสาธง 

8.โรงเรียน บ้านคีรีรอบ บ้านไสขาม วัดสิงขร วัดนอก 

9.โรงเรียน บ้านไสใน วัดปากคู บ้านนํ้าฉา บ้านศรีชัยคราม 

10.โรงเรียน บ้านแม่โมกข์ บ้านไสตอ  วัดชลคราม 

11.โรงเรียน บ้านบ่อน้ําร้อน บ้านคลองกรูด  วัดนทีวัฒนาราม 

12.โรงเรียน  วัดพุฒ นายคํารณ ช่วงชุณห์ส่อง นายธรากร สงฤทธิ์ 

13.โรงเรียน  บ้านควนนิมิต นายทศพร ประยูรบุตร นายจรัญ ทําการเหมาะ 

14.โรงเรียน  บ้านวังหวาย นางอัมภา ทองเผือก นายบุญโชติ คงเรือง 

ประธานเครือข่าย นายจํานงค์ นวลขาว นายสิทธิพล พรหมมณี นางฉะอ้อน วุฒิพงศ์ นางฉเณกกัญณา พรหมอินทร์ 

รองประธานเครือขา่ย นายสุติยะ ชูหนู นายสุขสวัสด์ิ จิตติอาภรณ์ นางสาวอัจฉรา เปรมปรีดา นางสาวชญาภา อุบล 

กรรมการผู้แทนคร ู นายชูศักด์ิ ล่ันนาวา นายสมพร ศรีสุนทร นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร นางจิรพรรณ สิกขวัฒน์ 

กรรมการผู้แทนคร ู นางฐิรัฏฐ์ธรณ์ แก้วทองเมือง นายสุรพันธ์ พลดี   

กรรมการผู้แทนคร ู นางอุมารี ยุธิยนุวัฒน์ นายเกียรติชาย ชาสุวรรณ   

กรรมการและเลขานุการ นางพูนสุข เผือกเดช นางจิรฉัตร ไชยสกุล   
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เครือข่าย สมุย 1 สมุย 2 เกาะพะงัน 

อําเภอ เกาะสมุย เกาะสมุย เกาะพะงัน 

จํานวนโรงเรียน 10 โรงเรียน 8 โรงเรียน 9 โรงเรียน 

รอง ผอ.สพป.สฎ.1 นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์ นายประทีป  ทองด้วง นายสัญญานนท์  พรหมมณี 

ศึกษานิเทศก์ นายชาญชัย ชื่นพระแสง นางอนงค์ วีระกุล 
นายชาญชัย ชื่นพระแสง 

นางอรุณศรี จงจิตต์ 

ที่ทําการเครือข่าย ร.ร.บ้านอ่างทอง ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ ร.ร.บ้านโฉลกหลํา 

1.โรงเรียน บ้านดอนธูป วัดบุณฑริการาม ชุมชนบ้านใต้ 

2.โรงเรียน บ้านอ่างทอง วัดสว่างอารมณ์ บ้านท้องนายปาน 

3.โรงเรียน วัดแจ้ง บ้านหาดงาม บ้านหาดร้ิน 

4.โรงเรียน วัดนาราเจริญสุข บ้านปลายแหลม บ้านเกาะเต่า 

5.โรงเรียน วัดคีรีวงการาม บ้านแหลมหอย วัดราษฎร์เจริญ 

6.โรงเรียน บ้านหน้าค่าย วัดภูเขาทอง บ้านมะเด่ือหวาน 

7.โรงเรียน วัดสันติวราราม บ้านบ่อผุด บ้านโฉลกหลํา 

8.โรงเรียน วัดกลาง บ้านบางรักษ์ วัดสมัยคงคา 

9.โรงเรียน คุณาราม  บ้านศรีธนู 

10.โรงเรียน วัดประเดิม   

    
ประธานเครือข่าย นายบัญญัติ พูลผล นางสาวเบญจวรรณ บุญสิน นายวิโรจน์ ทองถึง 

รองประธานเครือขา่ย นายคําพูน วันนา นางวณิชชา เด่ียววาณิชย์ นายสุวัช เพียรเกษตร 

กรรมการผู้แทนคร ู นางพิไลวรรณ ไชยราช นางจงจิตร์  เรืองศรี นางสุปัญญา ภู่แดง 

กรรมการผู้แทนคร ู นางสวาท มีเพียร นางปิติพร วงศ์รัตนโชติกุล นางอาภาพร ธนวนิชนาม 

กรรมการผู้แทนคร ู นายทวี ลัภกิตโร นายสําราญ อินทร์ยอด นางสุกัญญา ขุนเจริญ 

กรรมการและเลขานุการ นางอุทัยวรรณ นาลาด นางอัจฉรา สมหวัง นางสาวนิภาพร บินสัน 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
รองมณีโชติ :  

3.2.4  การสรรหาและการคดัเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา                  
ของเขตพื้นทีก่ารศึกษา ประจําปี 2560 (กตปน.) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งประกาศ เรื่อง วิธีการสรรหาและการคัดเลือก

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจําปี 2560 และ
ตามกฎกระทรวง กําหนดจํานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2548 เน่ืองจากกรรมการชุดเดิม จะปฏิบัติงานครบวาระการดํารง
ตําแหน่งในวันที่ 24  สิงหาคม  2560         

1. คณะกรรมการมีจํานวน 9 คน ประกอบด้วย 
(1) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                 ประธานกรรมการ 
(2) กรรมการที่เป็นผู้แทนผูบ้ริหารสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ  จํานวน 1 คน กรรมการ 
(3) กรรมการที่เป็นผู้แทนผูบ้ริหารสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน จํานวน 1 คน  กรรมการ 
(4) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ                                   จํานวน 5 คน   กรรมการ 
(5) หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา                   กรรมการและเลขานุการ  
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 2. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง วิธีการสรรหา และการเลือก

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ข้อ 4 ให้คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและการเลือก จัดให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการเลือกกันเองเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 1 คน  

รองมณีโชติ :   1. ต้องการกรรมการที่เป็นผูแ้ทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ  จํานวน  1 คน  
มีวาระการดํารงตําแหน่ง คราวละ 3 ปี 

2. นําเสนอที่ประชุมรูปแบบการคัดเลือกกรรมการฯ  
2.1  ผู้บริหารฯ สมัครเอง 
2.2  ใหผู้้บริหารฯ คัดเลือกกันเอง 

3. สพป.สฎ.1  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพินิจฉัย ประกอบด้วย  
3.1 นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์ 
3.2 นายสิงหนาท  คงทรัพย์ 
3.3 นายสมชาย  สําอางค์กาย 

ผอ.รร.บ้านหนองเปล :   ขอทราบว่าการดําเนินการสรรหากรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของรัฐ  ใช้ระเบียบฯเดิมหรือไม่ 

รองมณีโชติ :    ใช้ระเบียบฯเดิม 
ผอ.รร.บ้านคลองนาฯ : เสนอที่ประชุม ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน เป็นประธาน (ช่ัวคราว) 
ประธาน : ขอให้ที่ประชุมเสนอช่ือผู้บริหารฯ เป็นประธาน (ช่ัวคราว) 
ผอ.รร.บ้านบางใหญ่ : เสนอ ผอ.รร.วัดบางใบไม้ (นายประสาน  บ้วนเพชร) เป็นประธาน (ช่ัวคราว)               

เพ่ือดําเนินการสรรหาผู้แทนผูบ้ริหารฯ 
ที่ประชุม : มีมติให้ นายประสาน  บ้วนเพชร  ผอ.รร.วัดบางใบไม้ เป็นประธาน (ช่ัวคราว) 
ผอ.รร.วัดบางใบไม้ : ดําเนินการสรรหา กตปน. หมดวาระลง เพ่ือสรรหากรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ จํานวน 1 คน โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษา โดยตําแหน่ง 
ไม่รวมถึง (รักษาการ) เสนอให้มีการสรรหา 2 วิธี 

1) ให้เสนอตนเอง และมผีู้รับรอง 
2) ให้ที่ประชุมเสนอ และเลือก 

มติที่ประชุม : เสนอให้มีการสรรหาโดยการสมัคร 
ผอ.รร.บ้านแม่โมกข์ : เสนอตนเอง เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานของรัฐ 
ผอ.รร.วัดบางใบไม้ : สรุปให้ที่ประชุมทราบ มผีู้สมคัรเข้ารับการสรรหา จํานวน 1 คน ได้แก่                       

นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่โมกข ์
มติที่ประชุม : รับรอง ให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 
ผอ.รร.บ้านแม่โมกข์ : กล่าวขอบคุณ และจะรับผิดชอบงาน ในฐานะเป็น กปตน. 
ผอ.รร.วัดบางใบไม้ : รายงานต่อประธาน และที่ประชุม ผลการดําเนินการสรรหา กปตน.  

ได้แก่ นายสัญญา  รอดคํา ผอ.รร.บ้านแม่โมกข ์
รองมณีโชติ : หน้าที่ กปตน. ไปสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 10 คน  

(ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ด้านการวิจัยและประเมินผล, ด้านการบริหารการศึกษา, 
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม) 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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ผอ.ประภาพรรณ : 

3.2.5  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ด้วย สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ   ได้มอบหมายให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1, เขต 2 , เขต 3 , สพม.เขต 11 และศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  ครั้งที่ 67   ปีการศึกษา 2560 เพ่ือเป็นเวที
ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการแก้ไขปัญหา นับเป็นผลสําเร็จของการจัดการศึกษา
ที่ครูผู้สอนและนักเรียนได้เผยแพร่ผลงานด้าน   การจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน  การจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนมีพัฒนาการและปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขัน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทการจัด
การศึกษาที่เปลี่ยนไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 ได้กําหนดการจัดงานและเจ้าภาพในระดับภูมิภาค ดังน้ี 

1. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กําหนดการจัดงาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2560 
2. ระดับภูมิภาค กําหนดการจัดงานเดือนธันวาคม 2560 โดยมอบหมายเจ้าภาพในระดับภูมิภาค 

ดังน้ี           
ภาคเหนือ         จังหวัดกําแพงเพชร   ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        จังหวัดขอนแก่น       ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2560 
ภาคใต้          จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2560  
ภาคกลางและภาคตะวันออก    จังหวัดนครนายก      ระหว่างวันที่ 4 – 6 มกราคม 2561 

3. ระดับประเทศ  ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต  ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์  2561 
*  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กําหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน  2560  จํานวน 9 ศูนย์
การแข่งขัน  ได้แก่ (สําหรับรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง)  

ศูนย์โรงเรียน จัดการประกวด/แข่งขนั 
1. โรงเรียนอนุบาลสรุาษฎร์ธาน ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย,  วิทยาศาสตร์นักบินน้อย 
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสรุาษฎร ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์) 
3. โรงเรียนมานิตานเุคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ 
4. โรงเรียนบา้นบางใหญ ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระทัศนศิลป์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรี 
5. โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต เรียนร่วมภาษาไทย, สังคม , ศิลปะ,การงานอาชีพฯ และ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6. โรงเรียนนคิมสร้างตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7. โรงเรียนบา้นโพหวาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เรียนร่วม การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
8. โรงเรียนเทพมิตรศึกษา การงานอาชีพและภาษาต่างประเทศ 
9. โรงเรียนวัดท่าไทร ฯ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ 

สุขศึกษา และพลศึกษา 
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* ระดับภาคใต้   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม  2560 สถานที่จัดพิธีเปิด – ปิด 
สนามโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 และมอบธงให้เจ้าภาพคร้ังที่ 68 ปี
การศึกษา 2560 

สถานทีจั่ดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  :  สถานศึกษาที่อยู่ในเขตอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี                    
อําเภอพุนพิน  อําเภอกาญจนดิษฐ์  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
ผอ.ชูศักด์ิ :  
3.3  งานการเงินและงบประมาณ  

3.3.1  สรปุการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2560 (มิถุนายน - กรกฎาคม 2560) 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 3)  หน้า 60-61 

รายการงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ (บาท) 

งบลงทุน งบบุคลากร เงินอุดหนุน งบดําเนินงาน รวม (บาท) 
ได้รับจัดสรร 5 รายการ (มิ.ย.-ก.ค. 60) - - 17,749,073 1,000,000 19,100,073 

รวมทั้งสิ้น 88,767,420 8,101,680 116,022,584 73,814,51 286,706,195
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
3.3.2 การติดตามและประเมินผลการบรหิารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                               

(ยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบหมายให้สํานักงานติดตามและประเมินผล             

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดําเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ยุทธศาสตร์ 
นโยบาย และงบประมาณ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 

  ส่วนที่ 1 แบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  จํานวน 10 ตัวช้ีวัด   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู     จํานวน 6 ตัวช้ีวัด   
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ  
     และพัฒนามาตรฐานการศึกษา     จํานวน 8 ตัวช้ีวัด  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้อง 
     กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ   จํานวน 3 ตัวช้ีวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ICT เพ่ือการศึกษา      จํานวน 3 ตัวช้ีวัด   
   ยุทธศาสตร์ที ่6 : การบริหารจัดการ      จํานวน 14 ตัวช้ีวัด  

ส่วนที่ 2 แบบติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

 กระทรวงศึกษาธิการมีคําสั่งที่ สป. 164/2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่อง นโยบาย
การตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้มีการเร่งรัด กํากับ ติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษ 
จํานวน 15 นโยบาย ในส่วนที่เก่ียวข้องกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 13 นโยบาย ดังน้ี 

 นโยบายที่ 1  การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 นโยบายที่ 2  โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 นโยบายที่ 3  การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
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 นโยบายที่ 4  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 นโยบายที่ 5  STEM Education 
 นโยบายที่ 6  การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ O - NET 
 นโยบายที่ 7  โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 นโยบายที่ 8  การพัฒนาครู 
 นโยบายที่ 9  การพัฒนาโรงเรียน ICU 
 นโยบายที่ 10 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 นโยบายที่ 11 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 นโยบายที่ 12 การบริหารจัดการขยะและสิง่แวดล้อม 
 นโยบายที่ 13 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 

 ส่วนที่ 3 แบบติดตามงบประมาณประจําปี 2560  
  การติดตามงบประมาณประจําปี 2560 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดําเนินการติดตาม 
จํานวน 2 รายการ ดังน้ี 
  รายการที่ 1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 เป็นการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2560 (งบปกติ) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  รายการที่ 2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
ผอ.ชูศักด์ิ : ขอให้โรงเรียนต่อไปน้ี ดําเนินการแก้ไขและปรับปรุง ปร.4 (ใหม่) โดยด่วน 

-งบฯดําเนินงาน /ร.ร.บ้านบางใหญ่, บ้านศรีชัยคราม, บ้านดอนยาง, บ้านกงหนิง 
-งบฯซ่อมแซม / ร.ร.บ้านโฉลกหลํา, บ้านศรีธนู, บ้านควนนิมิต, บ้านศรีชัยคราม 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธาน : ขณะนี้ใกลส้ิ้นปีงบประมาณ  ในปีที่ผ่านมา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้เคยนําผู้บริหารฯ และ

บุคลากรใน สพป.สฎ.1 ไปศึกษาดูงาน  จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง 
 

รองสัญญานนท์ :  
3.3.3  พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 4)  หน้า 62-106 
รองสัญญานนท์ : ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ 

วันที่ 23  สิงหาคม 2560 ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 24ก หน้า 13 ลงวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2560  

 ได้กําหนดวิธีการซื้อจ้างจัดจ้างพัสดุ กระทําได้โดยวิธี 
1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
2) วิธีคัดเลือก 
3) วิธีเฉพาะเจาะจง  

และบทลงโทษอาญาติดคุก ขอให้ผู้บริหารฯ ได้ศึกษาและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวต่อไป  
มีมาตราที่สําคัญ ได้แก่ 
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 มาตรา 8 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยของรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลัก (1) คุ้มค่า (2) โปร่งใส  
(3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (4) ตรวจสอบได้ หรือ 

 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ 
ในระบบเครือข่ายสามารถสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน... หรือ 

 มาตรา 120 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง ระเบียบหรือ
ประกาศที่ ออกตามความในพระราชบัญญั ติ น้ี โดยมิชอบ  เ พ่ือ ใ ห้ เ กิด  
ความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง ระเบียบหรือ
ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ีโดยทุจริต ต้องระวางโทษจําคุก
ต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจําและ
ทั้งปรับ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.3.4  ประกวดราคาซ้ือระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณต่์อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)                                             
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 5)  หน้า 108-117 
รองสัญญานนท์ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) ดังน้ี 

1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  จํานวน 191 ชุด 
2) ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสํานักงาน   จํานวน 191 ชุด 

กําหนดย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  
26 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
3.3.5  การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และการบนัทกึรายการควบคุมเงนิของสถานศึกษา 

รองสัญญานนท์ : ตามที่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเงินของสถานศึกษาไป
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และการบันทึก
รายการควบคุมเงินของสถานศึกษา (เล่มสีม่วง) สาระสําคัญได้แก่ 

1) การบันทึกควบคุมเงิน (เงินงบประมาณ, เงินนอกงบประมาณ, เงินรายได้แผ่นดิน) 
2) การบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงิน 
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3) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียน 
4) สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
5) สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
7) ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

ขอให้ผู้บริหารฯ ได้ศึกษารายละเอียดและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบฯด้วย 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ผอ.โยธิน :  

3.4  งานวิชาการ 
3.4.1  แผนนิเทศยกระดับคณุภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560  

ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก กต.ปน. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน  2560 ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบนิเทศ
โรงเรียนของแต่ละเครือข่าย ที่มีการปรับเปลี่ยนดังน้ี 

ศึกษานิเทศก์ผูร้ับผิดชอบ เดิมรับผิดชอบเครือข่าย จัดไปรับผิดชอบเครือข่าย (ใหม่) 
นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวก ช้างคู่ กรูด ป่าร่อนคลองสระ 
นายโยธิน  สุธรรมานนท์ 
นางณธาอร  ทองปรีชา 

กรูด ป่าร่อนคลองสระ ท่าทองอุแท 

นอกน้ันคงเดิม กําหนดระยะเวลาปฏิบัติการนิเทศ ดังน้ี 
  ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 มถินุายน 2560 ถงึ 31 กรกฎาคม 2560 
  ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 15 กันยายน 2560 
  ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 ธันวาคม 2560 
  ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2561 ถงึ 28 กุมภาพันธ์  2561 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.2  เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560   
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 6)  หน้า 118-124 สรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี 
ผอ.โยธิน : 1. ปฏิทินปฏิบติังานการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 
 1 ก.ค. – 31 ก.ค. 60 - โรงเรียนส่งข้อมูลผู้เข้าสอบผา่น www.niets.or.th 
 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 60 - ศูนย์สอบจัดสนามสอบ www.niets.or.th 
 1 – 15 ต.ค. 60 - นักเรียนระดับเทียบเท่า และ Home school สมัครผ่าน 

www.niets.or.th 
 10 ต.ค. 60 - สทศ. ประกาศเลขท่ีน่ังสอบและสนามสอบ (รอบที่ 1)                 

ให้โรงเรียนตรวจสอบ 
 10 – 31 ต.ค. 60 - สถานศึกษาแจ้งเพ่ิม-ลดรายช่ือผู้เข้าสอบ ผ่านwww.niets.or.th 
 5 ม.ค. 61 - สทศ. ประกาศเลขท่ีน่ังสอบและสนามสอบ (รอบที่ 2) 
 5 – 15 ม.ค. 61 - สถานศึกษาแจ้งเพ่ิม-ลดข้อมลูรายช่ือนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ 
 20 ม.ค. 61 - สทศ. ประกาศเลขท่ีน่ังสอบและสนามสอบผูเ้ข้าสอบกรณีพิเศษ 
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ผอ.โยธิน : 3 ก.พ. 61 - วันสอบ O-NET ป.6 
 3 – 4 ก.พ. 61 - วันสอบ O-NET ม.3 
 25 มี.ค. 61 - ประกาศผลการสอบ O-NET ป.6 ผ่านwww.niets.or.th 
 26 มี.ค. 61 - ประกาศผลการสอบ O-NET ม.3 ผ่านwww.niets.or.th 
  
 2. ตารางสอบ 
  ช้ัน ป.6 
  

วันเสาร์ 

3 
กุมภาพันธ์ 2561 

เวลาสอบ รหัสวิชา รายชา ระยะเวลา 
 09.00-10.00 น. 64 คณิตศาสตร์ 60 นาท ี
 10.30-12.00 น. 61 ภาษาไทย 90 นาท ี
 13.30-14.30 น. 65 วิทยาศาสตร์ 60 นาท ี
 15.00-16.00 น. 63 ภาษาอังกฤษ 60 นาท ี

 ช้ัน ม.3 
 

วันเสาร์ 

3 
กุมภาพันธ์ 2561 

เวลาสอบ รหัสวิชา รายชา ระยะเวลา 
10.00-11.30 น. 94 คณิตศาสตร์ 90 นาท ี
13.00-14.30 น. 91 ภาษาไทย 90 นาท ี

 
 

วันอาทิตย์ 

4 
กุมภาพันธ์ 2561 

เวลาสอบ รหัสวิชา รายชา ระยะเวลา 
10.00-11.30 น. 95 วิทยาศาสตร์ 90 นาท ี
13.30-14.30 น. 93 ภาษาอังกฤษ 90 นาท ี

 
ผอ.โยธิน : 1. ตามปฏิทิน 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 60  โรงเรียนส่งข้อมูลผู้เข้าสอบ การยืนยันข้อมูลใหผู้้บรหิารฯ

ได้ตรวจสอบข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูล “เด็กพิเศษ” ก่อนยืนยัน 
 2. สถานที่จัดสอบ 
  ป.6  - สนามสอบ ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

 ม.3-อําเภอกาญจนดิษฐ ์สนามสอบ ร.ร.วัดท่าไทรฯ, บ้านแม่โมกข ์
    -อําเภอดอนสัก สนามสอบ จะหารือเพ่ือความเหมาะสมจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง 

ผอ.รร.วัดท่าไทรฯ : การสนับสนุนงบประมาณการดําเนินการสําหรับครูผู้ควบคมุดูแลนักเรียน ม.3 สามารถ
ดําเนินการได้หรือไม่ อย่างไร 

ผอ.โยธิน : รับไปดําเนินการหารือกับคณะกรรมการดําเนินงาน จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 



25 
3.4.3  รูปแบบและโครงสรา้งข้อสอบ  O-NET ปีการศกึษา 2560 

  1) รูปแบบข้อสอบ และจํานวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 7)  หน้า 125-162 
  2) รูปแบบข้อสอบ และจํานวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3                          
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 8)  หน้า 163-211 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ผอ.โยธิน : ขอให้ผู้บริหารฯ ได้นํารายละเอียดดังกล่าวแจ้งให้ข้าราชการครูทราบ เพ่ือดําเนินการ 

ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 3.4.4  รูปแบบและโครงสรา้งข้อสอบ  NT ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560                         
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 9)  หน้า 212-214 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ผอ.โยธิน : ขอให้ผู้บริหารฯ ได้นํารายละเอียดดังกล่าวแจ้งให้ข้าราชการครูทราบ เพ่ือดําเนินการ 

ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   - ไม่ม ี- 
ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ 

ผอ.รร.วัดวังไทร : ด้วยได้รับการประสานงานจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอข้อมูลโรงเรียน
ประชารัฐ (รร.วัดบางใบไม้, บ้านปากกะแดะ, บ้านไสตอ, วัดวังไทร) และให้โรงเรียน
ดําเนินการตามแบบฟอร์ม เพ่ือรายงานการตรวจราชการ แบบบูรณาการ ได้เสนอประเด็น
การดําเนินการและเสนอแนะ สะท้อนปัญหาในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ประธาน : ขอให้ผู้บริหารฯ ได้อํานวยความสะดวกและให้ข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้องด้วย 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
ผอ.รร.บ้านมะเด่ือหวาน : ขอทราบการดําเนินการในการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ขณะนี้ดําเนินการอย่างไรบ้าง 
รองไพจิตร : ให้รอดําเนินการเมื่อตําแหน่งว่าง จะดําเนินการเรียกบรรจุ  

เลิกประชุม เวลา  16.15  น. 

 

    ลงช่ือ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 

 

ลงช่ือ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายสมชาย  สําอางค์กาย) 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 


