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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
คร้ังที ่ 6/2560 

วันที่  18  สิงหาคม  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 นางนิภาภรณ์  ประพันธ ์ นักตรวจสอบภายในชํานาญการ (รกัษาการ) ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 

11 ส.ต.ต.ยทุธนา  บุณยะตุลานนท ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการกลุ่มสง่เสรมิการจัดการศึกษา 

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

12 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนยงู 

13 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 10 

14 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  

15 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 2 
16 ว่าที่ พ.ต.มนตร ี อินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเพชร 

17 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่  

18 นางขวญัใจ  บญุสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวดัสุนทรนิวาส 

19 นายสุระชัย  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางชุมโถ 

20 นางจุราภรณ์  คงเจรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสมหวัง 

21 นายสุรพล  สุปันตี ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสุชน 

22 น.ส.รยิาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรยีนวดักลางใหม่ 

23 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดโพธิ์นมิิต  

24 นายพงศ์ศักดิ์  ปัญญานันท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัท่าทอง 

25 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข  

26 นางรัชนี  รัตนพันธ ์ ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีคมเขต 

27 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแหลมทอง  
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28 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

29 นายวีระพงค์  ไชยามาตย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย 

30 นายประสาน  บัวเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับางใบไม้ 

31 นายนิวัต ิ ทวยเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสุข 

32 นางสุชาดา  ล่ิมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัประสิทธาราม 

33 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัชลธาร  

34 นายศรีเพชรวัชร  ศรีเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับุญบันเทิง  

35 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

36 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสระ  

37 นายศรายุทธ  ศิรินทรารักษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคงคาล้อม 

38 นางพูนสุข  เผือกเดช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 

39 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนประชาสรรค์  

40 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านกําสนราษฎรอ์ุทิศ 

41 นายพีระยศ  แท่นจันทร ์ ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขานางเภา 

42 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวังไทร 

43 นายพรศักดิ์  เสียงเพราะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคีรรีอบ 

44 นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสใน  

45 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่โมกข์  

46 นายอมรพจมาน  พรหมพฒัน ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ําร้อน 

47 นายรัฐพงษ์  พงศาปาน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนงิ 

48 นายเสวก  เอียดนิมิตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศิลางาม 

49 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับ้านใน 

50 นายสุริยา  จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

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

52 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัอุทยาราม  
53 นายจิตณรงค์  ชัยชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนหลวง 
54 นางสาวบุญพา  พรหมณะ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 

(รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านวังทองสามัคคี  
55 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัประสพ 

56 นายบุญจันทร์  รุ่งฟ้า ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนสน 
  57 นางวิมลรัตน์  ก่อบุญขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัดอนยาง 

58 นางสาวเพ็ญจา  จันทร์ชุมแสง ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านท่าโพธ์ิ  

59 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขาพระน่ิม 

60 นางสาวอรทัย    นาคพันธ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 
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61 นางรัตน์เกล้า  จันทร ครูวิกฤติ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก  

62 นายขวัญชยั  ชชู่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทับทอ้น 

63 นายพินิต  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางสําโรง 

64 นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขาแก้ว 

65 นายสุเทพ  ประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแสงประดิษฐ ์

66 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวชิรประดิษฐ ์

67 นายมานิต  จิตสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันิกรประสาท  

68 นายพรทิพย์  เพชรเกื้อ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกาญจนาราม 

69 นายสมภพ ดํารงนิธิกุล ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเปล  

70 นางจุร ี วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัพ่วง 

71 นางพิลาวรรณ  ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 

72 นายวันชยั  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา  

73 นายสุขสวัสดิ์  จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักงตาก 

74 นายทนงศักดิ์  ถุงทอง ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนราชา 

75 นายทนุพันธ์  หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหว้ยด่าน 

76 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหวัหมากบน 

77 นายโชติรัตน์  ฤทธิภักด ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหวัหมากล่าง 

78 นายสมพร  ศรสุีนทร ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหว้ยโศก 

79 นายธงชัย  หิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน  

80 นายสิรวิชญ์  ทองปรีชา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขาม 

81 นางศุภรัตน์  เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัปากคู 

82 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสตอ 

83 นายโกวิทย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองกรดู  

84 นางดวงพร  ดุษฎี ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัพุฒ 

85 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนนิมิต 

86 นายพีรพงษ์  ทรรพคช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านวงัหวาย 

 อําเภอดอนสัก   

87 นายจรัญ  ทําการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองคราม 

88 นายโสวัฒน์  เส้งประถม ครู (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 9 

89 นายอดุลย์  สุขเจริญ ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 

90 นางสาวชญาดา อุบล ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคีรีวง  

91 นางสุณี รกัเมือง ติจันทึก ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  

92 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง 

93 นางจิรพรรณ  สิกขวัฒน ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนเสาธง 
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94 นายธรากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันอก  

95 นางอนงค์นาฎ  ทองยวน ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีชยัคราม 

96 นายวิตร  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัชลคราม 

97 นายศิรุต  สุขคุ้ม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวฒันาราม  

98 นายคํารณ  ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 

99 นายทศพร  ประยูรบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวดัวิสุทธิชลาราม 

100 นางสาวอารี  มลไชย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 

101 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์

102 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 

103 นางถนอมศรี  เดชศร ี ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นห้วยเสียด  

104 นางสาวรัตนวรรณ  นันทเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัสิงขร 

105 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําฉา  

106 นางสาวจรรยา  เจ๊ะเหยง ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะพลวย 

 อําเภอเกาะสมุย   

107 นายวิสาร บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนธปู 

108 นายบัญญัติ  พลูผล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง 

109 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแจ้ง 

110 นายทวี  ลัภกิตโร ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 

111 นายพุทธพันธุ์  พรหมรักษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวงการาม 

112 นางพิไลวรรณ  ไชยราช ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย 

113 นายจักรพงศ์  อินทรเ์จรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัสันติวราราม 

114 นายคําพูน  วันนา ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัประเดมิ 

115 นายเอกรินทร ์ บุณยะโพธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัคุณาราม 

116 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักลาง  

117 นางสาวกิตยิา  เก้าเอีย้น ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับุณฑรกิาราม 

118 นางสาวเบญจวรรณ  บญุสิน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสว่างอารมณ ์

119 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม 

120 นายธาดา  อกัษรช่ืน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายแหลม 

121 นางมนพัทธ์  เพง็ทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแหลมหอย   

122 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัภูเขาทอง 

123 นางสาววีย้ะ  ชาลุเด็น ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด 

124 นางสาวอัจฉรา  สมหวัง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรกัษ ์

 อําเภอเกาะพะงัน   

125 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 
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126 นายสิทธิพล ลีแสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท้องนายปาน 

127 นางสิริภรณ์  พาทีธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดริน้ 

128 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 

129 นางเสาวภา  ตนัเกียรติพงัน ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจรญิ 

130 นายสุวัช เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะเดือ่หวาน 

131 นางสาวนิภาพร  บินสัน ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านโฉลกหลํา 

132 นางกรรณิกา  โอชม ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสมัยคงคา 

133 นายเอกชยั  ปานชนะพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศรธีน ู

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการพิเศษ 

2 นางสาวพิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการพิเศษ 

3 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

4 ส.ต.ต.ยทุธนา  บุณยะตุลานนท ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

5 นางนัยนา  เกิดศรี นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

6 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

ผู้ไม่มาประชุม   
1. นางอารยี์  นิลเอก นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ   

(รกัษาการ) ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (ไปราชการ) 

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 ประมวลภาพกิจกรรมในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
1.1  นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน : สืบเน่ืองจาก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลโท โกศล  ประทุมชาติ) ได้ลงพ้ืนที่
ตรวจเย่ียมสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนในอําเภอเกาะสมุยและเกาะ
พะงัน  และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน รอบ 2 ได้ให้นโยบายกับครู ทั้ง 4 เขต ๆ  ละ 30 คน เรื่อง
การป้องกันและปราบปรามทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการให้ กับผู้บริหารสถานศึกษา  
ขอให้ผู้บริหารฯ ทุกคนได้ตระหนักและให้ความสําคัญในการบริหารงานราชการให้เป็นไปด้วย 
ความโปร่งใส ความรอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบฯ กฎหมายด้วย และขอให้แจ้งครูในโรงเรียน  
ทุกคนด้วย  

ที่ประชุม : รับทราบ 
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1.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูบ้ริหารสถานศึกษา และงานแสดงมุฑิตาจิตแก่                                   

ผู้เกษียณอายุราชการ  ประจําปี 2560 
ประธาน : 
 

สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต 1  กําหนดจัดกิจกรรมดังน้ี 
1) กิจกรรมพัฒนาบผู้บริหารสถานศึกษา โดยจัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่   

21-23 กันยายน 2560 สําหรบัรายละเอียดและสถานทีจ่ะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง  
2) งานแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ จํานวน  86 คน                          

สําหรับรายละเอียดและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที ่5/2560                    
เมื่อวันที่  19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด               
ได้แจ้งทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th  หัวข้อ “การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา”) 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560  เมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม 2560 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

ผอ.โยธิน : 

3.1  งานวิชาการ 
3.1.1  การประเมินการอ่านการเขียน ครัง้ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดให้มีการประเมินการอ่านการเขียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และการรู้เรื่องการอ่าน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โดยใช้ข้อสอบกลาง จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของคร้ังที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีกรอบการปฏิบัติดังน้ี 

1) โรงเรียนจะได้รับเคร่ืองมือประเมินจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 1 ทางระบบ My Office ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 

2) ให้โรงเรียนดําเนินการจัดสอบระหว่างวันที่ 22 – 31 สิงหาคม 2560 
3) ให้โรงเรียนนําส่งข้อมูลผลการสอบทางระบบ e-MES ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2560  
ข้อสังเกตจากการดําเนินการจัดสอบที่มีความผิดพลาดคือ 
1) รายงานข้อมูลผลสอบเฉพาะนักเรียนปกติ 
2) จํานวนนักเรียนที่ได้รบัการประเมินการอ่านต้องเท่ากับจํานวนนักเรียนที่มีการประเมินการเขียน 
3) จํานวนนักเรียนที่ได้รับการประเมินจะต้องเท่ากับจํานวนนักเรียนปกติ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.1.2  การนําส่งนักเรียนทางระบบเพื่อการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560  
1) จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
2) โรงเรียนที่เข้าระบบไม่ได้ส่วนมากเกิดจากการเปลี่ยนรหัสผ่าน โรงเรียนจะต้องประสาน

โดยตรงกับ สทศ. เท่าน้ัน 
3) ก่อนบันทึกยืนยันข้อมูลขอให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้อํานวยการโรงเรียน

หรือรองผู้อํานวยการโรงเรียนหรือครูวิชาการหรือครูผู้สอนที่ผู้อํานวยการโรงเรียนมอบหมายก่อน 
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   4) กรณีนักเรียนต่างด้าว รหัสประชาชน 13 หลัก ให้ใช้รหัสโรงเรียนของระบบการจัดสอบ                
O-NET ซึ่งมี 10 หลักแล้วตามด้วย 001,002,003 ฯลฯ ตามลําดับ 
  5) การเพ่ิม-ลดนักเรียนที่จะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปให้ดําเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงาน               
การสอบ ซึ่งแนบในวาระการประชุมประจําเดือนกรกฎาคม 2560 แล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ผอ.จุรี : กรณีนักเรียนมช่ืีอ แต่ไม่มีตัว การดําเนินการสอบ O-NET จะดําเนินการอย่างไร 
ผอ.โยธิน : ให้กรอกข้อมูลนักเรียนไว้ในระบบ เมื่อถึงเวลาสอบ ถือว่า “ขาดสอบ” 
ประธาน : จากผลคะแนนการสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระที่มีคะแนนสูง เป็นลําดับ 1 ได้แก่ นักเรียนที่สังกัด 

Home school , สังกัด สช.  
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.1.3  การพฒันาและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มขน้ตามขอ้เนน้ยํ้าของ                             
ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี
ตามหนังสือ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ที่ ศธ 04163/3430 ลงวันที่  18 กรกฎาคม 2560 แจ้งให้

โรงเรียนพัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นตามข้อเน้นยํ้าของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยมี
ตัวอย่างคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับป้ายบอกสถานที่  น้ัน  

ในการน้ีขอให้โรงเรียนรายงายผลตามแบบฟอร์มที่แนบถึง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ภายในวันที่ 
31 สิงหาคม 2560  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.1.4  คู่มือการใช้แบบฝึกคิดเลขในใจ 

ผอ.โยธิน : ได้แจกเอกสารคู่มือการใช้แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1-5, แบบฝึกคิดเลขในใจ , เฉลยแบบฝึกคิด
เลขในใจ แบบฝึกเทคนิคการคิดคํานวณโดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เฉลย 
มาเพ่ือได้ใช้ประโยชน์ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

รองผัน : 
3.2  งานบริหารบุคคล 

3.2.1  การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 
ด้วยสํานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลว. 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง                    

การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 1)  หน้า 8 – 11 สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

1. คุณสมบัติของผู้ขอย้าย 
1.1 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา หรอืรองผู้อํานวยการสถานศึกษา และได้ปฏิบัติงาน          

ในตําแหน่งดังกล่าวในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถงึวันที่           
31 ตุลาคม ของทุกปีที่ย่ืนคําร้องขอย้าย 
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10.1  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ใหพิ้จารณาย้าย
ตามลําดับดังน้ี 
1)  ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยกัน 

ภายในจังหวัดเดียวกัน ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกันพร้อมกันก่อน 
2)  ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยกัน

จากจังหวัดอ่ืน ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกันพร้อมกัน 
3) ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยกัน 

ภายในจังหวัดเดียวกัน ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาใกล้เคียงกันพร้อมกัน 
4)  ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยกัน 

จากจังหวัดอ่ืน ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาใกล้เคียงกันพร้อมกัน 
โดยให้มีการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย  ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นํา             

ผู้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา  ผลการปฏิบัติงาน  ประสบการณ์  คุณวุฒิ  การรักษาวินัยและ
จรรยาบรรณ  ความอาวุโสตามหลักราชการ  และระยะเวลาการดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติงานในหน่วยงาน
การศึกษาปัจจุบัน  โดยให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดทํารายละเอียดในการประเมิน
ศักยภาพ เสนอ กศจ. เพ่ือให้ความเห็นชอบและจัดทาํเป็นประกาศของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.2.2  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการ 
ด้วย ศธจ.สุราษฎร์ธานี มีคําสั่ง ที่ 185/2560 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เรื่อง ใหข้้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 3 ราย 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 2)  หน้า  12 – 13  สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
  1)  นางสาวชวนพิศ  คชริน  ครูโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
  2)  นายอัษฎากร  สอนทอง  ครูโรงเรียนบ้านควนราชา 
  3)  นางสุภาพร  ชิณวงศ์   ครูโรงเรียนบ้านคอกช้าง 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.2.3  ให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
ด้วย ศธจ.สุราษฎร์ธานี มีคําสั่ง ที่ 186/2560 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เรื่อง ใหข้้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 10 ราย 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 3)  หน้า  14 – 16  สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
  1) นางรณณัฐกันย์  โยนิโสกลทีป์  ครูโรงเรียนบ้านโพหวาย 
  2) นางสาวณัฐรินีย์  เสมสันต์  ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
  3) นางรุ่งอรุณ  หว่ังประดิษฐ ์  ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 
  4) นางเรวดี  แจ้งอักษร   ครูโรงเรียนบ้านดอนหลวง 
  5) นางสิริกร  แก่นแก้ว   ครูโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 
  6) นายจิตณรงค์  ชัยชนะ   ครูโรงเรียนบ้านดอนหลวง 
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  7) นางสาวสุมติรา  บริสุทธ์ิ  ครูโรงเรียนบ้านดอนหลวง 
  8) นางนิตยา  สาระคง   ครูโรงเรียนบ้านเกาะพลวย 
  9) นางปิติพร วงศ์รัตนโชติกุล  ครูโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
  10) นางหทัยภัทร  โถวรุ่งเรือง  ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

ผอ.สมชาย 
3.3  งานบริหารท่ัวไป 

3.3.1 ศนูย์ปฏิบัติการช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย 

ด้วย สพฐ. ประกาศจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ตามท่ีได้
เกิดสถานการณ์ฝนตกหนัก ทําให้นํ้าไหลหลากท่วมขังในพื้นที่ 42 จังหวัด ส่งผลกระทบให้ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โรงเรียนและนักเรียนในสังกัด สพฐ. ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว และ สพฐ.ได้มีคําสั่ง             
ที่ 1174/2560 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบ   
อุทกภัย   ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และ สพฐ.ได้แจ้ง  หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04001/ว 5345 ลงวันที่
31 กรกฎาคม 2560 แจ้ง ผอ.สพป. และ สพม.ทุกเขตพ้ืนที่ ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ รับบริจาคสิ่งของจาก                 
ผู้มีจิตศรัทธา ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือดําเนินการรวบรวมสิงของอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าวเพ่ือจะได้นําส่ง                
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. อาคาร สพฐ. 2             
ช้ัน 2  

จึงขอแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาได้ร่วมกันบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย แล้วมอบให้ สพฐ. 
นําไปมอบให้โรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยต่อไป โดยบริจาคได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ประธาน : จากเหตุการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสกลนคร ขอให้ผู้บริหารฯได้ประชาสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยดังกล่าว ขณะนี้มีผู้บริหารฯ ได้ดําเนินการรวบรวมเงินช่วยเหลือ ได้แก่ 
* โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  จํานวน 8,400 บาท  

ผอ.สมชาย และมีโรงเรียนบริจาคเพ่ิมเติม ได้แก่ 
* โรงเรียนบ้านท่าเพชร      จาํนวน 1,000 บาท 
* โรงเรียนบ้านกงหนิง       จาํนวน 1,000 บาท 
* โรงเรียนบ้านปากกะแดะ  จาํนวน 1,000 บาท 
* โรงเรียนบ้านบางสําโรง    จาํนวน 1,000 บาท 

โรงเรียนใดประสงค์จะบริจาคสามารถแจ้งบริจาคเพ่ิมเติมได้ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.3.2  แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 1                                                   
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน รอบ 12 เดือน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และสถานศึกษาได้ดําเนินการ

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ดังน้ี 

ส่วนงานย่อย (กลุ่ม/งาน) 
1. นําแบบ ปย.2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) มาติดตามผลการดําเนินงานว่าได้ดําเนินการตาม

แผนปรับปรุงหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงใน แบบติดตาม ปย.2 
2. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ) ในระดับส่วนงานย่อยแล้ว             

สรุปลงใน แบบ ปย.1 
3. นํากิจกรรม/งานในระดับส่วนงานย่อยมาวิเคราะห์ หาความเสี่ยงตามแบบประเมินการควบคุม

ภายในด้วยตนเอง (แบบ CSA) 
4. เมื่อดําเนินการตามข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ให้นํากิจกรรม/งาน ที่ผลการดําเนินงานยังไม่ลด

ความเสี่ยงลงตามข้อ 1 และกิจกรรม/งาน ที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ 2 และ ข้อ 3  มาหามาตรการ/               
แนวทางการปรับปรุงแล้วกําหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่ดําเนินการเสร็จ แล้วสรุปลงในแบบ ปย.2  

5. จัดทําแบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2 ส่งให้ผู้รับผิดชอบระดับหน่วยรับตรวจ 
หน่วยรับตรวจ (สพป./สถานศึกษา) 
1.  แต่งต้ังคณะทํางาน/กรรมการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. นําแบบ ปอ.3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) มาติดตามผลการดําเนินงานว่าได้ดําเนินการตาม

แผนการปรับปรุงหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงใน แบบติดตาม ปอ.3 
3. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยรับตรวจแล้ว

สรุปลงในแบบ ปอ.2  
4. เมื่อดําเนินการตามข้อ 1 - 3 เรียบร้อยแล้ว ให้นํากิจกรรม/งาน ที่ผลการดําเนินงานยังไม่ลด

ความเสี่ยงลงตามข้อ 2 และกิจกรรม/งาน  ที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ ตามข้อ 3 และแบบ ปย.2 ของกลุ่ม/งาน              
ที่ส่งมาให้หน่วยรับตรวจ โดยให้คณะทํางาน/กรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/งาน ที่เป็นความเสี่ยง           
ในระดับหน่วยรับตรวจ แล้วสรุปลงใน แบบ ปอ.3 

5. นํากิจกรรม/งาน ที่ปรากฏในแบบ ปอ.3 มาสรุปเป็นความเรียงลงใน แบบ ปอ.1  
6. ส่งร่างรายงานแบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 และแบบติดตาม ปอ.3 ให้ผู้อํานวยการ

หน่วยตรวจสอบภายใน ของ สพป. สฎ.1 สอบทานร่างรายงานดังกล่าวแล้ว ผู้อํานวยการตรวจสอบภายในสรุป           
ผลการสอบทานลงในแบบ ปส. (โรงเรียนไม่ต้องทํา) โรงเรียนให้นําแบบรายงานดังกล่าว เสนอผู้อํานวยการ
โรงเรียนพิจารณาลงนาม  

7. เมื่อผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายในสอบทานเสร็จแล้ว ให้นําแบบรายงานดังกล่าว เสนอ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พิจารณาลงนาม  

8. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ส่งแบบ ปอ.1 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่                
30 ธันวาคม 2560 สําหรับสถานศึกษาให้จัดส่งแบบ ปอ.1 ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                 
สุราษฎร์ธานี เขต 1 และสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560  
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จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.3.3  พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  
ประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า 27 - 46 เล่ม 134 ตอนที่ 39 ก 5 เมษายน 2560  

พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
“ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนาทา

แบกกุ้ม (Nicotiana tabacum) และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีสารนิโคติน เป็นส่วนประกอบ                
ซึ่งบริโภคโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่า หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก ทา หรือโดยวิธีอ่ืนใด เพ่ือให้ได้ผล            
เป็นเช่นเดียวกัน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงยาตามกฎหมายว่าด้วยยา  

โดยมีมาตรการสําคัญที่ประชาชนต้องรับทราบเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง ดังน้ี 
1. ห้ามขายหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี  
2. ห้ามให้บุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี เป็นผู้ขายยาสูบ 
3. ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบใน 4 กลุ่มสถานท่ี ได้แก่ วัดหรือสถานท่ีปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 

สถานพยาบาลและร้านขายยา สถานศึกษาทุกระดับ สวนสาธารณะ สวนสัตว์และสวนสนุก 
4. กําหนดห้ามโฆษณาสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ  
5. ห้ามผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสูบทํากิจกรรม ซีเอสอาร์ อุปภัมภ์สนับสนุนบุคคล 
6. ห้ามต้ังวางโชว์ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือซองบุหรี่ ณ จุดขาย  
7. ห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นรายมวน 
8. เพ่ิมโทษผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่เป็นปรับไม่เกิน 5,000 บาท  
9. เจ้าของสถานที่สาธารณะท่ีเป็นเขตปลอดบุหรี่ มีหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ดูแล                 

ให้ไม่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หากฝ่าฝืนไม่ดําเนินการ เจ้าของสถานที่มีโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

ส.ต.ต.ยุทธนา : 

3.3.4  ผลการประกวดตราสญัลักษณ์ (Logo) และคําขวัญงานศลิปหตัถกรรมนักเรยีนภาคใต้                          
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ตามท่ี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 ได้ประกาศเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) 

และคําขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที ่67 ปีการศึกษา 2560 น้ัน 
ในการน้ี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย 

ผลปรากฏดังน้ี 
1) ตราสญัลักษณ์ (Logo)  

ชนะเลิศ  ได้แก่   นางชนัญญา  สุวรรณวงศ์ 
   ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

2) คําขวัญ“หัตถศิลป์ด้านขวาน  วิจิตรตระการล้ําสมัย เด็กใต้สร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลนวัตกรรม” 
ชนะเลิศ  ได้แก่   นายคณิศร  ลิม่สกุล 
   ครูโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
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(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 4)  หน้า 17   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.3.5  การแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  จากการตรวจสอบการครบวาระของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด              
มีหลายโรงเรียนที่หมดวาระ ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 2555 -  จนถึงปัจจุบัน และยังไม่ได้ดําเนินการสรรหา
คณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นปัจจุบัน มีจํานวน  14  โรงเรียน จึงขอให้โรงเรียนดําเนินการสรรหาให้   แล้วเสร็จ            
โดยด่วน ซึ่งคู่มือการสรรหาได้ส่งให้โรงเรียนแล้วตามหนังสือ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ที่ ศธ 04163/2799 ลงวันที่             
13 มิถุนายน  2560 
  ตามกฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546  
            ข้อ 8  ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตามข้อ 2 (2) (3) (4) (5) (6) (7) หรือ (8)               
พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดําเนินการสรรหา เลือก และแต่งต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการแทนภายใน
เก้าสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไมถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวัน จะไม่ดําเนินการก็ได้ 

  ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

  ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง จะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้
ดําเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระ และให้ผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแต่งต้ังใหม่เข้ามารับหน้าที ่

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.2.5  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ประธาน : การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดยมอบหมายเจ้าภาพใน

ระดับภูมิภาค  
ภาคใต้ :  จังหวัดสุราษฎรธ์านี   ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2560  

และได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพ จังหวัดละ 8,000,000 บาท และ สพป. จัดหา
งบประมาณรวมกันเขตละ 300,000 บาท  
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ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธาน : และในส่วนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กําหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 

14 – 15 กันยายน  2560  จํานวน 9 ศูนย์การแข่งขัน 
 ขอให้โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สพฐ. ที่

ต้องการให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
ที่ประชุม : รับทราบ 
รองธนาวุฒิ : 

3.3 งานการเงินและงบประมาณ  
3.3.1  สรปุการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2560 (สิงหาคม) 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 5)  หน้า 18 สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

รายการงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ (บาท) 

งบลงทุน งบบุคลากร เงินอุดหนุน งบดําเนินงาน รวม (บาท) 
ได้รับจัดสรร 4 รายการ (ส.ค. 60) 18,228,600 - 2,793,000 338,000 21,359,600 

รวมทั้งสิ้น 106,996,200 8,101,680 118,815,584 74,152,511 308,065,795
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
รองธนาวุฒิ : โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 สําหรับโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนา

เป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ICU ขอให้ได้ตรวจสอบงบประมาณและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง  
โดยด่วน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
รองธนาวุฒิ : โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 สําหรับโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนา

เป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ICU ขอให้ได้ตรวจสอบงบประมาณและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง  
โดยด่วน 

ผอ.พงศ์ศักด์ิ : โรงเรียนวัดท่าทอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียน ขณะน้ีพ้นกําหนดตามสัญญา
แล้ว (24 ก.ค. 60) แต่งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ จะดําเนินการอย่างไร 

รองธนาวุฒิ : ให้ดําเนินการกันเงินไว้ โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่การเงินฯ โดยด่วน 
 ในส่วนงบปราณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาล จนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ขอให้
โรงเรียนที่เก่ียวข้องได้ตรวจสอบจํานวนนักเรียน กับจํานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรว่าถูกต้อง 
ตรงตามจํานวนหรือไม่ และให้ศึกษารายละเอียด “ปัจจัยพ้ืนฐาน” (5 เรื่อง) เพ่ือดําเนินการใน
ส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
3.3.2  การเบกิจ่ายงบประมาณ    

1) รายการงบลงทุน ปี 2559 (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี)  
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 6)  หน้า 19 – 20  สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

รายการ งบประมาณท่ีได้รับ      
อนุมัติเงินประจํางวด 

ทําสัญญาแล้ว และ 
ทํา PO แล้ว       

เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณคงเหลือ 
ยังไม่ส่งเบิก 

เงินกันปี 2559 (ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาด
เล็กท่ัวประเทศ โรงเรียนปกติ) 

25,087,700 23,836,845 22,191,045 1,645,800 
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จึงเรียนมาเพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

ที่ประชุม : รับทราบ 
รองสัญญานนท์  : ขณะน้ีใกล้สิ้นปีงบประมาณ สพฐ. ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้ทุกโรงเรียนได้

ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และได้รับอนุมัติเงินประจํางวดแล้ว ต้องรีบดําเนินการ และ
รวบรวมเอกสารส่งเบิก ภายในวันที่ 23 กันยายน 2560 หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้แจ้ง 
สพป. ทราบโดยด่วน ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 

ที่ประชุม : รับทราบ 
รองสัญญานนท์  : การตรวจสอบการครบวาระของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน เมื่อหมดวาระ 

ให้โรงเรียนได้ดําเนินการตามข้ันตอนการสรรหาฯ เพราะการดําเนินการของโรงเรียนต้องผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ประธาน : ขอเน้นยํ้าให้ทุกโรงเรียนได้ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเร่งดําเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องโดยด่วนด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   - ไม่ม ี- 
ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ 

  5.1  กิจกรรมของโรงเรียน 

ประธาน : ตามที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมในช่วงที่ผ่าน ต้องขออภัยโรงเรียน, ผู้บริหาร, คณะครู และนักเรียน 
ไว้ ณ ที่น้ีด้วย ที่ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เน่ืองจากติดภารกิจ เช่น 
1) งานทอดผ้าป่าโรงเรียนวัดประเดิม 
2) งานทอดผ้าป่าโรงเรียนบ้านเกาะพลวย 
3) งานรับมอบอาคารห้องสมุด โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 

ที่ประชุม : รับทราบ 

5.2 การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สาํหรบัใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ผอ.สมชาย : ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ขอให้สถานศึกษาในสังกัดได้
พิจารณาดําเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เลือกตามแบบการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 
จากจํานวน 7 แบบ หรือตามแบบท่ีแต่ละอําเภอกําหนด ตามจํานวนที่กําหนดในแต่ละอําเภอ 
รวม 23,000 ดอก 

และโรงเรียนประสานกับประธานเครือข่ายโรงเรียนในอําเภอน้ันๆ เพ่ือกําหนดสัดส่วน
จํานวนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ของแต่ละโรงเรียน เมื่อประดิษฐ์แล้วเสร็จให้นําไปมอบให้
นายอําเภอ ซึ่งสถานศึกษาต้ังอยู่  

ขณะน้ีทราบว่า มีหลายโรงเรียนได้ดําเนินการเสร็จและส่งมอบให้นายอําเภอแล้ว ขอให้
รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ สพป. ทราบด้วย เพ่ือรายงาน สพฐ. ต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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ประธาน : ตามที่ทราบว่ามีคณะผู้บริหารฯ  หรือข้าราชการครู ได้มีการรวมกลุ่มจัดต้ังเป็นสมาคม  ชมรม 

หรือเครือข่าย เช่น สมาคมผู้บริหารฯ เป็นต้น วัตถุประสงค์เพ่ือดูแล ช่วยเหลือ สมาชิกหรือ
ข้าราชการครูฯ เมื่อประสบปัญหา เหตุการณ์หรือมีความขัดแย้งกับท้องถิ่น เช่นกรณีโรงเรียน  
วัดเขานางเภา   

ผอ.สุเทพ : กรณีโรงเรียนวัดเขานางเภา ทางสมาคมฯ ได้ดําเนินการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลและประสานงานใน
ส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
  

5.3 ประชุมโรงเรียนคุณธรรม 

ประธาน : สืบเน่ืองจากเมื่อวันที่  16 สิงหาคม 2560 ได้เข้าประชุมรับมอบนโยบายสถานศึกษาคณุธรรม        
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี   
- บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม”  

โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนันดา  ดิศกุล) และ 
- บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างคนดีให้บ้านเมือง : สถานศึกษาคุณธรรม” โดย ศาสตราจารย์ 

เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
สรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี 

1) อัตลักษณ์ชาวสยาม : หรรษา-อารี 
“...อัธยาศัยอันอ่อนโยนและมีมนุษยธรรม ผู้เยาว์เอาใจใสใ่ห้ความเคารพและปรนนิบัตรวัฏฐากบิดามารดา 
เป็นอันดี บ้านเรือน เสื้อผ้า และร่างกายสะอาดหมดจดไปเสียทั้งสิ้น คนไทยสุภาพ อายวิสัย ร่าเริง ยึดมั่น
ในพระพุทธศาสนา” 

2) ประวัติศาสตร์ยุครัตนโกสินทร์ 
2.1) การฟ้ืนฟูและบูรณะบ้านเมือง   (รัชกาลที่ 1-2-3) 
2.2) การเปิดความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  (รัชกาลที่ 3-4-5) 
2.3) การรักษาเอกราชให้พ้นภัยจักรวรรดินิยม (รัชกาลที่ 4-5-6) 
2.4) การเข้าสูป่ระชาคมโลกบนความเสมอภาค (รัชกาลที่ 6) 
2.5) การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประเทศ (รัชกาลที่ 7) 
2.6) การกู้ชาติในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  (รัชกาลที่ 9) 
2.7) การพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ทุนนิยมโลกาภิวัตน์ (รัชกาลที่ 9) 

3) คณุภาพของครู 
“ครูควรใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง เช่น ร. ล. ถ้าออกเสียงไมถู่กต้อง เบ้ืองต้นให้เรียกมาอบรม ไม่ดีขึ้นให้หยุด
เงินเดือน 1 เดือน ให้ปรับปรุงตนเอง ถ้ายังไม่ดี ออกเสียงไม่ถูกต้อง ให้ลาออกไปทํางานอย่างอ่ืน”                
(พระราชหัตถเลขา ล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 พ.ศ.2451) 

4) พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  
(5 ก.ค. 2505) 
“ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงน้ัน ย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสําคัญ 
ผลการศึกษาอบรมในวันน้ี จะเป็นเคร่ืองกําหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้า...” 
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5) พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสติและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา                 
(15 ธ.ค. 2503) 
“...ผู้ที่เป็นครูอาจารย์น้ัน ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการ และในทางการสอนเท่าน้ันก็หาไม่ จะต้อง
รู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมท้ังให้มีความสํานึกรับผิดชอบในหน้าที่ และ          
ในฐานะที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปข้างหน้า การให้ความรู้หรือที่เรียกว่าการสอนน้ัน ต่างกับ               
การอบรม การสอนคืนการให้ความรู้แก่ผู้เรียน ส่วนการอบรมเป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียนให้ซึมซาบ             
ติดเป็นนิสัย ขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าสอนแต่อย่างเดียว ให้อบรมให้ได้รับความรู้ดังกล่าวมาแล้วด้วย...” 

6) เปรียบการสอนเหมือนลําต้น ก่ิงก้านใบของต้นไม้ ชูดอก-ออกผล 
 * ทักษะชีวิต – ทักษะงาน, ความรู้พ้ืนฐาน, ความรู้เฉพาะทาง 
7) เปรียบการอบรม เป็นนิสยั รากแก้วมั่นคง                                                                                          

* มีคุณธรรม – จริยธรรม, มีวัฒนธรรม (มารยาทไทย), รับผิดชอบในหน้าที่, เป็นพลเมืองดี 
ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธาน : 
 1. สิ่งที่ต้องเช่ือมโยงกันของกระบวนการจัดการศึกษาของชาติ 
  1.1 3R 8C 
  1.2 Active  Learning 
  1.3 STEM 
  1.4 21st Century Skills 
  1.5 Thailand 4.0 

2. คํากล่าวของพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ไว้ว่า                                      
“หน้าที่การงานคือลมหายใจ  ระเบียบวินัยคือชีวิตประจําวัน”    

3. เราจะทํา  นําเพียรคิด  จิตฝักใฝ ่ หมั่นไตร่ตรอง  AAR – After- Action –Review  
4. ทักษะจําเป็นสําหรับคนในศตวรรษที่ 21/ 3R 8C/ 21st Century Skills 

- การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
- ทักษะแก้ไขปัญหา 
- การคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ 
- การทํางานเป็นทีม 
- การรู้ให้กันสื่อเทคโนโลยี 

5. 3 ปัญหาหลกัของระบบการศึกษาไทย 
5.1 ระบบการศึกษาไทยใช้ Input สูงมากแต่ม ีOutput ตํ่าทั้งในด้านผลลัพธ์                                         

และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
5.2 ยังมีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับสูง 

1) ระหว่างโรงเรียนในเมือง/โรงเรียนชนบท 
2) ระหว่างคนจน/คนรวย 
3) ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กและใหญ ่

5.3 ระบบการสร้างคนไม่ตอบสนอง ไม่เหมาะสมกับบริบทของศตวรรษที่ 21 
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เลิกประชุม เวลา  16.00  น. 

 

    ลงช่ือ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 

 

ลงช่ือ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายสมชาย  สําอางค์กาย) 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 


