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สรุปประเด็นการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสําหรับผู้บรหิารการศึกษา  

ผู้บริหารสถานศึกษาและบคุลากรทางการศึกษา 
ในสงักัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 1 

วันที่  28  พฤศจิกายน  2560 
ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ประธานในที่ประชุม : (นายชูศักด์ิ  ชูช่วย)  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

1. จุดเทียน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย 
2. ที่ประชุมร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ 
3. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารม ี
4. พิธีประกาศเกียรติคุณบัตร/มอบเกียรติบัตร 

4.1) เกียรติบัตรให้กับโรงเรียนในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจําปี 2560 
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดให้มีการยกระดับคุณภาพระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจําปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และ สพท. ที่มี             
การบริหารจัดการและดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีการบริหารจัดการและ
ดําเนินงานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพและต่อเน่ือง เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจําปี 2560 น้ัน 

ผลการคัดเลือก มีสถานศึกษาในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร 
ระดับเงิน จํานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 

1. โรงเรียนบ้านเกาะเต่า สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง 
2. โรงเรียนวัดพุฒ  สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก 

 

ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี  1  :  นโยบายการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ                               
และพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน หรือ ICU 

 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ
และพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน หรือ ICU โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้เปิดให้โรงเรียน
ในสังกัดสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดต้ังแต่เดือน ธ.ค. 2559 ซึ่งมีโรงเรียน
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จํานวนทั้งสิ้น 5,032 โรงเรียน ทั้งน้ี ได้มีการจัดกลุ่มโรงเรียนตาม
ความจําเป็นเร่งด่วนของปัญหา 3 กลุ่ม คือ กลุ่มฉุกเฉิน กลุ่มเร่งด่วน และกลุ่มไม่ฉุกเฉิน และมีการจัดกลุ่มตาม
สภาพความวิกฤติของปัญหาเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ หรือ ICU 1 ด้านกายภาพ หรือ ICU 2 ด้านบุคลากร 
หรือ ICU 3 ด้านบริหารจัดการ หรือ ICU 4 ด้านโอกาสทางการศึกษา หรือ ICU 5 และด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
หรือ ICU 6 น้ัน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17  พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ลงนามในคําสั่ง ที่ ศธ 04010/ ว4079 ส่งถึงผู้อํานวยการสํานักงาน                
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ โดยระบุถึงการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการ                
ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน หรือ ICU ว่าขณะนี้ สพฐ. ได้ระดมการสนับสนุนช่วยเหลือ                
จากภาคเอกชนและภาครัฐ เพ่ือแก้ไขสภาพวิกฤติของโรงเรียน ICU กลุ่มฉุกเฉิน และกลุ่มเร่งด่วน ทั้งในด้าน
กายภาพ และด้านบุคลากรมาระยะหนึ่งแล้ว สําหรับความช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพ และด้านอ่ืน ๆ                
ของโรงเรียน โรงเรียน สามารถดําเนินการในลักษณะของโครงการปกติต่อไปได้ จึงขอให้ สพท. แจ้งสถานศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการได้รับทราบการสิ้นสุดโครงการดังกล่าว 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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ประเด็นประชมุสัมมนาที่ 2 : เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กําหนดให้มใีนสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ด้วย สพฐ.  ได้แจ้งเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกท่ีกําหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในการดําเนินการ โดยจะดําเนินการในระดับสถานศึกษา และระดับ สพท.                
ขอยกตัวอย่างกรณีโรงเรียนวัดแจ้ง ที่มีข้าราชการครูฯ ย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อ่ืน จํานวน 2 ตําแหน่ง มีข้อคําถาม
ว่า ครูที่ย้ายไปจะได้ครูกลับมาที่โรงเรียนหรือไม่อย่างไร  การดําเนินการให้พิจารณาดังน้ี 

- ตรวจสอบว่า โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนเท่าไร มีจํานวนครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. กําหนดเท่าไร และสาขา
วิชาเอกของครูผู้สอน ตามท่ี สพฐ. กําหนดเท่าไร 

- กรณีที่ 1 หากตําแหน่งที่ย้าย 2 ตําแหน่งข้างต้น เป็นตําแหน่งที่เกินเกณฑ์ แสดงว่า 2 ตําแหน่งน้ี 
ต้องตัดและเกลี่ยอัตรา 

- กรณีที่ 2   เมื่อข้าราชการครูฯ ย้ายออกแล้ว ตรวจสอบอัตรากําลังมีเกณฑ์หรือตํ่ากว่าเกณฑ์ แสดงว่า  
โรงเรียนจะได้ข้าราชการครูฯ มาใหม่ แต่จะได้อย่างไรจะต้องพิจารณา 
1) ครูให้พ้ืนที่หรือต่างพ้ืนที่ขอย้ายมาในโรงเรียน  
2) ไม่มีใครขอย้ายมา ต้องดําเนินการสอบ (ตาม ว16) ต้องดูเง่ือนไขตําแหน่งด้วย               

(ถ้าสอบได้ จะได้มาเลย ถ้าไม่ได้ต้องสอบครั้งต่อไป) 
3) เรียกบรรจุแต่งต้ัง 

3.1) มีบัญชีจาก กศจ. สามารถเรียกได้เลย 
3.2) ถ้าไม่มีบัญชี กศจ. ต้องไปใช้ กศจ.อ่ืน 
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ฉะน้ัน   ในแต่ละปีโรงเรียนต้องวิเคราะห์อัตรากําลังของตนเอง ความต้องการของโรงเรียนต้องการ

วิชาเอกอะไร เช่น โรงเรียนมีนักเรียน 41-60 คน จํานวนครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด 3 คน สาขาวิชาเอกของ
ครูผู้สอนตามที่ สพฐ. กําหนด (1 ประถม, 2 ปฐมวัย, 3 ภาษาไทย, 4 คณิต)  
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 3  :  การจัดประชุมข้าราชการครูฯ                                                                              

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  กําหนดจัดประชุมข้าราชการครูฯ ใน
สังกัดทุกคน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการตามนโยบายของ สพฐ.  , สร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียน 
และแก้ปัญหาจากสาเหตุการเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างโรงเรียน ชุมชน เช่นเรื่อง นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ, 
สพฐ., สพท., โครงสร้างการบริหารงานของ สพป.สฎ.1 (Area Based/Function Based)| การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ประจําปี,  การพัฒนาวิชาชีพ (วิทยฐานะ), การดําเนินการ PLC เป็นต้น  

รูปแบบ - ประชุมเป็นเครือข่ายหรืออําเภอ เริ่มดําเนินการหลังวันที่ 21 ธันวาคม 2560 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ประเด็นประชุมสัมมนาท่ี 4  :  แนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
 

ตามท่ีมีเหตุกรณีรถบัส 2 ช้ัน นํานักเรียนและครูเดินทางไปทัศนศึกษาประสบอุบัติเหตุทางหลวง
หมายเลข 304 อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 เป็นเหตุให้มีนักเรียนและครูเสียชีวิตและ
ได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากน้ัน 

ในการน้ี สพฐ. แจ้งให้ สพท. กําชับและยํ้าโรงเรียนในสังกัดให้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องดังน้ี 
1. ห้ามนํานักเรียนออกเดินทางในเวลากลางคืน 
2. ตรวจสอบและเลือกเส้นทางโดยให้คํานึงถึงความปลอดภัยก่อนการเดินทางทุกคร้ัง 
3. ตรวจสอบสภาพ/มาตรฐานรถ ต้องมีใบอนุญาตพระราชบัญญัติ ประวัติพนักงานขับรถ/เด็กรถ 
4. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและครูเป็นอันดับแรก 
5. ให้จัดทัศนศึกษาในพ้ืนที่ใกล้เคียง ควรละเว้นการเดินทางระยะไกลหากไม่จําเป็น 
6. ให้ความสําคัญกับการทําสัญญา (TOR) โดยให้เน้นเรื่องความปลอดภัยกับผู้ว่าจ้าง โดยระบุประเด็น

ที่เก่ียวข้องที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดไว้อย่างชัดเจน 
7. ถ้าขับไกลเกินกว่า 4 ช่ัวโมง ผู้ประกอบการต้องจัดพนักงานขับรถ จํานวน 2 คน                    

เพ่ือสับเปลี่ยนกันขับ 
8. กรณีที่เป็นการเดินทางในเส้นทางที่เป็นภูเขาลาดชัดและคดเคี้ยว ให้ใช้รถโดยสารช้ันเดียวในการ

เดินทาง 
9. รถยนต์ที่ใช้ในการเดินทางต้องมีสภาพแข็งแรง พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย มีอุปกรณ์เพ่ือ                 

ความปลอดภัยครบถ้วนตามกฎหมายกําหนด เช่น มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่น่ัง เป็นต้น 
10. ต้องกําหนดให้มีครูที่เป็นผู้ควบคุมอย่างน้อย 2 คน และต้องผลัดกันทําหน้าที่คอยกํากับ  ดูแล

พนักงานขับรถไม่ให้ขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด ถ้าสังเกตเห็นว่าพนักงานขับรถง่วงหรือ              
หลับใน หากไม่แน่ใจให้สั่งพักรถหรือหยุดการเดินรถช่ัวคราวทันที 

11. การเดินทางไกลควรกําหนดให้มีการพักรถทุก ๆ 2 ช่ัวโมง 
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12. การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ต้องขอก่อนเดินทาง 15 วัน โดยมีเอกสาร

ประกอบการดําเนินการดังน้ี 
1)  โครงการ/หนังสือเชิญ 
2) กําหนดการเดินทาง 
3) รายช่ือครู  ผู้ควบคุม  และนักเรียน 
4) กรมธรรม์ประกันชีวิต 
5) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ของสถานศึกษา/คําสั่งคณะกรรมการตรวจสภาพรถยนต์ 
6) หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนํานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
7) รายงานการตรวจสอบรถยนต์ 
8) หนังสือสัญญาเช่าเหมารถยนต์ 
9) รายการจดทะเบียนรถยนต์และรายการเสียภาษีประจําปี 
10) ใบอนุญาตผู้ขับขี่รถยนต์กรณีขับรถไกลเกินกว่า 4 ช่ัวโมง จํานวน 2 คน 
11) กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 
12) แผนที่การเดินทาง/เส้นทางการเดินทาง 
13) การย่ืนเรื่องขออนุญาตก่อนการเดินทาง 

ขอให้ผู้บริหารฯ ได้ดําเนินการตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
อย่างเคร่งครัด  
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 5 การขออนุมัติการเดินทางไปราชการ 
 

สพฐ. ได้มีคําสั่ง ที่ 1365/2560 สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอํานาจอนุมัติการเดินทางไป
ราชการ โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และผู้อํานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดังน้ี 

1. ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทุกตําแหน่ง ใน สพท. ไปราชการภายในราชอาณาจักร 

2. ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของ
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ไปราชการภายนอกจังหวัดหรือนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา  มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของตนเองภายในจังหวัด 
หรือภายในเขตพื้นที่การศึกษา หรือภายในเขตพื้นที่การศึกษากรณีเขตพ้ืนที่การศึกษามีพ้ืนที่รับผิดชอบมากกว่า
หน่ึงจังหวัดแล้วแต่กรณี เมื่ออนุมัติแล้วให้รายงานผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ เดือนละ 1 ครั้ง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 6 รูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็นกระบวนการสร้าง                 
การเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคล  ที่มารวมตัวกันเพ่ือทํางานร่วมกัน และสนับสนุน                 
ซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกัน วางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและ ผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การวิพากษ์วิจารณ์ การทํางานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่าง                
เป็นองค์รวม โดยมีการดําเนินการ อย่างน้อย 5 ประการ ดังน้ี  

1) มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการเรียนรู้/การพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน้างาน/สถานการณ์จริงของช้ันเรียน  
3) ทุกฝ่ายเก่ียวข้องร่วมเรียนรู้และรวมพลัง/หนุนเสริมให้เกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย  
4) มีการวิพากย์ สะท้อนผลการท างานพัฒนาผู้เรียน และ  
5) มีการสร้าง HOPE  ให้ทีมงาน อันประกอบด้วย  

5.1) honesty & humanity เป็นการยึดข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นและให้การเคารพกันอย่างจริงใจ  
5.2) option & openness เป็นการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้เรียนและพร้อมเปิดเผย/ เปิดใจเรียนรู้

จากผู้อ่ืน  
5.3) patience & persistence เป็นการพัฒนาความอดทนและความมุ่งมั่น ทุ่มเทพยายยามจน

เกิดผลชัดเจน  
5.4) efficacy & enthusiasm เป็นการสร้างความเช่ือมั่นในผล ของวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม

กับผู้เรียนว่าจะทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ และกระตือรือร้นที่จะพัฒนา ตนเองอย่างเต็มที่ 
ในส่วนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้กําหนดรูปแบบการสร้าง

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนาผู้เรียน รายละเอียดดัง Flowchart  
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ที่ประชุม : รับทราบ 
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ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 7  แนวทางการจัดทํารายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปีงบฯ 2560  
 
 แนวทางการจัดทํารายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2560                                

 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
ส่วนงานย่อย (กลุ่ม) ให้ดําเนินการจัดทําแบบรายงาน ดังน้ี 

1) แบบติดตาม ปย.2 
2) แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ 
3) แบบ ปย.1 
4) แบบ CSA 
5) แบบ ปย.2 

หน่วยรับตรวจ (สพป./สพม./โรงเรียน) ให้ดําเนินการจัดทําแบบรายงาน ดังน้ี 
1) แบบติดตาม ปอ.3 
2) แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ 

2.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
 - ปรัชญาและรปูแบบการทํางานของผู้บริหาร 

- ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
- ความรู้ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
- โครงสร้างองค์กร 
- การมอบอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 

2.2  การประเมินความเสี่ยง 
- วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
- วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
- การระบุปัจจยัเสี่ยง 
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
- การกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยง 

2.3  กิจกรรมการควบคุม 
2.4  สารสนเทศและการสื่อสาร 
2.5  การติดตามประเมินผล 

3) แบบ ปอ.2 
4) แบบ ปอ.3 
5) แบบ ปอ.1 
6) แบบ ปส. 

- นําแบบ ปอ.3  ของปี 2559 มาติดตามผลการดําเนินงาน แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปอ.3 (ข้อมลู
เดียวกันกับแบบติดตาม ปย.2 
  

ที่ประชุม : รับทราบ 
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ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 8  การดําเนินการเกี่ยวกับเงินประกันสัญญา 
 

 กรณีที่มีการทาํสัญญาจ้าง/ซือ้ขาย ระหว่างโรงเรียนกับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ได้รับเงินประกันสัญญา 5% จาก
การทําสัญญา โรงเรียนจะต้องดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องดังน้ี 

1) หลักฐานประกอบการฝากเงินประกันสัญญา 
1.1)  ใบนําฝาก 2 ใบ   (ผู้เซ็นช่ือผู้เบิกถอน ต้องเป็น ผอ.รร. หรือรักษาราชการแทน) 
1.2)  สําเนาสัญญาจ้าง/ซื้อขาย 
1.3)  สมุดคูฝ่ากตัวจริง  (ผู้เซ็นช่ือผู้เบิกถอน ต้องเป็นผอ.รร. หรือรักษาราชการแทน) 

2) หลักฐานประกอบการถอนเงินประกันสัญญา 
2.1) สําเนาสัญญาจ้าง/ซื้อขาย 
2.2) สําเนาใบส่งมอบงานจ้าง/ส่งของ 
2.3) สําเนาใบตรวจรับงานจ้าง/พัสดุ 
2.4) คําขอรับเงินผ่านธนาคาร 
2.5) สําเนาสมุดธนาคาร (ผู้รบัจ้าง) 
2.6) สมุดคูฝ่ากตัวจริง  (ผู้เซ็นช่ือผู้เบิกถอน ต้องเป็นผอ.รร. หรือรักษาราชการแทน) 
2.7) ใบเบิกถอน 2 ฉบับ (ผู้เซ็นช่ือผู้เบิกถอน ต้องเป็นผอ.รร. หรือรักษาราชการแทน) 
2.8) หนังสือนําส่ง 

 ขอให้โรงเรียนได้ให้ความสําคญัในการเก็บรกัษาสมุดคู่ฝาก และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 9  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ 
 

 ตามที่ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายเร่งด่วนให้ปฏิรูประบบการพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่ โดยให้ครู
ได้รับการอบรมพัฒนาตนเองตามความต้องการและจัดสรรงบประมาณพัฒนาครูให้รายละ 10,000 บาทต่อปี โดย
เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ความละเอียดทราบแล้ว น้ัน 
 เมื่อข้าราชการครูฯ (ผู้เข้ารับการอบรม) ได้ยืมเงินงบประมาณไปแล้ว ขอให้ดําเนินการตามระเบียบฯ             
เบิกค่าใช้จ่ายในการทางเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ โดยจะต้องส่งเอกสาร/หลักฐานภายใน               
30 วันนับต้ังแต่วันที่เข้ารับการอบรมแล้วเสร็จ (ถ้าไม่ส่งตามกําหนด เจ้าหน้าที่จะต้องหักเงินเดือน ค่าจ้าง เบ้ียหวัด 
บําเหน็จ บํานาญหรือเงินอ่ืนใดที่พึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จํานวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วน) 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 10  การดําเนินการกรณีมีข้อร้องเรียนในสถานศึกษา    

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะดําเนินการกรณีมีข้อร้องเรียน                 
ในโรงเรียนหน่ึงโรงเรียนใด ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้รอง ผอ.สพป. ที่รับผิดชอบเครือข่าย, ผู้เก่ียวข้อง, นิติกร                
ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น  หากพบว่ามีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือไม่พบ แสดงว่าไม่ได้มีความผิด   

หากพบว่า ข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ จะแนะนําให้แก้ไข และเมื่อแนะนําแล้วไม่แก้ไข ให้ถูกต้อง               
ไม่สนใจไม่ใส่ใจ เมื่อถูกต้ังกรรมการสอบสวนเรื่องใดเร่ืองหน่ึง จะมีความผิดทางวินัย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1             
ไม่สามารถช่วยเหลือได้ เพราะได้ให้โอกาสแลว้ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 11  การดําเนินการแต่งต้ังผู้บริหารสถานศึกษา 

 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะดําเนินการแต่งต้ังผู้บริหารสถานศึกษา 
กรณีเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางาน ได้แก่  ตัวแทนศูนย์สอบ, หัวหน้าสนามสอบ, งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน, 
งานงบประมาณ และอื่น ๆ จะแต่งต้ังสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน เพ่ือต้องการให้ทุกคนได้รับรู้ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละงาน เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
เลิกประชุม  16.00 น. 
 
 

ผู้จดบันทึกประเด็นการประชุม : นางดวงมณี  ฉมิพล ี
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 

ผู้ตรวจบนัทึกการประชุม : นายสมชาย  สาํอางค์กาย 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
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รายช่ือผู้เข้าประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศกัยภาพและประสิทธิภาพสําหรับผูบ้ริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

วันที่  28 พฤศจิกายน  2560 
ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้เข้าประชุม   
 สพป.สฎ.1   

1 นายชูศักดิ์  ชูชว่ย ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

2 นายสัญญานนท ์ พรหมมณ ี รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  

3 นายผัน  หอมเกต ุ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

4 นายสุมนต์  ศิรธิรรม 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 นายเจด็จ  หนแูก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (แทน) 

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
9 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

10 นางศิริพร  หนชู่วย นักพัฒนาบุคคลชํานาญการพิเศษ (รกัษาการ)  
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

11 นางสาวพิณิวรรณ  อินทเชือ้ ศึกษานิเทศก์ (รกัษาการ)  
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

12 นางอารยี์  นิลเอก นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ (รกัษาการ)  
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงนิและสินทรัพย ์

13 นางนิภาภรณ์  ประพันธ ์ นักตรวจสอบภายในชํานาญการ (รักษาการ)  
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

14 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนยงู 

15 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 10 
16 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  

17 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 2 

18 ว่าที่ พ.ต.มนตร ี อินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเพชร 

19 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่  

20 นางขวญัใจ  บญุสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวดัสุนทรนิวาส 

21 นายสุระชัย  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางชุมโถ 

22 นางจุราภรณ์  คงเจรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสมหวัง 

23 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสุชน 
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24 น.ส.รยิาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักลางใหม่ 

25 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดโพธิ์นมิิต  

26 นางปพิชญา  เนื่องเยาว ์ ครู (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัท่าทอง 

27 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข  

28 นางปุญชรัศมิ์  ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันทีคมเขต 

29 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแหลมทอง  

30 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

31 นายวีระพงค์  ไชยามาตย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย 

32 นางจงกล  มะอนันต์ ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางใบไม้ 

33 นางฐิตริัตน์  อทุัยรตัน์ ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสุข 

34 นางสุชาดา  ล่ิมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัประสิทธาราม 

35 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัชลธาร  

36 นายศรีเพชรวัชร  ศรีเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับุญบันเทิง  

37 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

38 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสระ  

39 นางสุนิษา  ชูพฒัน์พงศ์ ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคงคาล้อม 

40 นางพูนสุข  เผือกเดช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 

41 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนประชาสรรค์  

42 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนราษฎรอ์ุทิศ 

43 นางสมใจ  เผือกเหล็ก ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขานางเภา 

44 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวังไทร 

45 นายประพฤติ  สายฟ้า ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีน บ้านคีรีรอบ 

46 นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสใน  

47 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่โมกข์  

48 นายอมรพจมาน  พรหมพัฒน ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ําร้อน 

49 นายรัฐพงษ์  พงศาปาน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนงิ 

50 นายเสวก  เอียดนิมิตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศิลางาม 

51 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับ้านใน 

52 นายสุริยา  จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
53 ว่าที่ ร.ต.อัมโร  รักช่วย ผู้อํานวยการโรงเรียน ไทยรฐัวิทยา ๘๘  (บ้านคลองควน) 
54 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัอุทยาราม  
55 นายจิตณรงค์  ชัยชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนหลวง 
56 นางสาวบุญพา  พรหมณะ ครู (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวงัทองสามัคคี  
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  57 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัประสพ 

58 นายบุญจันทร์  รุ่งฟ้า ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนสน 

59 นางวิมลรัตน์  ก่อบุญขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัดอนยาง 

60 นางสาวเพ็ญจา  จันทร์ชุมแสง ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านท่าโพธ์ิ  

61 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขาพระน่ิม 

62 นายพูนศักดิ์  นาคครื้น ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 

63 นางรัตน์เกล้า  จันทร ครู (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก  

64 นายขวัญชยั  ชชู่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทับทอ้น 

65 นายพินิต  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางสําโรง 

66 นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขาแก้ว 

67 นายสุเทพ  ประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแสงประดิษฐ ์

68 นายวนิัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวชิรประดิษฐ ์

69 นายมานิต  จิตสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันิกรประสาท  

70 นายพรทิพย์  เพชรเกื้อ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกาญจนาราม 

71 นายสุรเชษฐ์  ปานแดง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเปล  

72 นางจุร ี วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัพ่วง 

73 นางพิลาวรรณ  ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 

74 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา  

75 นายสุขสวัสดิ์  จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักงตาก 

76 นายทนงศักดิ์  ถุงทอง ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนราชา 

77 นายทนุพันธ์  หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหว้ยด่าน 

78 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหวัหมากบน 

79 นางพรทิพย์  ชาตะสุชาติ ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหวัหมากล่าง 

80 นางฉวีวรรณ  ศรีกวางทอง ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยโศก 

81 นายธงชัย  หิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน  

82 นายสิรวิชญ์  ทองปรีชา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขาม 

83 นางศุภรัตน์  เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัปากคู 

84 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสตอ 

85 นายโกวิทย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองกรูด  

86 นางดวงพร  ดุษฎี ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัพุฒ 

87 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนนิมิต 

88 นายพีรพงษ์  ทรรพคช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านวงัหวาย 
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 อําเภอดอนสัก   

89 นายจรัญ  ทําการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองคราม 

90 นายโสวัฒน์  เส้งประถม ครู (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 9 

91 นายสมใจ  สิกขวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 

92 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวง  

93 นางสุณี รกัเมือง ติจันทึก ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นใหม่สามัคคี  

94 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง 

95 นางจิรพรรณ  สิกขวัฒน ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนเสาธง 

96 นายธรากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันอก  

97 นางอนงค์นาฎ  ทองยวน ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีชยัคราม 

98 นายสําราญ  ศรีอภัย ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชลคราม 

99 นายศิรุต  สุขคุ้ม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวฒันาราม  

100 นางสาวอังศิกุล เฉลิมพิพัฒน์ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 

101 นายทศพร  ประยูรบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวดัวิสุทธิชลาราม 

102 นางสาวอารี  มลไชย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 

103 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์

104 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 

105 นางถนอมศรี  เดชศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านห้วยเสียด  

106 นางสาวรัตนวรรณ  นันทเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัสิงขร 

107 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําฉา  

108 นางสาวจรรยา  เจ๊ะเหยง ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะพลวย 

 อําเภอเกาะสมุย   

109 นายวิสาร บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นดอนธปู 

110 นายบัญญัติ  พลูผล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง 

111 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแจ้ง 

112 นางอุทยัวรรณ  นาลาด ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันาราเจริญสุข 

113 นายพุทธพันธุ์  พรหมรักษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวงการาม 

114 นางพิไลวรรณ  ไชยราช ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย 

115 นายจักรพงศ์  อินทรเ์จรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัสันติวราราม 

116 นายคําพูน  วันนา ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัประเดมิ 

117 นายเอกรินทร์  บุณยะโพธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัคุณาราม 

118 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักลาง  

119 นางสาวกิตยิา  เก้าเอีย้น ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับุณฑรกิาราม 

120 นางสาวเบญจวรรณ  บญุสิน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสว่างอารมณ ์
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121 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม 

122 นายธาดา  อกัษรช่ืน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายแหลม 

123 นางมนพัทธ์  เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแหลมหอย   

124 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัภูเขาทอง 

125 นางสาววีย้ะ  ชาลุเด็น ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด 

126 นางสาวอัจฉรา  สมหวัง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรกัษ ์

 อําเภอเกาะพะงัน   

127 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 

128 นายสิทธิพล ลีแสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท้องนายปาน 

129 นางสิริภรณ์  พาทีธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดริน้ 

130 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 

131 นางเสาวภา  ตนัเกียรติพงัน ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจรญิ 

132 นายสุวัช เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะเดือ่หวาน 

133 นางสาวนิภาพร  บินสัน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 

134 นางกรรณิกา  โอชม ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสมัยคงคา 

135 นายเอกชยั  ปานชนะพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศรธีน ู

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นายชาญชัย  ชืน่พระแสง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

2 นางสายตา  แกว้ศรีมนต ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

3 นางอรณุศรี  จงจิตต ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

4 นายไพศาล  เพง็กุล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

5 นายสุรชัย  ช่วยเกิด ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

6 นางสาวณฐกร  รักษ์ธรรม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

7 นางณธาอร  ทองปรีชา ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 

8 นางอรญัญา  มสีูสุทธ์ ศึกษานิเทศก ์

9 นางสาวจิราวรรณ  ศรีวิเวก ศึกษานิเทศก ์

10 นางสุริยา  เครอืรตัน์ ผู้อํานวยการวัดเขานางเภา 

11 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการพิเศษ 

12 นางสิรภัทร  เซีย่งฉิน นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการ 

13 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

14 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

15 นางสาวกรรณิกา  ประสงค์จินดา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

16 นายพิชัย  ภัทธยิธน ี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 


