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สรุปประเด็นการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสําหรับผู้บรหิารการศึกษา  

ผู้บริหารสถานศึกษาและบคุลากรทางการศึกษา 
ในสงักัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 1 

วันที่  6  ธันวาคม  2561 
ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

เวลา 09.00 – 15.30 น. 
ประธานในที่ประชุม : (นายชูศักด์ิ  ชูช่วย)  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

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

ด้วย สพฐ. ประกาศผลการคดัเลือกโครงการโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค ได้คะแนน
ผ่านเกณฑ์การประเมินเชิงประจักษ์ อยู่ในเกณฑ์ระดับภาค และส่งเข้าแขง่ขันในระดับประเทศต่อไป ได้แก่  

 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า อ.เกาะพะงัน 
5. แนะนําบุคลากร 

1) นายโกศล  สมคะแน  ผอ.รร.นิคมสร้างตนเองแว้ง  สพป.นราธิวาส เขต 2 
ย้ายมาดํารงตําแหน่ง  
ผอ.รร.บ้านหน้าค่าย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

2) นางอวยพร  ซุ่นก่ี   ผอ.รร.บ้านไสดง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
ย้ายมาดํารงตําแหน่ง 
ผอ.รร.วัดเขาแก้ว  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

ประธาน : กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมสัมมนาฯ สรุปประเด็นการประชุมได้ดังน้ี 
 
1. กลุ่มนิเทศ  ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

โดยนายชาญชัย  ช่ืนพระแสง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ตามท่ี สพฐ. มีนโยบายลดกระดาษ โดยใช้ QR Code น้ัน เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย  สะดวกแก่การใช้งาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้กําหนด QR Code ของแต่ละกลุ่ม  
ทุกกลุ่ม สถานศึกษาสามารถใช้งานโดยเข้าระบบ สมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต  โดยใช้ QR Code และ 
gg.gg841….. ของแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้เข้าถึงเอกสารได้  สพป.สฎ.1 จะแจ้งหรือใส่รายละเอียดของเอกสาร 
ประเด็นประชุม และเอกสารอ่ืน ๆ  เช่น เอกสารการประชุม จะวางไว้ 1 สัปดาห์ หลังจากน้ันจะนําไปใส่
โฟลเดอร์ ช่ือ 6 ธ.ค. 61 กรณีที่เอกสารมีภาพประกอบ ขอให้ส่งทาง mail : ………………..@surat1.go.th 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 
 

 
 

gg.gg/841nites 
mail : nites@surat1.go.th 
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ประเด็นการประชุมที่ 1  การจัดการประเมินผล ปีการศกึษา 2561 
 

ที่ วัน เดือน ป ี รายการ ประกาศผล 
* 7 ธ.ค. 61 * แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐาน ปีการศึกษา 2561 

ของ สพฐ. ใน 4 กลุม่สาระคอืภาษาไทย, คณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

* ในช้ัน ป.2, ป.4, ป.5 และ ม.1, ม.2 สถานศึกษาทุกสังกัด
สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้ข้อสอบได้  

* สถานศึกษาแจ้งความประสงค์ขอใช้ข้อสอบ Pre- O-Net          
ผ่าน Google Form หากพ้นกําหนดถือว่าไม่ประสงค์จะสอบ 

 

1 3-4 ม.ค. 62 การจัดสอบ  Pre- O-Net  ของนักเรียน ป.6 และ ม.3  
** 5-15 ม.ค. 62 สถานศึกษาสามารถเพ่ิม/ลด จํานวนนักเรียนสอบ O-NET ได้  
2 19 ม.ค. 62 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา 

I-NET 
16 ก.พ. 62 

3 2 ก.พ. 62 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET  
ของนักเรียน ป.6 

25 มี.ค. 62 

4 2-3 ก.พ. 62 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET  
ของนักเรียน ม.3 

26 มี.ค. 62 

5 14-15 ก.พ. 62 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ป.1 18 มี.ค. 62 
6 18-20 ก.พ. 62 

ระดับ
มัธยมศึกษา 

การสอบปลายปีของผู้เรียน โดยใช้ 
1) ข้อสอบของสถานศึกษาเอง 
2) ข้อสอบของสถานศึกษาอ่ืนที่ได้มาตรฐาน 
3) ข้อสอบที่พัฒนาโดย สพฐ. หรอื  สพท. 

 

7 18-20 ก.พ. 62 
ระดับ

ประถมศึกษา 

การสอบปลายปีของผู้เรียน โดยใช้ 
1) ข้อสอบของสถานศึกษาเอง 
2) ข้อสอบของสถานศึกษาอ่ืนที่ได้มาตรฐาน 
3) ข้อสอบที่พัฒนาโดย สพฐ. หรอื  สพท. 

  

 

8 6-7 มี.ค. 62 การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ NT 
สําหรับนักเรียน ป.3 

30 เม.ย. 62 

*** 10 ธ.ค. 61 * โรงเรียนเป็นสนามสอบ NT ให้ผูร้ับผิดชอบแก้ไขช่ือห้องสอบ  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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ประเด็นการประชุมที่ 2  โครงการพัฒนาโรงเรียนแกนนาํห้องสมุดมีชวิีต และกิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
 

ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กําหนดจัดโครงการพัฒนาโรงเรียน
แกนนําห้องสมุดมีชีวิต และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

กลุ่มเป้าหมาย :  โรงเรียนในสังกัด สพป.สฎ.1 จํานวน 117 คน                                                       
ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียน 

รายละเอียดกิจกรรม : 
1. ประเมินโรงเรียนแกนนําห้องสมุดมีชีวิตประจําเครือข่าย 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนแกนนําห้องสมุดมีชีวิตประจําเครือข่าย 
3. ประเมินห้องสมุดต้นแบบของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ประเด็นการประชุมที่ 3  แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 2562 
 

ขอให้สถานศึกษาดําเนินการตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดังน้ี 
1. โครงการสร้างคนดี ให้บ้านเมือง 

1.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นําเยาวชน ด้านคุณธรรมสู่สังคม 
1.2 กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ 
1.3 กิจกรรมคืนคณุธรรมสู่ห้องเรียน 
1.4 กิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม 
1.5 กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 

2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ให้ผู้บรหิาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียนคุณธรรม” 
2.1 กิจกรรมคุรุชน คนคุณธรรม 
2.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมผู้บริหาร 
2.3 กิจกรรมคิดค้นนวัตกรรมสื่อนําสู่การเรียนการสอน 

3. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม 
3.1 กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน 
3.2 กิจกรรมนิเทศ กํากับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม 
3.3 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมระบบการประเมิน Online 

4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
4.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการจัดการระบบฐานข้อมูล 

5. โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 
5.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
5.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับโรงเรียนบางมูลนากและ

โรงเรียนบ้านต้นแบบคุณธรรม สพฐ. 
5.3 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับกลุ่มโรงเรียนภายใน 

สพท. 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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ประเด็นการประชุมที่ 4  แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ 
 

 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กําหนดแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 เพ่ือเป็นแนวทางให้สถานศึกษามีความเข้าใจที่ชัดเจน สามารถ
นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ี 
 1. สร้างความรูค้วามเข้าใจ สร้างความรับรู้ และตระหนักถงึความสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 
 2. วิเคราะห์ภาระงานการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 4. จัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน/จัดค่าย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับครูและนักเรียน 
 5. จัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอน 
 7. นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินงานให้ สพฐ. ทราบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ประเด็นการประชุมที่ 5  การขอจัดต้ังงบประมาณโครงการ New DLTV ปีงบประมาณ 2563 
 ด้วย สพฐ. แจง้ให้ สพท. ตรวจสอบอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในโครงการฯ ในประเด็นต่อไปน้ี 

1. โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการฯ ปัจจุบันได้ใช้ครุภัณฑ์สําหรับห้องเรียน DLTV                                  
ในการจัดการเรียนการสอนอยู่จริงหรือไม่ 

2. โรงเรียนในสังกัดมีความจําเป็น/ต้องการครุภัณฑ์สําหรับห้องเรียน DLTV จริงหรือไม ่
ดังน้ัน จึงขอให้โรงเรียนต่อไปน้ี  
1.บ้านซอย 10 
2.วัดนทีคมเขต 
3.วัดแหลมทอง 
4.วัดบุญบันเทิง 
5.บ้านทอนหญ้าปล้อง 
6.บ้านคลองสุข 
7.วัดชลธาร 
8.บ้านสุชน 
9.ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 
10.บ้านบ่อนํ้าร้อน 
11.บ้านไสใน 
12.บ้านม่วงลีบ 

13.วัดคงคาล้อม 
14.บ้านมะม่วงหวาน 
15.วัดพุฒ 
16.บ้านควนราชา 
17.บ้านไสขาม 
18.บ้านดอนสน 
19.บ้านท่าโพธ์ิ 
20.วัดดอนยาง 
21.วัดอุทยาราม 
22.ไทยรฐัวิทยา88 
23.บ้านกงหนิง 
24.บ้านดอนหลวง

25.บ้านวังทองสามัคค ี
26.บ้านทับท้อน 
27.บ้านบ่อโฉลก 
28.บ้านวังหวาย 
29.บ้านควนนิมิต 
30.บ้านคลองกรูด 
31.บ้านกําสนประชาสรรค์
32.บ้านท่าเสาเภา 
33.บ้านหนองเปล 
34.วัดพ่วง 
35.วัดชลคราม 
36.วัดนทีวัฒนาราม

37.วัดนอก 
38.บ้านห้วยเสียด 
39.วัดสิงขร 
40.บ้านเกาะนกเภา 
41.บ้านใหมส่ามัคค ี
42.บ้านดอนเสาธง 
43.วัดคีรีวงการาม 
44.วัดสันติวราราม 
45.บ้านเกาะพลวย 
46.บ้านท้องนายปาน 
47.บ้านหาดริ้น 

ดําเนินการสํารวจความต้องการครุภัณฑ์สําหรับห้องเรียน DLTV ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประจําปีงบประมาณ 2563 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 

ครุภัณฑ์สําหรบัห้องเรียน DLTV 1 ชุด ประกอบด้วย 
1. โทรทัศน์สีชนิด Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 50 น้ิว 
2. กล่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ HD 
3. จานดาวเทียม 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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2. กลุ่มกฎหมายและคดี  โดยนายภิญโญ  ไม้ทองงาม  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อํานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
 

 

 

gg.gg/841law 
mail : law@surat1.go.th 

 
ประเด็นการประชุมที่ 6  การป้องกันเพื่อไม่ต้องรับผิดในทางละเมิด 
 - กรณีไฟไหม้โรงเรียน หรือบ้านพักครู 

(1) โรงเรียนใดอาคารเรียน หรือบ้านพักครูที่สร้างมาหลายปีแล้ว และระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์มีสภาพ
ทรุดโทรม ผู้อํานวยการโรงเรียนควรเสนอของบประมาณซ่อมแซมระบบไฟฟ้าต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(2) โรงเรียนต้องมีคําสั่งแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจําสถานที่ราชการ และเมื่อมีการประชุม
ประจําเดือน ผู้อํานวยการโรงเรียนต้องกําชับผู้อยู่เวรยามให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด  

(3) กําหนดมาตรการอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร เช่น มีถังดับเพลิงประจําอาคารเรียน หรือบ้านพัก 
หากได้มีการดําเนินการเช่นน้ีแล้ว เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นผู้อํานวยการโรงเรียนอาจจะไม่ต้องรับผิด

ทางละเมิด  
- กรณีสนามเด็กเล่น  
ผู้อํานวยการโรงเรียน ต้องคอยหมั่นตรวจสอบสนามเด็กเล่นอย่างสมํ่าเสมอ หากพบว่าอุปกรณ์สนามเด็ก

เล่นมีสภาพชํารุด ทรุดโทรม และเห็นว่าไม่มีความปลอดภัยต่อเด็กนักเรียนแล้ว จะต้องสั่งห้ามเด็กนักเรียนไปเล่น 
หรือหาวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม หากมีการปล่อยปละละเลยไม่ดูแลเอาใจใส่แล้ว หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทําให้
นักเรียนได้รับอันตราย แก่ร่างกาย หรือเสียชีวิต อาจต้องรับผิดในทางละเมิด 

- กรณีโรงเรียนมีสระน้ํา หรือบ่อน้ํา 
หากโรงเรียนใดมีสระนํ้าหรือบ่อนํ้า ในบริเวณโรงเรียน จะต้องจัดทําก้ันอย่างแข็งแรง และสั่งห้ามเด็ก

นักเรียนเข้าไปในบริเวณสระนํ้าหรือบ่อนํ้า อย่างเด็ดขาด หรือกําหนดมาตรการอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร หากมี
เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนอาจจะไม่ต้องรับผิดในทางละเมิด  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี  7  กรณีถูกต้ังกรรมการสอบสวนวินัยอย่างรา้ยแรง 

 

เน่ืองจากได้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2561 ตามมาตรา 136 กรณีมีข้าราชการ หรือเจ้าพนักงานของรัฐผู้ใด ที่ถูกต้ังกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
ในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ผู้บังคับบัญชาที่สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย จะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการ ปปช. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการ ปปช.จะสั่งการให้
ผู้บังคับบัญชารายงานความคืบหน้า และผลการดําเนินการ หรือจะให้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ ปปช.ดําเนินการ
ต่อไปก็ได้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  โดย ส.ต.ต.ยุทธนา  บุณยตุลานนท์ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 
 
 

gg.gg/841promote 
mail : promote@surat1.go.th 

 
 
ประเด็นประชมุสัมมนาที่ 8  มาตรการเรง่รดัการดําเนนิการด้านยาเสพติด 

 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ขอให้สถานศึกษาดําเนินการตามนโยบาย/
มาตรการ และระยเวลาการดําเนินการตามนโยบายฯ ดังน้ี 
1. นโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 

นโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 1 

*************** 
 ตามท่ีรัฐบาลได้กําหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่หน่วยงานทุกภาคส่วน
ต้องร่วมมือกันในการควบคุม ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการดํารงชีวิต โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนและดําเนินงานให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด น้ัน 
         ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการตามยุทธศาสตร์เป็นไปด้วยความย่ังยืน และให้เกิดกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดที่เข้มแข็ง ต่อเน่ือง ป้องกันผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ และให้การช่วยเหลือผู้ที่ไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จึงได้กําหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัดขับเคลื่อนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1. ด้านการป้องกัน 
มาตรการขบัเคลื่อน 
1.1 ให้สถานศึกษาดําเนินการห้องเรียนสีขาวภายในสถานศึกษาให้ครบทุกห้องเรียนภายใน    

ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561 
      1.2  ใหส้ถานศึกษาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกัน
สารเสพติด เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน ให้ครบทุกช้ันเรียน 
      1.3  ใหส้ถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือป้องกันยาเสพติดโดยเป็นกิจกรรมที่
เก่ียวกับคุณจริยธรรม กีฬา ดนตรี นาฎศิลป์ อาชีพ จิตสาธารณะ การแข่งขันทางวิชาการ การรณรงค์ป้องกันยา
เสพติด ลูกเสือ/เนตรนาร ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร TO BE NUMBER ONE โดยให้
ดําเนินการอย่างน้อย 7 กิจกรรม และต้องดําเนินการต่อเน่ืองในทุกสัปดาห์ 
       1.4  ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสียงตามสายทุกวันๆละ 10 นาทีหน้าเสาธงหรือช่วงเวลาพัก โดยเป็น
กิจกรรมทีใ่ห้ความรู้ ทักษะ เก่ียวกับการการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันเก่ียวกับยาเสพติด  
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 2.  ด้านการคน้หา 
      มาตรการขับเคลื่อน 
      2.1  ใหส้ถานศึกษาดําเนินการจัดทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคนใน
สถานศึกษา 
                2.2  ให้สถานศกึษาดําเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุม่ติด ปีละ 2 ครั้ง 
โดยให้รายงานผลทางระบบ CATAS System หากพบนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพต้องรายงานให้
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทราบ 
       2.3  ให้สถานศึกษาดําเนินการคัดกรองจําแนกกลุ่มนักเรียนในการคดักรอง โดยให้มีคัดกรองไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด 

3.  ด้านรักษา 
     มาตรการขับเคลื่อน 
     3.1  ใหส้ถานศึกษาดําเนินการกําหนดนโยบายและแต่งต้ังคณะกรรมการในการป้องกันและ

บําบัดรักษา 
     3.2  ให้สถานศึกษาจัดต้ังคลินิกเสมารักษ์ แต่งต้ังคณะกรรมการ กําหนดขั้นตอนในการดําเนินงาน

และรายงานผลการดําเนินงาน 
4.  ด้านการเฝา้ระวัง 
     มาตรการขับเคลื่อน 
     4.1  ใหส้ถานศึกษาติดต้ังตู้เสมารักษ์ แต่งต้ังคณะกรรมการ จัดทําบันทึกการรับเรื่อง และรายงานผล

การดําเนินงาน 
     4.2  ใหส้ถานศึกษามีเครอืข่ายด้านการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอบายมุข โดยให้จัดทําเป็น

ประกาศ ซึ่งเครือข่ายจะประกอบด้วย นักเรียนแกนนํา ครูแกนนํา ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน ทั้งน้ีต้องดําเนินการ                
ทุกปีการศึกษา 

5.  ด้านการบริหารจัดการ 
     มาตรการขับเคลื่อน 
     5.2  ใหส้ถานศึกษามีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการขบัเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่ม                  

ผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
     5.3  ใหส้ถานศึกษาจัดทําแผนงานและโครงการ/กิจกรรมเพ่ือรองรับการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ 
     5.4  ใหส้ถานศึกษาจัดทําบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที ่เช่น โรงพยาบาล สถานีตํารวจ 

ค่ายทหาร โรงเรียนในเครือขา่ย เป็นต้น     
ทั้งน้ี ให้โรงเรียนดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวโดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                   

สุราษฎร์ธานี เขต 1 จะได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลต่อไป 
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2. ระยะเวลาการดําเนินการตามนโยบายและมาตรการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

ด้าน กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลารายงาน
1.ด้านการป้องกัน 1.1 ห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2561 สิ้นสุดปีการศึกษา
 1.2 การบูรณาการเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกัน 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2561 15 ธ.ค. 61 

 1.3 การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2561 สิ้นสุดปีการศึกษา
 1.4 การจัดกิจกรรมเสียงตามสาย                 

ทุก ๆ วันละ 10 นาที
ปีการศึกษา 2561 10 ธ.ค. 61 

2.ด้านการค้นหา 2.1 การจัดทําข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2561 สิ้นสุดปีการศึกษา
 2.2 การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนและการ

รายงานผ่านระบบ CATAS System
ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 -20 มิ.ย. 

คร้ังท่ี 2 – 15 ม.ค.
3.ด้านการรักษา 3.1 การกําหนดนโยบายและการขับเคลื่อน

การจัดต้ังคลินิกเสมารักษ์
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษาละคร้ัง 

4.ด้านเฝ้าระวัง 4.1 การจัดต้ังเครือข่ายด้านการเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดและอบายมุข

ปีการศึกษา 2561 15 ม.ค. 62 

 4.2 การสํารวจพ้ืนท่ี/ปัจจัยเสี่ยงรอบ
สถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษาละคร้ัง 
ภายใน 20 ธ.ค. 61

5.ด้านการบริหาร
จัดการ 

5.1 การกําหนดนโยบายและแผนงานโครงการ
ตามยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาส
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ปีการศึกษา 2561 20 ธ.ค. 61 

 5.2 การจัดทําบันทึกความร่วมมือในการ
ดําเนินงานกับภาคี

ปีการศึกษา 2561 ตลอดปีการศึกษา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 9  นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 

 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2562 

ระดับช้ัน รับสมัคร จับฉลาก 

ประกาศผลและ
รายงานตัว
นักเรียนจับ

ฉลาก 

ประกาศผลและ
รายงานตัว
นักเรียนที่มี
เง่ือนไขพิเศษ 

มอบตัว 

1.ก่อนประถม 28 ก.พ.-4 มี.ค.62 
เวลา 08.30-16.30น. 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ณ โรงเรียนที่ นร.มีความ
ประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 

9 มี.ค. 62 
เวลา 09.00 น. 
ณ โรงเรียนที่สมัคร
เข้าเรียน 

9 มี.ค. 62 
เวลา 09.00-16.30 น. 
ณ โรงเรียนที่สมัคร
เข้าเรียน 

9 มี.ค. 62 
เวลา 09.00-16.30 น. 
ณ โรงเรียนที่สมัคร
เข้าเรียน 

16 มี.ค. 62 
เวลา 09.00-16.30 น. 
ณ โรงเรียนที่สมัคร
เข้าเรียน 

2. ป.1 6-10 มี.ค.62 
เวลา 08.30-16.30น. 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ณ โรงเรียนที่ นร.มีความ
ประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 

17 มี.ค. 62 
เวลา 09.00 น. 
ณ โรงเรียนที่สมัคร
เข้าเรียน 

17 มี.ค. 62 
เวลา 09.00-16.30 น. 
ณ โรงเรียนที่สมัคร
เข้าเรียน 

17 มี.ค. 62 
เวลา 09.00-16.30 น. 
ณ โรงเรียนที่สมัคร
เข้าเรียน 

17 มี.ค. 62 
เวลา 09.00-16.30 น. 
ณ โรงเรียนที่สมัคร
เข้าเรียน 
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3. ช้ัน ม.1 
 ประกาศผลกรจดัสรรท่ีเรียน วันท่ี 10 มี.ค. 62 

1) โรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูง 
1.1) นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 

1.1.1) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET 
รับสมัคร  วันท่ี 23-27 มี.ค. 62 
   เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
   ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
สอบคัดเลือก  วันท่ี 30 มี.ค. 62 
   เวลา 09.00 น.  
   ณ โรงเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน 
ประกาศผลและรายงานตัว 
   วันท่ี 3 เม.ย. 62 
   เวลา 09.00-16.30 น. 
   ณ โรงเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน 
มอบตัว  วันท่ี 8 เม.ย. 62 
   เวลา 09.00-16.30 น. 
   ณ โรงเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน 

1.1.2) จับฉลาก (ถ้ามี) 
รับสมัคร  วันท่ี 23-27 มี.ค. 62 
   เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
   ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเขา้เรียน 
จับฉลาก  วันท่ี 4 เม.ย. 62 
   เวลา 09.00 น.  
   ณ โรงเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน 
ประกาศผลและรายงานตัว 
   วันท่ี 4 เม.ย. 62 
   เวลา 09.00-16.30 น. 
   ณ โรงเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน 
มอบตัว  วันท่ี 8 เม.ย. 62 
   เวลา 09.00-16.30 น. 
   ณ โรงเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน 

1.2)  นักเรียนท่ัวไป 
สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET 

รับสมัคร  วันท่ี 23-27 มี.ค. 62 
   เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
   ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
สอบคัดเลือก  วันท่ี 30 มี.ค. 62 
   เวลา 09.00 น.  
   ณ โรงเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน 
ประกาศผลและรายงานตัว 
   วันท่ี 3 เม.ย. 62 
   เวลา 09.00-16.30 น. 
   ณ โรงเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน 
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มอบตัว  วันท่ี 8 เม.ย. 62 
   เวลา 09.00-16.30 น. 
   ณ โรงเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน 

1.3) นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
รับสมัคร  วันท่ี 23-27 มี.ค. 62 
   เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
   ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
สอบคัดเลือก  วันท่ี 25 มี.ค. 62 
   เวลา 09.00 น.  
   ณ โรงเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน 
ประกาศผลและรายงานตัว 
   วันท่ี 27 มี.ค. 62 
   เวลา 09.00-16.30 น. 
   ณ โรงเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน 
มอบตัว  วันท่ี 8 เม.ย. 62 
   เวลา 09.00-16.30 น. 
   ณ โรงเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน 

1.4)  นักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) 
รับสมัคร  วันท่ี 23-27 มี.ค. 62 
   เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
   ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงคจ์ะสมัครเข้าเรียน 
สอบคัดเลือก  วันท่ี 30 มี.ค. 62 
   เวลา 09.00 น.  
   ณ โรงเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน 
ประกาศผลและรายงานตัว 
   วันท่ี 3 เม.ย. 62 
   เวลา 09.00-16.30 น. 
   ณ โรงเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน 
มอบตัว  วันท่ี 8 เม.ย. 62 
   เวลา 09.00-16.30 น. 
   ณ โรงเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน 

2) โรงเรียนท่ัวไป 
2.1) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ถ้ามี) 

รับสมัคร  วันท่ี 23-27 มี.ค. 62 
   เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
   ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
สอบคัดเลือก  วันท่ี 5 เม.ย. 62 
   เวลา 09.00 น.  
   ณ โรงเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน 
ประกาศผลและรายงานตัว 
   วันท่ี 7 เม.ย. 62 
   เวลา 09.00-16.30 น. 
   ณ โรงเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน 
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มอบตัว  วันท่ี 8 เม.ย. 62 
   เวลา 09.00-16.30 น. 
   ณ โรงเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน 

2.2)  จับฉลาก (ถ้ามี) 
รับสมัคร  วันท่ี 23-27 มี.ค. 62 
   เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
   ณ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
จับฉลาก  วันท่ี 6 เม.ย. 62 
   เวลา 09.00 น.  
   ณ โรงเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน 
ประกาศผลและรายงานตัว 
   วันท่ี 6 เม.ย. 62 
   เวลา 09.00-16.30 น. 
   ณ โรงเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน 
มอบตัว  วันท่ี 8 เม.ย. 62 
   เวลา 09.00-16.30 น. 
   ณ โรงเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน 

2.3)  นักเรียนท่ีมีความประสงค์จะให้ สพท. จัดหาท่ีเรียนให้ 
ย่ืนความจํานงรับสมัคร วันท่ี 7-9 เม.ย. 62 
   เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
   ณ โรงเรียนท่ีสอบหรือ สพท. 
ประกาศผล  วันท่ี 11 เม.ย. 62 
   เวลา 09.00-16.30 น. 
   ณ โรงเรียนท่ีสอบหรือ สพท. 
รายงานตัวและมอบตัว วันท่ี 18 เม.ย. 62 
   เวลา 09.00-16.30 น. 
   ณ โรงเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน 

 จึงเรียนมาเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทัว่กัน 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 10  : งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 

 

 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ                 
ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดตรัง โดยมีปฏิทินการดําเนินงานดังน้ี 

 โอนข้อมูลเขตพ้ืนที่สู่ระดับภาค   1-30 พ.ย. 61 
 ตรวจสอบรายช่ือนักเรียน ครู ระดับภาค  3 ธ.ค. 61 
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค  3-9 ธ.ค. 61 
 ประกาศรายช่ือนักเรียน ครู ระดับภาค  10 ธ.ค. 61 
 พิมพ์บัตรประจําตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับภาค 17 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป 
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดตรัง  8-10 ม.ค. 62 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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ประธาน : 

1. การรับนักเรียน อนุบาล 3 กฎหมายกําหนดไว้ว่า นับต้ังแต่อนุบาล เราสามารถจัดอนุบาล 2 -3 เท่าน้ัน  
จะจัดอนุบาล 1 ได้เมื่อ 
1) ปีการศึกษา 2562 ขอเปิดมาแล้ว และได้รับอนุมัติแล้ว และต้องไม่กระทบต่อสถานศึกษาใกล้เคียง 

(ท้องถิ่น/เอกชน)  จํานวน 52 โรง 
2) ได้รับอนุมัติมาแล้ว แต่ต้องกระทบต่อหน่วยงานท้องถิ่นและเอกชน ปี 2562 ให้งดรับ                       

จํานวน 51 โรง 
3) ต้องขอเปิดและได้รับอนุมัติ ถึงจะรับนักเรียนได้ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 
4.  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  โดย นางอารีย์  นิลเอก  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

 
 
 
 

gg.gg/841finance 
mail : finance@surat1.go.th 

 
ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 11 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 

ด้วยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน  2561  

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกาน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
มาตรา 4 (3) บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ หมายเลข 6 สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 

ขอให้ผู้บริหารฯได้แจ้งผู้ใช้สิทธ์ิเบิกค่าเช่าบ้าน ตรวจสอบสิทธ์ิในส่วนที่เก่ียวข้องกับตนเองด้วย 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธาน : 

1. การดําเนินการเรียกค่าเช่า กรณีโรงเรียนใดขึ้นต้นด้วย “วัด” ขณะนี้มมีติของมหาเถรสมาคม                             
ให้โรงเรียนที่ใช้พ้ืนที่ของวัด จะต้องเสียค่าเช่าให้วัด  

2. โรงเรียนที่ต้ังอยู่ในที่ราชพัสดุ /ที่ธรณีสงฆ์ นโยบายของ สพฐ. จะไม่ส่งคืน ต้องการให้โรงเรียนใช้ที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

3. ขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบรายละเอียดก่อนก่อหน้ีผูกพันทุกกรณี ต้องได้รับอนุมัติเงินงวดก่อน 
4. การประกวดเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนและครุภัณฑ์วิทย์ฯ                 

สําหรับปีที่ผ่านมา ปีงบฯ2561  มีผู้อุทธรณ์ต้องส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณา 
5. การเบิกจ่ายเงินประจําปี ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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5.  กลุ่มนโยบายและแผน  โดย นายชูศักด์ิ  แก้วนุ่น  ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
 
 

gg.gg/841plan 
mail : plan@surat1.go.th 
 

ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 12 รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2561 
 

 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2561  ในการดําเนินการสํานักงาน          
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อน
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 3 จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติม 
โดยจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ภารกิจหลัก 6 กลุ่มงาน 1 หน่วยงาน และ 
ส่วนที่ 2 งานยุทธศาสตร์ภายใต้โครงการ/กิจกรรม  

ผลการดําเนินการพบว่า ทุกยุทธศาสตร์ประสบความสําเร็จ ซึ่งตัวช้ีวัดแต่ละโครงการบรรลุค่าเป้าหมายที่กําหนด 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ผอ.ชูศักด์ิ  :  สําหรับการดําเนินการในปีงบประมาณ 2562 

- สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2562 ได้จัดทําโครงการ/
กิจกรรม โดยพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโครงการ 

- งบประมาณ 2562 ที่แจ้งจัดสรรให้โรงเรียน ทุกเรื่อง ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ ระดับก่อน
ประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา หรืองบลงทุนค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง หรือค่าซ่อมแซม 
ขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบรายละเอียด และไม่ควรก่อหน้ีผูกพันจนกว่าจะได้รับแจ้งอนุมัติ
เงินงวด 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ผอ.รร.บ้านบางสําโรง  :  ค่าตอบแทนนักการภารโรง 2 เดือนจะได้เมื่อไหร 
ผอ.ชูศักด์ิ :  ยังไม่ได้รับอนุมัติ 
รองมนต์ชัย : 

ด้วย สพฐ. สํารวจรายช่ือโรงเรียนที่ต้องการรับการสนับสนุนเรื่องไฟฟ้า 2 กรณคีือ 
1. กรณียังไม่มีไฟฟ้าใช้เลย 
2. กรณีมีแล้วแต่ไม่พอใช้ 
โรงเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ตามแบบสํารวจ ภายในวันที่ 7 ธ.ค. 61 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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6.  กลุ่มพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา   

โดย นายพิชัย  ภัทธิยธนี ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 

gg.gg/841hrd 
mail : hrd@surat1.go.th 

 
ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 13  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ. (7 ธ.ค.61) 
 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียนของ สพฐ. “จนท.ธุรการ  ลดภาระงานครู  เพ่ิมคุณภาพผู้เรียน” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561                 
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
 เน้ือหาในการอบรม : 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการโรงเรียน 
1) ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
2) งานธุรการ 
3) งานพัสดุ 
4) งานข้อมูลสารสนเทศ 
5) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTV 

- รับฟังนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย รมว.กระทรวงศึกษาธิการ 
- การนํานโยบายสู่การปฏิบัติ โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- หน้าที่/บทบาทของผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
- PLC และการสร้างเครือข่าย 
- การกํากับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผลงาน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งธุรการโรงเรียน เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
7.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

โดย นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์   รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
นางสาวสุจารี  ชัยประดิษฐ์  ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 

gg.gg/841dlict 
mail : dlict@surat1.go.th 
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ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 14  แนวทางการดําเนินการตรวจนับนักเรียนที่มีตัวตนจริงในห้องเรียน 
รองมนต์ชัย :  

ตามท่ี สะฐ. มนีโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการให้ดําเนินตรวจสอบและรายงานข้อมูลจํานวนนักเรียนที่มี
ตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง ณ วันที่ 3 ธค. 61 
วัตถุประสงค์ 

1) รายงานข้อมูลจํานวนนักเรียนที่มีตัวตนจริงในสถานศึกษา 
2) จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ภาค2/2561 
3) กําหนดขนาดโรงเรียน 

ข้อสั่งการจาก สพฐ. 
1) ให้สถานศึกษาตรวจสอบทะเบียนนักเรียนทุกระดับ หากพบว่า มีนักเรียนที่ต้องจําหน่ายคงค้าง                 

อยู่ในทะเบียน ให้ดําเนินการตามแนวทางการรับนักเรียน พ.ศ.2556 ว่าด้วยการจําหน่ายนักเรียน 
และปรับปรุงทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน และปรับปรุงในระบบ DMC ภายใน 10 ธ.ค. 61 

2) แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน ประกอบด้วย ผูแทนผู้ปกครอง ผู้แทน
กรรมการสถานศึกษา ผู้แทนจากเขตพ้ืนที่ และ ผอ.รร. ตรวจนับในวันที่ 3 ธค. 61 โดยตรวจนับ
นักเรียนที่มีตัวตนจริงพิจารณาตรวจสอบกับทะเบียนนักเรียน บัญชีเรียกช่ือระเบียนแสดง               
การเรียน 

3) หากพบว่า มีนักเรียนไม่มีเรียนต่อเน่ืองเป็นเวลานาน สถานศึกษาได้ดําเนินการติดตรมแล้ว                 
แต่เด็กอายุไม่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และไม่สามารถจําหน่ายได้ ให้หมายเหตุว่า                 
“อยู่ระหว่างดําเนินกาติดตาม” 

ข้อสังเกตการตรวจนับ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจนับระดับโรงเรียน เพ่ือไปตรวจนับโรงเรียนอ่ืน แต่งต้ังผู้แทนจากเขตพ้ืนที่ใน

คําสั่งโรงเรียน (คําสั่ง ที่ 355/2561 ลว 26 พ.ย.61) 
2. การตรวจนับ 
- โรงเรียนปิด  ครูไปทัศนศึกษา ผอ.รร.ไม่อยู่ 
- คณะกรรมการตรวจสอบไม่ทําหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
- ผู้บริหาร/รักษาการ ให้คณะกรรมการตรวจสอบกันเอง 
- ตรวจนับก่อน/หลัง วันที่กําหนด 
- ไม่ได้นับตัวตนจริงในห้องเรียน 
- กรณีเด็กต่างด้าวไม่มีตัวตน ไม่ย้ายออก DMC เน่ืองจากไม่ซ้ําซ้อน อายุไมถ่ึงเกณฑ์ 
- เด็กภาคอีสานไปแล้ว แต่ไม่เอาออกจากระบบ อ้างว่า ผู้ปกครองไม่มาทาํการย้าย 

3. ตรวจสอบในระบบ 
- รายงานข้อมูลการตรวจนับแต่ในระบบยังซ้ํา.ซ้อนกันเขตอ่ืน รร.อ่ืน 
- กอกข้อมูลเด็กอายุไม่ถึงเกณฑ์ 
- เด็กต่างด้าว อยู่ระหว่างการติดตามไม่ประสงค์ขอรับงบ 
- รายงานการตรวจสอบไม่ประสงค์ขอรับงบ ไม่กรอกในระบบ DMC 

ให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ธ.ค. 61 
ผอ.รร.บ้านซอย 2 : อยู่ในกรณีแรก โรงเรียนไม่ปิด แต่ไมม่ีนักเรียนมาโรงเรียน เน่ืองจากครูไปทัศนศึกษา               

ณ วันที่ 3 ธค 61 แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการ รายช่ือDMC กับ ปพ. ตรวจสอบว่าตรงกันหรือไม่ 
คณะกรรมการเลยไม่ได้นับนักเรียน สามารถอ้างอิงได้หรือไม่  
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รองมนต์ชัย  : วันที่ 3 ธค อยู่ในโรงเรียนน้ื (แต่โรงเรียนปิด) และวันที่ 4 ธค ไปอยู่ในโรงเรียนอ่ืน จ.สงขลา  

และมีหนังสือสัง่การจาก สพฐ. หากพบว่า มีการรายงานข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง โดยมีเจตนา
เพ่ือหวังประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึง ผอ.สพท.  ผอ.รร. และเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องจะต้องรับผิดชอบ
ตามระเบียบกฎหมาย 

สุจารี : การดําเนินการที่ผ่านมา 10 มิ.ย. โดยยึดตัวตนนักเรียน ต่อมา สพฐ. ส่งข้อมูลนักเรียนให้ สป. สั่งการให้
ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน มีขอ้มูลนักเรียนพบว่า ไม่มีตัวตน 245 คน ใหต้รวจสอบ เช่น โรงเรียนในขยาย
โอกาส พบว่า 40 ว่าคน (3-4 โรง)  

ข้อมูล 10 มิ.ย , 10 พ.ย. , 10 ธ.ค. (ยึดตัวตน 3 ธค) ใหท้กุโรงเรียนเข้าไปปรับปรุงข้อมูล DMC 
ตามความเป็นจริง ป.1-6 2.1.1 ม.ต้น 2.2.1 ฝาก ผอ.รร. ได้เน้นยํ้าให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

ประธาน : สรุปว่า ฝากทุกคนควรให้ความใส่ใจ ปัญหาเก่ียวกับ พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ สิ่งเหล่าน้ีเราละเลยมา
นาน ข้อมูล   10 มิ.ย. 61 , 10 พ.ย. 61, 10 ธ.ค. 61 (ตรวจนับยึดตัวตน 3 ธ.ค.) โรงเรียนตรวจทาน              
อีกคร้ังหน่ึงตามหลักเกณฑ์ และวันที่ 14 ธ.ค. สพป. จะต้ังคณะกรรมการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงและกรณี    
การติดตามนักเรียนด้วยสาเหตุ ย้ายไปเรียนที่อ่ืน ย้ายติดตามบิดามารดา 

การจําหน่ายนักเรียน 
1. นักเรียนย้ายโรงเรียน 
2. นักเรียนถึงแก่กรรม 
3. นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน และไม่มีตัวตนเองอยู่ในพ้ืนที่ 
4. นักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
5. นักเรียนเรียนจบการศึกษา 

5.1 กรณีนักเรยีน ป.6 สําหรบัสถานศึกษา ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดตอนในระดับมัธยมฯ 
5.2 กรณีนักเรยีน ม.3 การจําหนวนนักเรียนแต่ละสาเหตุ 

ผอ.รร.บ้านดอนธูป :  กรณีนักเรียนย้ายมาเข้าเรียน เอกสารการย้ายไม่ติดตัวมา โรงเรียนต้นทางไม่ทําเอกสารย้าย 
ทางโรงเรียนไม่สามารถติดตามนักเรียนมาเข้าเรียนได้ 

ประธาน :  เช่นกรณีนักเรียนอยู่ที่โรงเรียน ก (1-2 ธ.ค.) แต่วันที่ 3 ธ.ค. ย้ายมาเข้าเรียนโรงเรียน ข                               
และวันที่ 3 ธ.ค. นักเรียนไมม่ีข้อมูล DMC ในโรงเรียน ข ฝากให้ความสาํคัญเป็นพิเศษ                              
และขอให้โรงเรียนต่อไปน้ี ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ําซ้อนอีกคร้ัง 

โรงเรียน จํานวนที่ซ้ําซ้อน พบเรียนปกติ ไม่มีตัว 
นิคมสร้างตนเอง 15 3 12 
บ้านบางใหญ่ 8 0 8 
บ้านท่าเพชร 1 0 1 
บ้านโพหวาย 5 2 3 
บ้านสันติสุข 2 2 0 
วัดท่าทอง 1 2 0 
วัดโพธ์ินิมิต 46 0 46 
อนุบาลสุราษฎร์ธานี 10 10 0 
บ้านสุชน 2 2 0 
วัดกลางใหม่ 6 2 4 
วัดสมหวัง 8 2 6 
ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 1 1 0 
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บ้านคลองสุข 1 0 1 
วัดบางใบไม้ 2 1 1 
บ้านบ่อนํ้าร้อน 1 1 0 
บ้านแม่โมกข ์ 1 0 1 
บ้านหนองเปล 1 1 0 
วัดกาญจนาราม 11 7 4 
บ้านกําสนประชาสรรค์ 1 0 1 
บ้านคลองสระ 35 1 34 
บ้านคีรีรอบ 5 0 5 
บ้านม่วงลีบ 1 1 0 
วัดเขานางเภา 1 1 0 
วัดคงคาล้อม 1 1 0 
วัดวังไทร 1 1 0 
วัดวชิรประดิษฐ ์ 1 0 1 
บ้านไสขาม 5 2 3 
บ้านไสตอ 2 0 2 
บ้านไสใน 1 1 0 
วัดพุฒ 1 1 0 
บ้านบางสําโรง 3 0 3 
บ้านวังหวาย 1 1 0 
วัดท่าไทรฯ 23 4 19 
บ้านท่าเสาภา 1 0 1 
บ้านปากกะแดะ 4 2 2 
วัดเขาพระนิ่ม 9 0 9 
บ้านกงหนิง 1 1 0 
บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 13 13 0 
บ้านดอนหลวง 2 2 0 
บ้านศิลางาม 3 0 3 
วัดบ้านใน 1 0 1 
บ้านควนนิมิต 1 0 1 
บ้านควนราชา 2 1 1 
บ้านหัวหมากบน 1 1 0 
บ้านหัวหมากล่าง 1 1 0 
บ้านห้วยด่าน 4 4 0 
วัดกงตาก 3 2 1 
ชุมชนบ้านใต้ 2 1 1 
บ้านท้องนายปาน 2 0 2 
บ้านหาดริ้น 1 1 0 
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วัดราษฎร์เจริญ 3 1 2 
บ้านเกาะเต่า 3 2 1 
บ้านมะเด่ือหวาน 4 3 1 
วัดสมัยคงคา 1 0 1 
บ้านเกาะพลวย 1 1 0 
บ้านดอนธูป 2 1 1 
บ้านอ่างทอง 1 0 1 
วัดนาราเจริญสุข 3 0 3 
บ้านบ่อผุด 3 0 3 
บ้านบางรักษ์ 3 3 0 
บ้านปลายแหลม 2 1 1 
บ้านหาดงาม 11 4 7 
วัดบุญฑริการาม 10 2 8 
วัดภูเขาทอง 4 2 2 
วัดสว่างอารมณ์ 24 7 17 
บ้านหน้าค่าย 3 2 1 
วัดกลาง 2 2 0 
วัดคีรีวงการาม 2 2 0 
วัดคุณราม 6 0 6 
วัดประเดิม 2 1 1 
ชุมชนบ้านนางกํา 1 1 0 
อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์ 6 3 3 
ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 2 2 0 
บ้านคลองคราม 2 1 1 
บ้านดินแดงสามัคค ี 3 1 2 
วัดนอก 2 1 1 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 3 1 2 
บ้านศรีชัยคราม 2 1 1 
วัดชลคราม 2 0 2 

รวมท้ังสิ้น 368 124 245 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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8.  หน่วยตรวจสอบภายใน  

โดย นางนิภาภรณ์  ประพันธ์  ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 

gg.gg/841audit 
mail : audit@surat1.go.th 

 
ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 15  ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะในตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการเงนิ 

บัญชีและพัสดุ 

ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะในการตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของ
โรงเรียนในสังกัด  ใน 3 ประเด็น  มีดังน้ี 
ประเด็นที่ 1.   การตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการเงินด้วยแผนปฏิบัติราชการของสถานศกึษา 
วัตถุประสงค์  1.  เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษาสอดคล้องกับภารกิจของ 
                       สถานศึกษาและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและครอบคลุม        
                       เงินทุกประเภทท่ีสถานศกึษามีอยู่ 
         2.  เพ่ือให้มั่นใจว่า แผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษามีความโปร่งใส 
                 3.  เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานศึกษามีการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผนฯ 
   จากการตรวจสอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว้
ในแผนฯและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ  พบว่า        
            1. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี   สถานศึกษาส่วนใหญ่การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ตาม
สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษาและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ผ่าน                
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่ไม่ครอบคลุมแหล่งเงินทุกประเภทท่ีอยู่ใน                 
ความรับผิดชอบของสถานศึกษา เช่นเงินอุดหนุน  เงินโครงการอาหารกลางวัน  เงินรายได้สถานศึกษา 
            ข้อเสนอแนะ  โรงเรียนต้องจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ให้สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษาและ
จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและครอบคลุมเงินทุกประเภทท่ีสถานศึกษามีอยู่                
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี  ควรมีคณะทํางาน เช่น ครู ผู้บริหารโรงเรียน  และเสนอผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรจัดทําเป็นรูปเล่ม มีการเผยแพร่แผนฯ ให้กับบุคลากรภายใน เช่น แจก
ให้กับหัวหน้างานทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานบริหารบุคคล งานงบประมาณ  งานวิชาการ หรืออ่ืนๆ 
ตลอดจนเผยแพร่ให้บุคลากรภายนอกทราบ  เช่น ช้ีแจงในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือประชุม
ผู้ปกครอง หรืออ่ืนๆ  

  2. การดําเนินการตามแผนฯและการติดตามผล   สถานศึกษาดําเนินการตามแผนฯและติดตามผล
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการโดย ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปรายงานโครงการ
เมื่อสิ้นปีการศึกษา           

  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม   สถานศึกษาควรดําเนินการใช้จ่ายเงินแต่ละโครงการให้เป็นเป็นตามแผนฯ และ
ต้องควบคุมติดตาม ให้เป็นไปตามปฏิทินที่กําหนด  ในการติดตามควรติดตาม ระยะก่อนดําเนินการ  ระหว่าง
ดําเนินการ  เพ่ือลดความเสี่ยงที่บางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดําเนินการได้ หรือดําเนินการไม่เป็นไปตาม
ปฏิทินที่กําหนด เพ่ือได้รับทราบปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการ  ดังน้ันโรงเรียนควรมีการติดตามเร่งรัดการ
ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  เช่น การจัดประชุมติดตามเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือการสรุป
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โครงการจากการควบคุม การรับ –จ่าย คงเหลือให้ผู้บริหารทราบเดือนละ 1 ครั้ง หรืออย่างน้อยทุกภาคเรียน  เพ่ือ
รับทราบปัญหา อุปสรรค หรือการขับเคลื่อน การดําเนินการให้เป็นไปตามปฏิทินที่กําหนด 
 
ประเด็นที่ 2  ความรัดกุมถูกต้องของการควบคุมด้านการเงิน บัญชี 
วัตถุประสงค์ที่1   เพ่ือให้มั่นใจว่าการรับ-จ่ายเงินมีความรัดกุมและปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ มี 3 เกณฑ์ 
         1.  รับเงินทุกประเภทมีหลักฐานถูกต้อง 
         2.  การจ่ายเงินมีหลักฐานการจ่ายและต้นเรื่องขอเบิกเงินได้รับการอนุมัติ 
                  3.  มีการตรวจสอบการรับจ่ายประจําวัน 
 จากการตรวจสอบ ความรัดกุมถูกต้องทางการเงินและบัญชี ของโรงเรียน ประกอบด้วย การรับเงิน การ
จ่ายเงิน และการตรวจสอบการรับ – จ่ายประจําวัน  พบว่า          
          1. การรับเงิน    
                   1.1. จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน พบว่า โรงเรียนไม่มีการ
จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเพ่ือควบคุมการรับและจ่ายใบเสร็จรับเงินให้ผู้มีสิทธิเบิกนําไปใช้ในการจัดเก็บเงิน
ของโรงเรียน เมื่อสิ้นปีงบประมาณได้ดําเนินการเจาะ/ปรุ  ใบเสร็จรับเงินส่วนที่เหลือในปีประมาณน้ัน  และไม่ได้
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทราบตามระเบียบ
กําหนด   โรงเรียนควรจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน ตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงาน
ย่อย  พ.ศ. 2544 และเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้จัดทํารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  ส่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทราบ ตามระเบียบฯกําหนด   
                   1.2. บันทึกการรับเงินทุกประเภทตรงตามหลักฐาน  จากการสุ่มตรวจสอบสําเนาใบเสร็จรับเงินกับ
ทะเบียนคุมเงินที่เก่ียวข้อง  พบว่าโรงเรียนไม่ได้ดําเนินการบันทึกการรับเงิน เน่ืองจากไม่ได้จัดทําทะเบียนคุมเงิน
ประเภทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ให้ครบถ้วน หรือบันทึกการรับเงินไม่ถครบถ้วน เช่นไม่อ้างอิงที่เอกสาร  วันที่รับไม่ตรง
ตามสําเนาใบเสร็จรับเงิน  
                         ข้อเสนอแนะ   การับเงินทุกประเภทให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน และนําสําเนา
ใบเสร็จรับเงินไปบันทึกการรับเงินในทะเบียนคุมฯประเภทต่างๆท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้ เล่มที่ เลขที่ ในสําเนา
ใบเสร็จรับเงินและอ้างอิงที่เอกสาร(บร.) ตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย  พ.ศ. 2544 
           2. การจ่ายเงิน 
                     จากการสุ่มตรวจสอบการจ่ายเงิน ได้แก่ เงินโครงการอาหารกลางวัน  เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน  ค่าหนังสือเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และค่าจัดการเรียนการสอน  พบว่าหลักฐานจ่ายส่วนใหญ่ไม่ดําเนินการตามระเบียบกําหนด ขาดหลักฐาน
ต้นเรื่อง และไม่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  ดังน้ี 

1. เงินโครงการอาหารกลางวัน  โรงเรียนส่วนใหญ่ได้ดําเนินการโดยซื้ออาหารสด – แห้ง  
และจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหาร  มีการยืมเงินเป็นรายสัปดาห์/ทุก 9 วันทําการ /รายภาคเรียน  หลักฐานจ่ายไม่
มีการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ และการบันทึกการจ่ายในไม่ทะเบียนคุมเงินฯ   ส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
โครงการอาหารกลางวัน 
                          ข้อเสนอแนะ   กรณีเงินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนได้ดําเนินการโดย ซื้ออาหาร               
สด – แห้งและจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหาร  ดําเนินการดังน้ี 
                   - กรณีซื้ออาหารสด-แห้ง  ให้ใช้วิธีการ ยืมเงินเป็นรายภาคเรียน โดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาหารกลางวัน จัดทําสัญญาการยืมเงิน วงเงินไม่เกิน 5 วันทําการ  การจ่ายเงินให้ใช้สัญญาการ ยืมเงินเป็น
หลักฐานจ่าย และบันทึกทะเบียนในช่อง “ลูกหน้ี” ส่วนเงินสดจ่ายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
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โครงการอาหารกลางวันไปดําเนินการซื้ออาหารสด - แห้ง โดยใช้แบบฟอร์ม ใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ซึ่ง สพฐ.
ได้ขอตกลงกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  แล้วรวบรวมหลักฐานการจ่ายในแต่ละวัน จัดทํางบหน้า เพ่ือขอ
เบิกเงินชดเชยเงินยืม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เมื่อก่อนปิดภาคเรียน 1 วัน ให้ดําเนินการส่งใช้เงินยืมให้เรียบร้อย (ตามท่ี
แนะนํา ณ วันเข้าตรวจ)  
         - หากจะจ้างบุคคลประกอบอาหาร(หากมี)  การจ่ายเงินค่าจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหาร 
ขอให้ดําเนินการจ้างตามระเบียบกําหนด และหาผู้รับจ้างก่อน โดยจัดทํารายงานขอจ้าง และบันทึก ตกลงจ้าง เป็น
รายภาคเรียน สําหรับการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ให้ตกลงเป็นเง่ือนไขในบันทึกตกลงจ้าง ว่าจะจ่ายเงินเป็นรายวันหรือ
รายสัปดาห์ หรือเป็นรายเดือน การปฏิบัติงานให้มีการส่งมอบ และตรวจรับพัสดุ เป็นรายวัน เมื่อครบกําหนดการ
จ่ายเงินตามเง่ือนไขในบันทึกตกลงจ้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้เสนอทราบผลการตรวจรับ 
พร้อมทั้งขออนุมัติการจ่ายเงินต่อผู้มีอํานาจ เมื่อมีการจ่ายเงินให้ผู้ประกอบอาหาร ให้มีใบสําคัญรับเงินหรือ
ใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานการจ่าย พร้อมทั้งให้บันทึกการจ่ายเงินในทะเบียนคุมเงินประเภทโครงการอาหาร
กลางวันให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามหลักฐาน และกําหนดเลขท่ีใบสําคัญคู่จ่ายประกอบการอ้างอิงเลขที่เอกสารใน
การบันทึกทะเบียนคุม  ส่วนการเก็บเงินสมทบอาหารกลางวันจากคณะครู(หากมี) ให้ออกใบเสร็จรับเงินและนํา
บันทึกในทะเบียนฯและสมทบเงินโครงการอาหารกลางวัน 
                  2. เงินอุดหนุนปัจจัยนักเรียนยากจน   พบว่าการจ่ายเงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน  จ่ายเงิน            
ผู้มีอํานาจไม่ได้อนุมัติ หรือการจ่ายเงินเป็นเงินสดให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ไม่ได้แต่งต้ังกรรมการอย่างน้อย 3 คน
ร่วมกันจ่ายเงิน ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน
ปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน         
                       ข้อเสนอแนะ  การจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยนักเรียนยากจน   กําหนดให้ใช้ในลักษณะถัวจ่าย               
ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนักเรียน ค่าอาหารกลางวันและค่าพาหนะ              
ในการเดินทาง  โรงเรียนสามารถเลือกวิธีดําเนินการจ่ายหรือจัดหาปัจจัยพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต และ   
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
                - ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน จัดซื้อแจกจ่ายให้แก่นักเรียน 
                - ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน จัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตแจกจ่ายให้แก่นักเรียน 
                - ค่าอาหารกลางวัน จัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารหรือจ้างเหมาทําอาหารหรือจ่ายเป็นเงิน
สดให้แก่นักเรียนโดยตรง 
                - ค่าพาหนะในการเดินทาง จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง หรือจ้างเหมารถรับ-ส่ง
นักเรียน 
                         - ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนต้องการจําเป็นในการดํารงชีวิตประจําวัน นอกเหนือจาก                
4 รายการข้างต้น 
         3. เงินตามโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน และค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
หลักฐาน ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ พบว่า ข้อปฏิบัติที่ควรปรับปรุง ดังน้ี 
                          - ค่าหนังสือ จัดซื้อแจกจ่ายให้แก่นักเรียน  มีแต่ใบส่งของและใบเสร็จรับเงิน ขาดต้นเรื่อง
ดําเนินการตามระเบียบฯ  โรงเรียนควรดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกําหนด   
                          - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน   จ่ายเงิน และขาดเอกสารต้นเรื่อง   
หลักฐานการจ่ายเงินให้นักเรียนลงลายมือช่ือและเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลกั ไม่ครบถ้วน   
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              ข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติม  

   - ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรจัดทําบันทึกเสนอขออนุมั ติเบิกเงิน  โดยระบุรายการ                 
ค่าเคร่ืองแบบและค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวนนักเรียนเป็นรายห้อง อัตราการจ่ายต่อคน และจํานวนเงินรวม 
พร้อมแนบรายช่ือนักเรียนเป็นรายห้องให้ชัดเจนประกอบการเสนอขออนุมัติ และเสนอการแต่งต้ังคณะกรรมการ
จ่ายเงิน โดยมีเจ้าหน้าที่การเงิน  ครูประจําช้ันจ่ายเงินร่วมกัน  
                          - จัดทําสัญญาการยืมเงิน เมื่อได้รับอนุมัติ   เจ้าหน้าที่การเงินใช้สัญญาการยืมเงินเป็น
หลักฐานการจ่าย และนําไปจ่ายเงินสดแก่นักเรียน โดยครูประจําช้ันร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน หลักฐานการจ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม ตามแนวทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ติดตามใบเสร็จรับเงิน ซึ่งนักเรียนได้นําไปจ่ายเป็น
ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน รวบรวมให้ครบถ้วน แล้วจึงนําหลักฐานจ่ายพร้อมใบเสร็จรับเงินเรียง
ตามลําดับหลักฐานจ่าย ไปส่งใช้เงินยืมกับเจ้าหน้าที่การเงิน เพ่ือล้างหน้ี และบันทึกการจ่ายเงินตามหลักฐาน                
ในทะเบียนคุมต่อไป 
          3. การตรวจสอบการรับ – จ่ายประจําวัน 
   จากการตรวจสอบการรับ – จ่ายประจําวัน พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีการมอบหมายให้มีผู้ตรวจ
สอบการรับ-จ่ายประจําวันตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน และนําเงินส่งในหน้าที่ของอําเภอ/ก่ิงอําเภอ พ.ศ. 2520 
ข้อ 20 และ ข้อ 37 ดังน้ันจึงไม่มีผู้ตรวจสอบการรับ การจ่าย ในแต่ละวัน ส่งผลให้การรับ- จ่ายเงินของโรงเรียน
ขาดความรัดกุม 
                 ข้อเสนอแนะ   ควรมอบหมายให้มีผู้ตรวจสอบการรับ – จ่ายประจําวัน ตามระเบียบการเก็บรักษา
เงินและนําเงินส่งในหน้าที่ของอําเภอ/ก่ิงอําเภอ พ.ศ. 2520 ตาม ข้อ 20 และ ข้อ 37 ให้ผู้ตรวจสอบการ                
รับ - จ่าย ในแต่ละวันตรวจสอบหลักฐานการรับ-จ่ายเงิน การบันทึกทะเบียนต่าง ๆ ของโรงเรียน เพ่ือเป็นการสอบ
ทาน การรับ-จ่ายเงินให้รัดกุมถูกต้อง 
 
ประเด็นที่ 2  ความรัดกุมถูกต้องของการควบคุมด้านการเงิน บัญชี 
วัตถุประสงค์ที่ 2  เพ่ือมั่นใจว่าการจัดทําบัญชีสามารถควบคุมการรับเงินได้ มี 2 เกณฑ์ 
    1.  บันทึกบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
    2.  มีการทํารายงานการเงินเสนอตามกําหนดเวลา 

     จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง  ตามหลักเกณฑ์ การบันทึกบัญชีๆ ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และมีการทํารายงานการเงินเสนอตามกําหนดเวลา  พบว่า 
               1. การจัดทําทะเบียนคุมเงินฯ  ได้แก่ เงินอุดหนุนจาก สพฐ.   เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เงินโครงการอาหารกลางวัน และเงินรายได้สถานศึกษา ได้แก่ เงินบริจาคเพ่ือจัดการศึกษา  และเงิน
ประกันสัญญา พบว่าโรงเรียนมีการจัดทําทะเบียนคุมฯไม่ครบถ้วน เช่น ทะเบียนคุมเงินฯประกันสัญญาทะเบียนคุม
การรับและนําส่งเงินรายได้ 
               2. การบันทึกบัญชีเงินถูกต้อง  โรงเรียนการบันทึกบัญชีไมส่อดคล้องตามข้อเท็จจริง  เช่น ไม่อ้างที่
เอกสารการรับตามสําเนาใบเสร็จรับเงิน หรอืการจ่ายเงินไม่อ้างอิงที่เอกสารจ่าย  บจ/บค  ตามคู่มือระบบการ
ควบคุมการเงินของ หน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544   
              3. จัดทําบัญชี เป็นปัจจุบัน  ส่วนใหญ่ปัจจุบัน 

    4. การจัดทํารายงานทางการเงิน  ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจําวัน   รายงานประจําเดือน 
และรายงานประจําปี  มีการรายงานเงินคงเหลือประจําวันเสนอหัวหน้าหน่วยงานย่อยทุกวันที่มีการเคลื่อนไหว 
รายงานประจําเดือน  พบว่าโรงเรียนไม่ได้สําเนารายงานเงินเหลือประจําวัน ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน ส่ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1   ส่วนรายงานประจําปี  ซึ่งได้แก่ รายงานการรับ
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จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา 
และวิธีการนําเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติ
บุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2551 ข้อ 6 ซึ่งกําหนดว่า สถานศึกษารายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษาตามแบบที่กําหนด ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
ภายใน 30 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ  ผู้รับผิดชอบไม่ได้ดําเนินการเป็นไปตามประกาศดังกล่าวข้างต้น   
 
ประเด็นที่ 2  ความรัดกุมถูกต้องของการควบคุมด้านการเงิน บัญชี 
วัตถุประสงค์ที่ 3  เพื่อให้ม่ันใจว่าสถานศึกษามีเงินคงเหลือถูกต้อง มี 3 เกณฑ์ 
   1.  ทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันสม่ําเสมอเป็นปัจจุบัน 
   2.  เงินคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือฯ มีอยู่จริง 
   3.  วงเงินและระยะเวลาการเก็บรักษาเงินเป็นไปตามระเบียบฯ 
      จากการตรวจสอบ การจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันสม่ําเสมอเป็นปัจจุบัน มีเงินคงเหลือตาม
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน มีอยู่จริง และวงเงินและระยะเวลาการเก็บรักษาเงินเป็นไปตามระเบียบฯ พบว่า 
                     1. จากการสุ่มสอบทานการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน พบว่า โรงเรียนมีการจัดทํา
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน สม่ําเสมอที่มีการเคลื่อนไหวทางการเงิน 
                     2. จากการสอบทานรายงานเงินคงเหลือประจําวัน มีอยู่จริง ได้แก่เงินสด เงินฝากธนาคาร และ
เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก  ส่วนใหญ่ถูกต้อง 

    3. จากการตรวจสอบวงเงิน และระยะเวลาในการเก็บรักษาไม่เกินอํานาจตามระเบียบฯ   
โดยได้ตรวจสอบประเภทเงินตามรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ทะเบียนคุมเงิน สมุดคู่ฝากธนาคาร ประเภทเงิน
โครงการอาหารกลางวัน เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุน เงินรายได้แผ่นดิน และเงินอ่ืน ๆ พบว่า โรงเรียน              
ส่วนใหญ่เก็บเงินไม่เกินวงเงินและระยะเวลาตามระเบียบกําหนด และจากการสอบทานดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร
ประเภทเงินอุดหนุนและดอกเบ้ียอาหารกลางวัน พบว่า โรงเรียนยังไม่ได้นําส่ง เป็นเงินรายได้แผ่นดิน ซึ่งจะต้อง
นําส่งคลังโดยผ่านสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง กรณีเกิน 10,000 บาท ต้องนําส่ง
คลังภายใน 7 วันทําการ  ฉะน้ันเงินดังกล่าวจึงนําส่งเกินระยะเวลาท่ีระเบียบกําหนด ดังน้ันให้ผู้บริหารโรงเรียนได้
ควบคุม กํากับ ให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ     
 
ประเด็นที่ 3.   การตรวจสอบการควบคุมและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินคุ้มค่า 
       จากการตรวจสอบการบริหารพัสดุ ของโรงเรียน  โดยตรวจสอบ การควบคุมทั่วไป การควบคุม ดูแล
รักษาทรัพย์สินรัดกุมเป็นไปตามระเบียบกําหนด และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า สรุปผลการ
ตรวจสอบดังน้ี 
                  1. การควบคุมทั่วไป มีระบบการควบคุมที่เหมาะสม โดยได้มอบหมายบุคคลให้ปฏิบัติภารกิจตาม
ระเบียบกําหนด  โดยให้มีหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  
           2.  การควบคุม ดูแล รักษาทรัพย์สินรัดกุมและเป็นไปตามระเบียบกําหนด   
                       -  โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้จัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สินและทะเบียนคุมครุภัณฑ์ให้ ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน  

          -  โรงเรียนส่วนใหญ่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี และมีการรายงานผล
การตรวจสอบ  

          -. สถานที่เก็บรักษาเหมาะสมปลอดภัย 
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                 3.  การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า   
                     -.  โรงเรียนการควบคุมพัสดุที่จัดหามาได้  โดยจัดทําบัญชีวัสดุและจัดทําทะเบียนครุภัณฑ์ โดย
แยกประเภทชนิดของวัสดุยังไม่ครบถ้วน ปัจจุบัน 
                      -. การดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปี ส่วนใหญ่คณะกรรมการฯไม่ได้ดําเนินการตรวจสอบ
พัสดุประจําปี  
                       ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  การตรวจสอบพัสดุประจําปี ขอให้โรงเรียน กํากับ ติดตาม ให้มี
กระบวนการดําเนินงานตามระเบียบฯ หากปีใดที่โรงเรียนมีพัสดุชํารุดไม่สามารถใช้การได้ ให้ดําเนินการจําหน่าย 
และลงจ่ายออกบัญชี/ทะเบียนพร้อมรายงาน สตง.ทราบ 
                      - จากการสุ่มตรวจสอบ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา(โน๊ตบุ๊ค) ฯลฯ พบว่ามีครุภัณฑ์ 
ครบถ้วน และจัดเก็บอยู่ในที่ปลอดภัย มีสภาพพร้อมใช้งาน มีการใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์ และมี
ประสิทธิภาพ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
9.  กลุ่มบรหิารงานบุคคล  

โดย นางสาวกรรณิกา  ประสงค์จนิดา  ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 

gg.gg/841person 
mail : person@surat1.go.th 

 
 
ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 16  การประเมินให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                         

ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หนังสือสาํนักงาน ก.ค.ศ.                
ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561) 
1. วัตถุประสงค์ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 

1.1 การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
1.2 การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
1.3 การใช้รางวัลจูงใจ 
1.4 การให้ออกจากราชการ 
1.5 การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 

โดยประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังน้ี 
ครั้งที่ 1  ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป 
ครั้งที่ 2  ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน 
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2. แบบประเมิน แบ่งเป็น 4 สายงาน 

แบบที่ 1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  สายงานการสอน 
แบบที่ 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  สายงานบริหารสถานศึกษา 
แบบที่ 3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  สายงานบริหารการศึกษา 
แบบที่ 4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  สายงานนิเทศการศึกษา 

3. รายการประเมิน มี 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
   คะแนน 70  คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จรยิธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ  คะแนน  30  คะแนน 
คุณกรรณิกา :  ขอให้ผู้บรหิารฯ ได้ศึกษารายละเอียดและแจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 17  การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) 
 

 ด้วย ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู             
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  
ซึ่งตามหลักเกณฑ์ได้กําหนดให้การประเมินเพ่ือมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะใหม่ มุ่งเน้นให้ครูมีความชํานาญ
และความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน ไม่ทิ้งผู้เรียนและห้องเรียนเพ่ือไปทําผลงานทางวิชาการ และ
เพ่ือให้การปรับระบบการประเมินเพ่ือมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ อีกทั้งการพัฒนาครูแนวใหม่ให้สอดคล้องกับ
การศึกษา 4.0 จึงได้จัดทําระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เพ่ือใช้ประกอบการขอให้มี                 
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะดังกล่าว ด้วยโปรแกรมอย่างง่ายคือ จัดเก็บในแฟ้มข้อมูล (File) Microsoft Excel 
โดยต้ังช่ือแฟ้มข้อมูลว่า “LTeacher” เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ที่อยู่ใน
สถานศึกษาทั้งพ้ืนที่ปกติและพ้ืนที่ห่างไกลไม่มีเทคโนโลยีเครือข่าย Internet รองรับการบริการ สามารถนําไปใช้
บันทึกประวัติตนเองได้อย่างทั่วถึง   
คุณกรรณิกา :  ขอให้ผู้บรหิารฯ ได้ศึกษารายละเอียดและแจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 18  การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

สายงานการสอน (ว14 ปี 2561) 
 

 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ส่ง
พร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 00206.7/ว14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561) ให้แก้ไขหลักเกณฑ์ดังน้ี 

“1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยให้ประเมิน
ตนเอง พร้อมทั้งจัดทําแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบที่ส่วนราชการกําหนด และเข้ารับการพัฒนาตาม
แผนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

ในรอบ 5 ปีที่ขอรับการประเมินให้มีการเลื่อนวิทยฐานะ ต้องมี่จํานวนช่ัวโมงการพัฒนา 100 ช่ัวโมง หาก
มีจํานวนช่ัวโมงการพัฒนาไม่ครบ 100 ช่ัว แต่ไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมง ให้นําจํานวนช่ัวโมงการมีส่วนร่วมในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ส่วนที่เกิด 50 ช่ัวโมงในแต่ปี มานับรวม
เป็นจํานวนช่ัวโมงการพัฒนาให้ครบ 100 ช่ัวโมงได้” 

“3. หลักสูตรการพัฒนาต้องมีองค์ประกอบด้านความรู้  ด้านทักษะ  ด้านความเป็นครู และคุณลักษณะที่
คาดหวัง โดยต้องเป็นหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะหรือตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด” 

คุณกรรณิกา :  ในส่วนของรายละเอียดอ่ืน ๆ ขอให้ผู้บริหารฯ ได้ศึกษารายละเอียดและแจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 19  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครแูละบุคลากร

ทางการศึกษา (ว 20 ปี 2561) 
 

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หนังสือ 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561) ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติดังน้ี 

1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ  ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/482 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 

2. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

คุณกรรณิกา :  ในส่วนของรายละเอียดอ่ืน ๆ ขอให้ผู้บริหารฯ ได้ศึกษารายละเอียดและแจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
คุณกรรณิกา :  แจ้งข้อราชการอ่ืน ๆ และขอให้สถานศึกษาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

1. การสํารวจผู้เกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. 62  
2. การเสนอรายช่ือกรรมการเตรียมการพัฒนาอย่างเข้ม 
3. การย้ายผู้บริหาร กศจ.นัดประชุมกําหนดองค์ประกอบและตัวช้ีวัดวันที่ 12 ธ.ค. 61 
4. การสรรหาธุรการโรงเรียน เหลือ 6 โรง เกาะพะงัน 4 โรง , เกาะสมุย 1 โรง,                                     

กาญจนดิษฐ์ 1 โรง 
5. งานส่งเสริมใหข้้าราชการครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ใช้หลักเกณฑ์ ว.17                      

สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา รองผอ.สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์  
6. งานบําเหน็จความชอบ ขอเสนอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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ผอ.รร.วัดคีรีวง  : แนวปฏิบัติของนักการภารโรงในโรงเรียนที่เกษียณอายุราชการ เมื่อ 30 ก.ย. 61 
รองผัน :  ตําแหน่งนักการภารโรง  เป็นตําแหน่งลูกจ้างประจํา เกษียณแล้วตัดตําแหน่งเลย ต้องรออัตราจ้าง 

สามารถใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนได้  
ประธาน :   

1. การนําเสนอผลงาน กรณีผู้บริหารสถานศึกษา ขอย้ายประจําปี  เพ่ือเป็นองค์ประกอบในพิจารณาย้าย
จากการตรวจสอบผลงานพบว่า ทําไม่ได้รับการพิจารณาและเสียโอกาสในเรื่อง  

1) วิสัยทัศน์,  
2) ผลงานรางวัลที่ได้รับรางวัลระดับชาติ, จังหวัด, ผลงานต้องช่ือของผู้บริหาร และของ

สถานศึกษาต้องอยู่ในช่วงเวลาขณะดํารงตําแหน่งอยู่ในสถานศึกษานั้น และผลงานในสว่นของครู
และนักเรียน ก็เช่นเดียวกัน 

3) ผลงานรางวัล (ที่ไม่ส่ง) ได้แก่ รางวัลคุรุสดุดี, รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ รางวัลส่วนตัวมักจะไม่มี 
ฝากไว้องค์ประกอบในการพิจารณา ทุกตัวเป็นวิทยาศาสตร์ และมีเกณฑ์ในการให้คะแนน สามารถ
ขอดูคะแนนการพิจารณาได้ ตรวจสอบได้ 

2. การสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน (ว.16)  จะดําเนินการช่วงเดือน เม.ย. ตําแหน่งลูกจ้างทุกกรณี                 
จะตัดตําแหน่งทั้งหมด ยกเว้นพนักงานราชการ เน่ืองจากว่าอัตรากําลังข้าราชการครู ทั่วประเทศ              
เต็มกรอบ 

3. การพัฒนาข้าราชการครูฯ (ว.21) จะดําเนินการช่วงเดือน ม.ค. ยกเว้นตําแหน่งครูผู้ช่วย                           
และขอให้ศึกษารายละเอียดก่อนดําเนินการ 

และขอเชิญประธานเครือข่าย ประชุมหารือเพ่ือคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ ระดับตําบล  
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  พร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อม ๆ
กับสถานศึกษา เพ่ือให้การพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
 
เลิกประชุม  15.15 น. 
 

ผู้จดบันทึกประเด็นการประชุม : นางดวงมณี  ฉมิพล ี
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 

ผู้ตรวจบนัทึกการประชุม : นายสมชาย  สาํอางค์กาย 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
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รายช่ือผู้เข้าประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศกัยภาพและประสิทธิภาพสําหรับผูบ้ริหารการศึกษา  

ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศกึษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

วันที่  6  ธันวาคม  2561 
ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้เข้าประชุม   

 สพป.สฎ.1   

1 นายชูศักดิ์  ชูชว่ย ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

2 นายผัน  หอมเกต ุ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

3 นายไพจิตร  รกัษาสรณ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

4 นายมนต์ชัย  วฒุิพงศ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

5 นายสมชาย  สําอางค์กาย ผอ.กลุ่มอํานวยการ 

6 นายชูศักดิ์  แกว้นุ่น ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
7 
 

8 
9 

นางอารยี์  นิลเอก 
 
น.ส.กรรณิกา  ประสงค์จินดา 
นายชาญชัย  ชืน่พระแสง 

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ  
(ปฏิบัติหน้าที)่ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงนิและสินทรัพย ์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
(ปฏิบัติหน้าที่ ) ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
(ปฏิบัติหน้าที)่ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศฯ 

10 
 

11 

นางนิภาภรณ์  ประพันธ ์
 
ส.ต.ต.ยทุธนา  บุณยะตุลานนท ์

นักตรวจสอบภายในชํานาญการ  
(ปฏิบัติหน้าที)่ ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
(ปฏิบัติหน้าที)่ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

12 นายพิชัย  ภัทธยิธน ี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
(ปฏิบัติหน้าที)่ ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 

13 น.ส.สุจารี  ชยัประดิษฐ ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
(ปฏิบัติหน้าที)่ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา 

14 นายภิญโญ  ไม้ทองงาม 
นิติกรชํานาญการพิเศษ 
(ปฏิบัติหน้าที)่ ผู้อํานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

15 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนยงู 
16 นายเนตรพันธุ์  พรหมมณ ี รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 10 

17 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  

18 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 2 

19 ว่าที่ พ.ต.มนตร ี อินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเพชร 

20 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่  

21 นางขวญัใจ  บญุสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวดัสุนทรนิวาส 

22 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสมหวัง 



29 
23 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสุชน 

24 น.ส.รยิาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักลางใหม่ 

25 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดโพธิ์นมิิต  

26 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัท่าทอง 

27 นางอรษา  บุญยะโพธิ์ รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข  

28 น.ส.สายฝน  พนัธท์องดี รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีคมเขต 

29 นางเกศินี  เรียงรุ่งโรจน ์ รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแหลมทอง  

30 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

31 น.ส.นันทติา  โพธิ์เพชร ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย  

32 นายมีศักดิ์  ศรรีักษา ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับางใบไม้ 

33 นางฐิตริัตน์  อทุัยรตัน์ ครชูํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสุข 

34 น.ส.จตพุร  วาทีเส็ง รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชลธาร  

35 นายศรีเพชรวัชร  ศรีเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับุญบันเทิง  

36 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   
37 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสระ  
38 นางสุนิษา  ชูพฒัน์พงศ์ ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคงคาล้อม 
39 
40 

นางพูนสุข  เผือกเดช 
นายนฤนาท  สงพรหม 

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนประชาสรรค์ 

41 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนราษฎรอ์ุทิศ 
42 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวังไทร 
43 นายประพฤติ  สายเป้า ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีน บ้านคีรีรอบ 
44 นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสใน  
45 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่โมกข์  
46 นางนิตยา  ศรวีลัลภ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ําร้อน  
47 นายรัฐพงษ์  พงศาปาน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนงิ 
48 นายเสวก  เอียดนิมิต 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 น.ส.บุญพา  พรหมณะ รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังทองสามคัคี  
55 นายนิคม  บวัแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัประสพ 
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56 นายวรรณยุพา  อิสระนุวัฒน ์ รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนสน 
57 นางวิมลรัตน์  ก่อบุญขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัดอนยาง 
58 น.ส.เพญ็จา  จนัทร์ชุมแสง รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์  
59 นายวิชาญ  วิชยัดิษฐ ์ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาพระน่ิม 
60 น.ส.อรทัย  นาคพันธุ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดติถานุเคราะห์)  
61 นายขวัญชยั  ชชู่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทับทอ้น 
62 นายพินิต  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
63 นางอวยพร  ซุน่กี ่ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขาแก้ว 
64 นางวัฒนาพร  แจ่มสุริยา รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแสงประดษิฐ ์
65 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวชิรประดิษฐ ์
66 นางจุรี  วชิิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันิกรประสาท  
67 นายพรทิพย์  เพชรเกื้อ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกาญจนาราม 
68 นางบําเพ็ญ  ปานแดง รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเปล  
69 นายสุพัฒ  อินแพง รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพ่วง 
70 นางพิลาวรรณ  ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 
71 นางสุฎารัตน์  คลลํ้า ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 
71 นายสุขสวัสดิ์  จติติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักงตาก 
72 นายอัษฎากร  สองทอง ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนราชา 
73 นายทนุพันธ์  หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหว้ยด่าน 
74 นายสุเชต  ศรีกวางทอง รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวหมากบน 
75 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหวัหมากล่าง 
76 นายสมพร  ศรสุีนทร รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยโศก 
77 นายธงชัย  หิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน  
78 นายสิรวิชญ์  ทองปรีชา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขาม 
79 นางศุภรัตน์  เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัปากคู 
80 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสตอ 
81 นางสุจารี  แถบเงิน รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองกรดู  
82 นางดวงพร  ดุษฎี ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัพุฒ 
83 นางสุนีย์  เวชกลุ รักษาการผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านควนนิมิต 
84 นายชํานาญ  หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านวงัหวาย 

 อําเภอดอนสัก   
85 นายบุญโชติ  คงเรอืง รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองคราม 
86 นายธรากร  สงฤทธ์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 9 
90 นางฉเณกกัญณา พรหมอินทร์  รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคค ี
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91 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวง  
92 นางสุณี รกัเมือง ติจันทึก รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  
93 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง 
94 นางจิรพรรณ  สิกขวัฒน ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนเสาธง 
95 นายสุพจน์  พรหมจินดา รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนอก  
96 นางภาวนา  สินกัน ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรชียัคราม (แทน) 
97 นายสําราญ  ศรีอภัย ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชลคราม 
98 นายศิรุต  สุขคุ้ม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวฒันาราม  
99 นายคํารณ ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 
100 นายทศพร  ประยูรบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวดัวิสุทธิชลาราม 
101 นางสาวอารี  มลไชย ผู้อาํนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 
102 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์
103 นางศุภวรรณ  ทองใบ ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านปากดอนสัก 
104 นางฤทัยรตัน์  แก้วจํารัส ครู (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด  
105 นางสาวรัตนวรรณ  นันทเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัสิงขร 
106 นายมาโนช  นวลน้อย ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําฉา  
107 นางสาวจรรยา  เจ๊ะเหยง ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะพลวย 

 อําเภอเกาะสมุย   
108 นายวิสาร  บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนธปู 
109 นายบัญญัติ  พลูผล ผู้อํานวยการโรเงรียนบ้านอ่างทอง 
110 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแจ้ง 
111 นางอุทยัวรรณ  ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันาราเจริญสุข 
112 นายพุทธพันธุ์  พรหมรักษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวงการาม 
113 นายโกศล  สมคะแน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย 
114 นายคําพูน  วันนา ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัประเดมิ  
115 นายเอกนรินทร ์ บุณยะโพธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัคุณาราม 
116 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักลาง  
117 นางสาวกิตยิา  เก้าเอีย้น ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับุณฑรกิาราม 
118 นางสาวเบญจวรรณ  บญุสิน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสว่างอารมณ ์
119 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม 
120 นายธาดา  อกัษรช่ืน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
121 นางจิรภา  สมพลเดช ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแหลมหอย   
122 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัภูเขาทอง 
123 นายจิรกิตต์  การประกอบ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
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124 นางสาวอัจฉรา  สมหวัง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรกัษ ์

 อําเภอเกาะพะงัน  

125 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 

126 นายสิทธิพล ลีแสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท้องนายปาน 

127 นางสิริภรณ์  พาทีธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดริน้ 

128 นายสุวัช  เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัราษฎร์เจริญ 

129 นางสมพร  วรเวทย์ชลิต ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านมะเดื่อหวาน 

130 นางสาวนิภาพร  บินสัน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 

131 นางกรรณิกา  โอชม ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสมัยคงคา 

132 นายเอกชยั  ปานชนะพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศรธีน ู

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นางอรณุศรี  จงจิตต ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

2 นายสุรชัย  ช่วยเกิด ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

3 น.ส.ณฐกร  รักษ์ธรรม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

4 น.ส.นลิน  เล็กมาก ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

5 น.ส.นิภาพร  ทพิย์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

6 นางณธาอร  ทองปรีชา ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 

7 น.ส.จริาวรรณ  ศรีวิเวก ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 

8 นางอรญัญา  มสีูสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 

9 นางดวงมณ ี ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการพิเศษ 

10 น.ส.พิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการพิเศษ 

11 นางสิรภัทร  เซีย่งฉิน นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการ 

12 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 
ผู้ไม่มาประชุม 

1 ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขานางเภา 

2 ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสันติวราราม 

3 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
   

 


