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สรุปประเด็นการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสําหรับผู้บรหิารการศึกษา  

ผู้บริหารสถานศึกษาและบคุลากรทางการศึกษา 
ในสงักัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 1 

วันที่  2  มีนาคม  2562 
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. แนะนําผู้บริหารสถานศึกษา  จํานวน 24 ราย 
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ประธาน : กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมสัมมนาฯ สรุปประเด็นการประชุมได้ดังน้ี 

1. การให้การช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษา 24 ราย ในการบริหารจัดการสถานศึกษา                                
โดย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จะออกคําสัง่ที่ปรึกษา ดังน้ี 

อําเภอ ที่ปรึกษา  
เมืองฯ นายศุภชัย  เวชกุล ผอ.รร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี 
กาญจนดิษฐ ์ นายพรทิพย์  เพชรเก้ือ 

นายทนุพันธ์  หิรัญเรือง 
ผอ.รร.วัดกาญจนาราม 
ผอ.รร.บ้านห้วยด่าน 

ดอนสัก นายธรากร  สงฤทธ์ิ 
นายจําลอง  คงสุข 

ผอ.รร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 
ผอ.รร.วัดคีรีวง 

เกาะสมุย นางวณิชชา  เด่ียววาณิชย์ ผอ.รร.วัดภูเขาทอง 
เกาะพะงัน นายวิโรจน์  ทองถึง ผอ.รร.บ้านเกาะเต่า 

2. ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด 
ขณะนี้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 121 โรง เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียน 

จํานวน 119 โรง และไม่มีนักเรียน  จํานวน 2 โรง ได้แก่  
1) โรงเรียนวัดประสิทธาราม  เป็นห้องเรียนของโรงเรียนบ้านคลองสุข และ 
2) โรงเรียนบ้านบ่อโฉลก  เป็นสาขาโรงเรียนวัดท่าไทรฯ   

ต้องขออภัยผู้บริหารสถานศึกษา ทุกท่าน ที่จัดประชุมวันเสาร์ เน่ืองจากมีภารกิจสําคัญ และให้ผู้บริหาร
สถานศึกษามาประชุมด้วยตนเอง  ในเร่ืองการเลื่อนเงินเดือนเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพ เช่น                
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  เช่น บุคลากร 38ค(2) เป็นตัวช้ีวัด เช่นเดียวกับคร้ังน้ี เป็นตัวช้ีวัด แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ประเมินตนเอง และส่วนที่ 2 ผู้บังคับบัญชาประเมิน ยึดผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นตัวต้ัง  ต้องทําข้อตกลง               
ในการปฏิบัติงานก่อนรับการประเมิน 

3 . ข้อสอบวัดผลปลายปี และ NT พร้อมดําเนินการ ในปีที่ผ่านมา ในการเบิกงบดําเนินการดังกล่าว 
เหลือเงิน 200,000 บาท สําหรับปีน้ีข้อสอบ สพท. จะดําเนินการ 2 ล้านกว่าหน้า โดยวิธีการคัดเลือก ต้องมี
ผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย เน่ืองจากการจัดการทํามีระบบรักษาความลับ ความปลอดภัย นําส่งข้อมูล                
3  มีนาคม  2562  โดยให้ประธานเครือข่าย ยกเว้นอําเภอเมืองฯ  
ที่ประชุม : รับทราบ 

1. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

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

 
ประเด็นการประชุมที่ 1  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
รองผัน : การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เอกสารที่เก่ียวข้อง : 

1. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 627 ลว. 28 ก.พ. 2562 
ข้อ 1  ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการ

พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2562 
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ข้อ 2  ให้ใช้แนวปฏิบัติตามประกาศน้ี  เพ่ือการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทาง       

การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้ังแต่การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1         
(1 เมษายน 2562) เป็นต้นไป 

ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

ข้อ 4  ในประกาศน้ี 
ผู้บังคับบัญชา  หมายถึง เลขาธิการ กพฐ., ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, ผู้อํานวยการ

สถานศึกษา หรือผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
สพฐ.  หมายถงึ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สพท.  หมายถงึ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน หมายถึง ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 
กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ซึ่ง ก.ค.ศ. ต้ังด้วย 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  หมายถึง  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษาใน สศศ. หมายถงึ หน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ 
ข้าราชการ  หมายถึง  ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ

ของ สพฐ. (ยกเว้นบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค(2)) 
มีตัวอยู่จริง  หมายถึง  จํานวนข้าราชการท่ีปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่จริงในหน่วยงานปัจจุบัน ณ 

วันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน แล้วแต่กรณ ี
ข้อ 6  การกําหนดจํานวนคร้ังการลาและการทํางานสายให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/               

ว 8067 ลว. 28  ธันวาคม  2561 ดังน้ี 
6.1 การลาบ่อยคร้ัง 
 6.1.1 ลาเกิน 6 ครั้ง สําหรับข้าราชการท่ีปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
 6.1.2 ลาเกิน 8 ครั้ง สําหรับข้าราชการท่ีปฏิบัติราชการในสํานักงาน 
สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาเกินจํานวนครั้งที่กําหนด แต่วันลาไม่เกิน                 

15 วันทําการและมีผลกาประเมินการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บังคับบัญชาตามลําดับอาจเสนอผู้มีอํานาจสั่งเลื่อน
เงินเดือนพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือนได้ 

6.2 การมาทํางานสายเนือง ๆ 
 6.2.1  มาทํางานสายเกิน 8 ครั้ง สําหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
 6.2.2  มาทํางานสายเกิน 9 ครั้ง สําหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสํานักงาน 
กรณีข้าราชการท่ีมีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการคาบเก่ียวระหว่างสถานศึกษากับสํานักงานให้ใช้

เกณฑ์ “การลาบ่อยคร้ัง” ตามข้อ 6.1.2 และเกณฑ์ “การมาทํางานสายเนือง ๆ” ตามข้อ 6.2.2 
 
*ประธาน : ถามว่า “การมาทาํงานสายเนือง ๆ” ความหมายว่าอย่างไร 

   ตอบ  ไปก่อน 15 นาที และกลับหลัง 15 นาที และควรทําความเข้าใจให้ผู้รับการประเมินทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
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ข้อ 7 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกกลุ่มอันดับให้ใช้                

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนด โดยให้สรุปผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20    
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ดังน้ี 

 ผลการประเมินดีเด่น ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 
 ผลการประเมินดีมาก ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 80.00-89.99 
 ผลการประเมินดี  ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 70.00-79.99 
 ผลการประเมินพอใช้ ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 60.00-69.99 
 ผลการประเมินปรับปรุง ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 59.99 ลงมา (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 
ข้อ 8 การแบ่งกลุ่มและการบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน 
 8.1  การแบ่งกลุ่มเพ่ือบริหารวงเงิน  ใช้แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ดังน้ี 
  8.1.1 กลุ่มที่ 1 ข้าราชการท่ีรับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 
  8.1.2 กลุ่มที่ 2 ข้าราชการท่ีรับเงินเดือน อันดับ คศ.4 และ คศ.5 

8.2  การบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน ตามข้อ 8.1 กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ให้แยกวงเงินการ
เลื่อนเงินเดือนออกเป็น 2 กลุม่ดังน้ี 

  8.2.1 กลุ่มที่ 1 รองผู้อํานวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน 
  8.2.2 กลุ่มที่ 2 รอง ผอ.สพท. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศึกษานิเทศก์ 

และผู้อํานวยการสถานศึกษา 
8.3  การนับจํานวนข้าราชการและอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ เพ่ือคํานวณวงเงิน 3%                

ที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนให้นับจากจํานวนข้าราชการท่ีมีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน 
แล้วแต่กรณี  ยกเว้นข้าราชการต่อไปน้ีให้นับที่ สพฐ. 

 8.3.1  ผอ.สพท. และผู้รับการราชการแทน ผอ.สพท. 
 8.3.2  ข้าราชการท่ีช่วยปฏิบัติราชการที่ สพฐ. 
 8.3.3  ข้าราชการท่ีช่วยปฏิบัติราชการต่างสังกัด สพฐ. 
 8.3.4  ข้าราชการท่ีช่วยปฏิบัติราชการหน่วยงานพิเศษ เป็นประจําและเต็มเวลา โดยมิได้

ปฏิบัติราชการให้กับต้นสังกัด เช่น กอ.รมน., กรป.กลาง, ค.ร.ม. หรืออ่ืน ๆ 
ข้อ 10 การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ให้แต่งต้ังคณะกรรมการดังน้ี 

10.1 คณะกรรมการระดับ สพฐ. 
10.2 คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

สพท. พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ 
สพท. ใหค้รบทุกองค์ประกอบ ดังน้ี 

(1)  ผอ.สพท.      ประธานกรรมการ 
(2)  รอง ผอ.สพท. ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
(3)  ผอ.กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ 
(4)  ผู้บรหิารสถานศึกษา จํานวน 4 คน   กรรมการ 
(5)  ข้าราชการสายงานการสอน จํานวน 4 คน   กรรมการ 
(6) ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการและเลขานุการ 
(7)  เจ้าหน้าทีง่านเลื่อนเงินเดือน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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*ประธาน : คณะกรรมการบริหารวงเงินฯ  แจ้งให้ สพท. เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ อัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน

ข้าราชการท่ีมีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มี.ค. 62  
 ตอบ เงินเดือนรวมของครูในโรงเรียน  * เม็ดเงินเป็นระดับส่วนราชการ หมายถึง สพฐ. โดยจัดสรรให ้
สพท. ตามเม็ดเงินเดือนรวมของแต่ละ สพท. แต่ สพฐ. กันเงิน .01%  
 โดย สพท. จะกันเงินไว้ .19% อาจจัดสรรเพ่ิมเติมให้ข้าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ขา้ราชการท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย กันดาร การคมนาคมไม่สะดวก… แสดงว่า แต่ละโรงเรียนได้ 
2.8%  
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ข้อ 11 การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ให้แต่งต้ังคณะกรรมการ ดังน้ี 
  11.1  คณะกรรมการระดับ สพฐ. 

11.2  คณะกรรมการระดับ สพท. 
 ผอ.สพท. พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 คน 

ประกอบด้วย 
 (1)  ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานใน สพท. 
 (2)  ผู้อํานวยการสถานศึกษา/รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 (3)  ข้าราชการสายงานการสอน 
11.3  คณะกรรมการระดับสถานศึกษา 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า             
3 คน หากในสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไม่ครบ 3 คน ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา              
ทําหนังสือขอรายช่ือข้าราชการครูฯ จากสถานศึกษาใกล้เคียงเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการให้ครบตามจํานวน 
 
*ประธาน :  กรณีคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ไม่ครบ 3 คน เมื่อผูอํ้านวยการสถานศึกษาทําหนังสือขอรายช่ือ

ข้าราชการครูฯ จากสถานศกึษาใกล้เคียงได้แล้ว ให้ออกเป็นประกาศ  
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ให้คณะกรรมการทําหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับ เพ่ือประกอบการพิจาณาของผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ กศจ. 

ข้อ 12  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละคร้ัง ให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตามข้อ 7) และ
วงเงินที่ได้รับจัดสรรมาประกอบการพิจารณาและกําหนดร้อยละ โดยใช้ฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือน
สําหรับการเลื่อนในแต่ละกลุ่มและอันดับเงินเดือนตามตารางฐานในการคํานวณที่ ก.ค.ศ.กําหนด โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 

12.1 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละคร้ังให้
เลื่อนได้ไม่เกินขึ้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งต้ัง 
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12.2  มิให้นําวงเงินมาหารเฉลี่ยเพ่ือให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากัน 
 

* ประธาน : 
- คะแนนการประเมินเท่าไร ต้องนํามาเรียงลําดับ  
- กรณีที่ผู้รับการประเมิน อยู่ในกลุ่มดีเด่นทั้งหมดจะดําเนินการอย่างไร  
ตอบ การเลื่อนเงินเดือนต้องจัดเป็นกลุ่ม โดยคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องแบ่งให้มากกว่า 1 กลุ่ม เช่น แบ่ง 2 กลุ่มจะแบ่งอย่างไร คะแนน 
98 97 96 95 94  สูงสุด 98 ตํ่า 94 ได้ 4 ถ้าแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เอา 2 หาร  
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

12.3 การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละคร้ัง เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการ 
คํานวณ 

12.4  เฉพาะจํานวนเงินที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
 
*ประธาน : ข้อ 13 

13.3  การสั่งเลื่อนเงินเดือน 
13.3.1  ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงินเดือนให้กับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โดยความเห็นชอบของ กศจ. 
13.3.3  ให้ผู้มีอํานาจสั่งเง่ือนเงินเดือนจัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้งให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล 
ตอบ การประเมินทุกตัวเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา และเสนอตามลําดับ สพท. เสนอ กศจ. เห็นชอบ 

ให้ ศธจ. เป็นผูม้ีอํานาจสั่งตามมาตรา 53 แจ้งเป็นรายบุคคล 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
2. หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ 0206.7/ว 15 ลว. 27 ก.ย. 2561 

 

ก.ค .ศ .  เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งประกาศใน                 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 76ก วันที่ 26 กันยายน 2561 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 

ข้อ 10  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละคร้ังต้อง
อยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

(1) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าระดับพอใช้หรือ ร้อยละ 60 
(2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกศาลพิพากษาใน

คดีอาญาให้ลงโทษในความผดิที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทําใหเ้สื่อมเสีย
เกียรติศักด์ิต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ 

(3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
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3. หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ 0206.7/ว 20 ลว. 30 ต.ค. 2561 

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยโปร่งใส      
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการน้ี ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
2. ใหผู้้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่

เหมาะสมและปฏิบัติราการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. การประเมนิผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผูบั้งคับบัญชาใช้

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยนําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 

(1) การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
(2)  การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
(3)  การให้รางวัลจูงใจ 
(4)  การให้ออกจากราชการ 
(5)  การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 

4. การประเมนิผลการปฏิบัติงานให้ดําเนินการประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังน้ี 
 ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป 
 ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน 
5. องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนนดังน้ี 

 องค์ประกอบที่ 1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
    คะแนน 70 คะแนน 
 องค์ประกอบที่ 2  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
    คะแนน 30 คะแนน 
    ระดับผลการประเมินมี 5 ระดับดังน้ี 
     ดีเด่น  (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป) 
     ดีมาก  (ร้อยละ 80.00-89.99) 
     ดี  (ร้อยละ 70.00-79.99) 
     พอใช้  (ร้อยละ 60.00-69.99) 
     ปรับปรุง (ร้อยละ 59.99 ลงมา) 

6. แบบประเมนิผลการปฏิบัติงานให้ใช้ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
7. ให้มีการกําหนดข้อตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับ                 

การประเมิน ทั้งน้ี ให้พิจารณาจากข้อตกลงของส่วนราชการหรือ สพท. มาตรฐานและภาระงานข้ันตํ่าที่ได้มีการ
จัดทําและกําหนดไว้ 

8.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ ใหดํ้าเนินการดังน้ี 
(1) ผู้บังคับบัญชาช้ีแจงทําความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ น้ีก่อน

เริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเร่ิมรอบการประเมิน 
(2)  ผู้บังคับบัญชาช้ีแจงแนวทางการดําเนินการประเมินตามข้อตกลงและกําหนดปฏิทินการ

ประเมินให้ทราบโดยทั่วกัน 
(3)  ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยประเมินจากเอกสาร 

หลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
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(4)  ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ 
(5)  ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้คําปรึกษา แนะนําผู้รับการประเมิน เพ่ือ

ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ 
ตามข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเร่ิมรอบการประเมิน 

(6)  ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ 
(7)  ผู้บังคับบัญชาประกาศรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลการปฏิบัติงาน

อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนา
ผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดีย่ิงขึ้น 
 
*ประธาน :  ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ให้เก็บไว้ 2 รอบการประเมิน 1 ปี เป็นหลักฐานข้าราชการครูฯ 

ร้องทุกข์ อุทธรณ์  
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

 9. ให้ส่วนราชการ สพท.  หน่วยงานการศึกษาแล้วแต่กรณี  ดําเนินการให้มีระบบการจัดเก็บผลการ
ประเมินของผู้รับการประเมิน เพ่ือนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ในข้อ 3 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ประธาน  :  แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                           

แบ่งเป็น 4 สายงาน ดังน้ี 
  แบบที่ 1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    สายงานการสอน 
   แบบที่ 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    สายงานบริหารสถานศึกษา 
  แบบที่ 3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    สายงานบริหารการศึกษา 
  แบบที่ 4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    สายงานนิเทศการศึกษา 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ประเด็นคําถามจากที่ประชมุ 
ถาม  ผอ.รร. ประเมนิ – ผอ.รร. น่ังอยู่ในคณะกรรมการระดับสถานศึกษา  
ตอบ  ไม่ได้ระบุว่า เป็นใคร ต้ังได้ การประเมินโดยผู้บังคับบัญชาเท่าน้ัน  ผอ.สพป. รอง ผอ.สพป. และ ผอ.รร. 

เป็นผู้บังคับบัญชา 
 
ถาม กรณี ผอ.รร. ไม่สามารถดําเนินการได้ เช่น ติดราชการ ป่วย 
ตอบ ได้ โดยให้ผู้รักษาการดําเนินการแทนได้ 
 
ถาม ภาคผนวกข้อ 17 ในการประกาศร้อยละ ทีจ่ะเลื่อนเงินเดือน เป็นหน้าที่ของคณะการมการระดับ สพท. 
 เป็นผู้ประกาศ  
ตอบ ประกาศโดยคณะกรรมการ สพท.  
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ถาม ในกรณีที่ข้าราชการตําแหน่งครู คศ.2 รับเงินเดือนใน ค.ศ.3 ในการคํานวณ จะให้ฐานการคํานวณฐานใด 
ตอบ ใช้ฐานคํานวณ ค.ศ.3 จะฐานลา่งหรือบน ขึน้อยู่กับเงินเดือน หากมีการเปลีย่นแปลงจะแจ้งใหท้ราบอีกครั้ง 
 
ถาม ข้อ 12.1 ในกรณีที่ข้าราชการครูฯ ผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือน  

ตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูฯ... 
ตอบ รายละเอียดในการคิดคํานวณ ให้เงินเดือนจริงมารวมกัน  
 ให้ดูข้อ 8.1.2  ครู ค.ศ.2 รับเงิน ค.ศ.3 เม็ดเงิน 3% คิดจากเงินเดือน 
 เอาแบบนัยแรกก่อน ถ้าเปลี่ยนแปลงจะแจง้ให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง 
 
ถาม ยอดจัดสรรร้อยละ 2.8 เงินที ่สพฐ. และ สพท. กันไว้ 
ตอบ ให้ดําเนินการในยอดจัดสรรที่ได้รับไปก่อน 
 
ถาม การประเมินตามระดับ 1  2  3  4  5  
ตอบ การประเมินแบบองค์รวม ครูที่รับการประเมิน ไม่ได้ระบุก่ีครั้งก่ีวิชา  
 
ประเด็นการประชุมที่ 2  แนวทางการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ 
 

 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างจากเงิน
นอกงบประมาณ รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 04163/2058 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561  
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
2. กลุ่มอํานวยการ 
 
 

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

 
ประเด็นการประชุมที่ 3  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ลงวันที่ 29  มกราคม  2562 
1. แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเปน็กลางทางการเมือง 
     สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้มีหนังสือที่ ศธ 04163/295 เรื่อง แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็น 
กลางทางการเมือง ลงวันที่ 29  มกราคม  2562 
             สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําชับให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการใน
สังกัด จะนิยมหรือเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใด ๆ ที่จัดต้ังขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย และจะไปประชุมอันเป็น
การประชุมของพรรคการเมืองน้ันเป็นการส่วนตัวก็ได้ แต่ในทางที่เก่ียวกับประชาชนและในหน้าที่ราชการ                 
ต้องกระทําตนเป็นกลาง ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลโดยไม่คํานึงถึงพรรคการเมือง และไม่กระทําการให้เป็น      
การฝ่าฝืนวินัยที่กําหนดไว้สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ กับต้องไม่กระทําการอันเป็น                 
การฝ่าฝืนข้อห้ามดังต่อไปน้ี 
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             (1) ไม่ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองใด ๆ 
             (2) ไม่ใช้สถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง 
             (3) ไม่วิพากษ์วิจารณ์การกระทําของรัฐบาลให้ปรากฏแก่ประชาชน 
             (4) ไม่แต่งเครื่องแบบราชการไปร่วมประชุมพรรคการเมือง หรือไปร่วมประชุมในที่สาธารณใด ๆ อัน
เป็นการประชุมที่มีลักษณะทางการเมือง 
 
             (5) ไม่ประดับเคร่ืองหมายของพรรคการเมืองในเวลาสวมเคร่ืองแบบราชการ หรือในเวลาราชการหรือ
สถานที่ราชการ 
             (6) ไม่แต่งเคร่ืองแบบของพรรคการเมืองเข้าไปในสถานที่ราชการ 
             (7) ไม่บังคับให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา หรือประชาชนเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใด และไม่กระทํา             
การในทางให้คุณให้โทษ เพราะเหตุที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนนิยมหรือเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใด        
ที่ต้ังขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย 
             (8) ไม่ทําการขอร้องให้บุคคลใดอุทิศเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แก่พรรคการเมือง 
   (9) ไม่โฆษณาหาเสียงเพ่ือประโยชน์แก่พรรคการเมือง หรือแสดงการสนับสนุนพรรคการเมืองใด ๆ ให้
เป็นการเปิดเผยในที่ประชุมพรรคการเมือง และในที่ที่ปรากฏแก่ประชาชนหรือเขียนจดหมายหรือบทความไปลง
หนังสือพิมพ์หรือพิมพ์หนังสือหรือใบปลิวซึ่งจะจําหน่ายแจกจ่ายไปยังประชาชนอันมีข้อความที่เป็นลักษณะของ
การเมือง 
             (10) ไม่ปฏิบัติหน้าที่แทรกแซงในทางการเมือง หรือใช้การเมืองเป็นเคร่ืองมือเพ่ือทํากิจการต่าง ๆ  
             (11) ในช่วงที่มีการเลือกวุฒิสมาชิกและการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่แสดงออกโดยตรงหรือ
โดยปริยายที่จะเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกต้ัง และในทางกลับกัน ไม่กีดกัน ตําหนิติเตียน
หรือทับถม หรือให้ร้ายผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

2. การเตรียมความพร้อมและการดําเนินการด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการเลอืกต้ัง 
    สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้มีหนังสือที่ ศธ 04163/294 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาให้มกีารเลือกต้ังสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ลงวันที่ 29  มกราคม  2562 
             สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอประสานการปฏิบัติและขอ                
ความอนุเคราะห์ประสานในส่วนที่เก่ียวข้องกับบุคลากรหรือข้าราชการ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานเลือกต้ัง
ตลอดจนด้านสถานที่ ดังน้ี 
             ด้านบุคลากร 
             1. ปฏิบัติงานการเลือกต้ังในระดับเขตเลือกต้ังได้แก่ บุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง ผู้ช่วยปฏิบัติงานระดับเขตเลือกต้ัง 
             2. ปฏิบัติงานการเลือกต้ังในระดับอําเภอ ได้แก่ บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นอนุกรรมการประจําเขต
เลือกต้ัง (อําเภอ) ผู้ช่วยปฏิบัติงานอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน   
             3. ผู้ปฏิบัติงานในระดับหน่วยเลือกต้ัง ได้แก่ บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประจําหน่วย
เลือกต้ัง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําหน่วยเลือกต้ัง (หน่วยเลือกต้ังที่เลือกต้ังกลางในเขตเลือกต้ังและที่
เลือกต้ังกลางนอกเขตเลือกต้ัง) 
             4. ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะทํางานรับ-จ่ายหีบบัตรเลือกต้ัง
และวัสดุอุปกรณ์ คณะทํางานศูนย์รวมคะแนนประจําเขตเลือกต้ังและคณะทํางานศูนย์รวมคะแนนประจําอําเภอ 
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             ด้านสถานที่ 
             ได้แก่ ที่ต้ังศูนย์ประสานงานการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง ที่เลือกต้ัง สถานที่รวมคะแนน ประจําเขต
เลือกต้ังและประจําอําเภอ ที่เลือกต้ังกลางนอกเขตเลือกต้ังและในเขตเลือกต้ัง และสถานที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
             อน่ึง สําหรับการปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้องตามภารกิจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังและผู้อํานวยการการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกต้ังจะได้ประสานการปฏิบัติหน้าที่กับท่านอีกคร้ังหน่ึง 
             การประชาสัมพันธ์ 
             สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอประชาสัมพันธ์ ดังน้ี 
             1. กําหนดวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
             ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใด  ให้ย่ืน
ใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัครต่อผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังต้ังแต่
วันจันทร์ที่ 4  กุมภาพันธ์  2562 ถึงวันศุกร์ที่ 8  กุมภาพันธ์  2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 นาฬิกา ณ 
สถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังกําหนด     
             2. การกําหนดวัน เวลา ย่ืนคําขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกต้ัง 
             โดยกําหนดให้ผู้ลงทะเบียนเพ่ือขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกต้ังในเขตเลือกต้ัง    นอก
เขตเลือกต้ัง และนอกราชอาณาจักร มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังเม่ือได้ลงคะแนนก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อย
กว่า 30 วัน และคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ประกาศกําหนดวัน เวลา ย่ืนคําขอลงทะเบียนฯ ต้ังแต่วันที่ 28  
มกราคม  2562 ถึงวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2562 โดยสามารถย่ืนคําขอต่อ 
             (1) นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือย่ืนต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูต
มอบหมาย ในวันและเวลาราชการ 
             (2) ย่ืนคําขอทางไปรษณีย์ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญและ   
             (3) การย่ืนคําขอทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (เฉพาะการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ก่อนวันเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ัง และนอกราชอาณาจักร) ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติใน                 
วันอังคารที่ 19  กุมภาพันธ์  2562 เวลา 24.00 นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทย 
3. การจัดกิจกรรม “6 สปัดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” 
    สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้มีหนังสือที่ ศธ 04163/528 เรื่อง  การจัดกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย” 
รณรงค์การเลอืกต้ัง ส.ส. ลงวันที่  18  กุมภาพันธ์  2562 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามคู่มือ “6 สัปดาห์
ประชาธิปไตย” รณรงค์การเลือกต้ัง ส.ส. ในแต่ละสัปดาห์มีจุดเน้น ดังน้ี 

  สัปดาห์ที่ 1 เป็นตัวอย่าง สร้างความตระหนัก 
  สัปดาห์ที่ 2 ให้รู้จัก การใช้สิทธิ 
  สัปดาห์ที่ 3 แสดงสาธิต จัดกิจกรรม 
  สัปดาห์ที่ 4 นําความรู้ สู่ครอบครัว 
  สัปดาห์ที่ 5 สํารวจทั่ว ในชุมชน 
  สัปดาห์ที่ 6 สังเกตการณ์ รายงานผล 
 ทั้งน้ีเมื่อสถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้รายงานผลตามแบบรายงานผลการดําเนิน

กิจกรรม (คู่มือ หน้า 22) และรายงานการใช้จ่ายเงินส่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี          
เขต 1 ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เพ่ือจะได้รายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ
ต่อไป   
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สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้มีหนังสือที่ ศธ 04163/560 เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจํางวดรายการจัดกิจกรรม 

กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับเงินโอนจากสํานักงานคณะกรรมกาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือจัดสรรให้โรงเรียนใน
การจัดกิจกรรมดังกล่าว โรงเรียนละ 2,000.- บาท ในการน้ี ขอซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการเบิกจ่ายใน
การจัดกิจกรรม คือ ให้โรงเรียนดําเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้องพร้อมทดรองจ่ายเงินจนแล้วเสร็จ และให้
รวบรวมหลักฐานส่งขอเบิกจ่ายเงินพร้อมแบบขอรับเงินผ่านธนาคารไปยัง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ภายในวันที่ 
25  มีนาคม  2562    
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ประธาน :  สพฐ. กําหนดจัดประชุมโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 34 โรง ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562  

ณ โรงแรมไดมอนด์ฯ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
เลิกประชุม  14.50 น. 
 

ผู้จดบันทึกประเด็นการประชุม : นางดวงมณี  ฉมิพล ี
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 

ผู้ตรวจบนัทึกการประชุม : นายสมชาย  สาํอางค์กาย 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
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รายช่ือผู้เข้าประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศกัยภาพและประสิทธิภาพสําหรับผูบ้ริหารการศึกษา  
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศกึษา  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
วันที่  2  มีนาคม  2562 

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 
 

นางนิภาภรณ์  ประพันธ ์ นักตรวจสอบภายในชํานาญการ  
(ปฏิบตัิหน้าที)่ ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

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

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

12 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนยงู 
13 นายเนตรพันธุ์  พรหมมณ ี รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 10 

14 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  

15 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 2 

16 ว่าที่ พ.ต.มนตร ี อินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเพชร 

17 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่  

18 นางขวญัใจ  บญุสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวดัสุนทรนิวาส 

19 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสมหวัง 

20 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสุชน 

21 น.ส.รยิาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักลางใหม่ 

22 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดโพธิ์นมิิต  

23 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัท่าทอง 



14 
24 นางจิตรลดา  สุวรรณทิพย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข  

25 น.ส.จริาวรรณ  หนูแปลก ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันทีคมเขต 

26 น.ส.กิง่กาญจน์  ทินชิณพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแหลมทอง  

27 น.ส.ดวงเดอืน  กิติโส ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

28 นายวีระพงค์  ไชยามาตย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นโพหวาย  

29 นายมีศักดิ์  ศรรีักษา ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับางใบไม้ 

30 นายสาคร  บัวผุด ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสุข 

31 น.ส.จตพุร  วาทีเส็ง รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชลธาร  

32 นายศรีเพชรวัชร  ศรีเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับุญบันเทิง  

33 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   
34 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสระ  
35 นายจีระศักดิ์  นิธิพัฒนานนท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคงคาล้อม 
36 นางพูนสุข  เผือกเดช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 
37 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนประชาสรรค์ 
38 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนราษฎรอ์ุทิศ 
39 น.ส.ภัทราวลัย  ล้ินโป ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขานางเภา 
40 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวังไทร 
41 นางสุนิตา  คงวจิิตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคีรรีอบ 
42 นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสใน  
43 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่โมกข์  
44 นายอมรพจมาน  พรหมพัฒน ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ําร้อน  
45 นายรัฐพงษ์  พงศาปาน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนงิ 
46 นายเสวก  เอียดนิมิต ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศิลางาม 
47 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับ้านใน 
48 นายสุริยา  จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
49 นายสุกฤษฎ์ิ  ศักดิ์จันทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัอุทยาราม  
50 นายจิตณรงค์  ชัยชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนหลวง 
51 น.ส.บุญพา  พรหมณะ รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังทองสามคัคี  
52 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัประสพ 
53 นางลีลาวดี  ศรเีผือก ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนสน 
54 นางวิมลรัตน์  ก่อบุญขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัดอนยาง 
55 น.ส.ศลัณยพร  ทองถึง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์  
56 นายสมใจ  สิกขวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขาพระน่ิม 



15 
57 นายพูนศักดิ์  นาคครื้น ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)  
58 นายขวัญชยั  ชชู่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทับทอ้น 
59 นายพินิต  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
60 นางอวยพร  ซุน่กี ่ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขาแก้ว 
61 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวชิรประดิษฐ ์
62 นางจุรี  วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันิกรประสาท  
63 นายพรทิพย์  เพชรเกื้อ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกาญจนาราม 
64 นางบําเพ็ญ  ปานแดง รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเปล  
65 น.ส.อาทิตยา  ทองปลอด ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัพ่วง 
66 นางพิลาวรรณ  ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 
67 น.ส.นงนภัส  ปานสมุทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 
68 นายสุขสวัสดิ์  จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักงตาก 
69 นายอัษฎากร  สองทอง ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนราชา 
70 นายทนุพันธ์  หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหว้ยด่าน 
71 นายกิตตพิงศ์  ณ นคร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหวัหมากบน 
72 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหวัหมากล่าง 
73 น.ส.ศิรยาศ์  อสิอุโค ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหว้ยโศก 
74 นายธงชัย  หิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน  
75 นายสิรวิชญ์  ทองปรีชา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขาม 
76 นางศุภรัตน์  เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัปากคู 
77 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสตอ 
78 นางสุจารี  แถบเงิน รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองกรดู  
79 นางดวงพร  ดุษฎี ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัพุฒ 
80 น.ส.ปูรดิา  จิระพันธ์ทววีงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนนมิิต 
81 นายชํานาญ  หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวงัหวาย 
 อําเภอดอนสัก   

82 น.ส.ภวมัย  เพช็รคงทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองคราม 
83 นายธรากร  สงฤทธ์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 9 
84 นายจิรศักด์ิ  ทองเพชร  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 
85 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวง  
86 นางสุณี รกัเมือง ติจันทึก รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  
87 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง 
88 นางจิรพรรณ  สิกขวัฒน ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนเสาธง 
89 น.ส.จริาภรณ์  หมานพัฒน ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันอก  
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90 นางอนงค์นาฎ  ทองยวน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศรีชยัคราม  
91 นางจารณิี  บุญร่ม ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัชลคราม 
92 นายศิรุต  สุขคุ้ม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวฒันาราม  
93 นายคํารณ ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 
94 นางสาวอารี  มลไชย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 
95 นายชัชชัย  ไชยโย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 
96 นายอภิเดช  จิตรมุ่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหว้ยเสียด  
97 นางสาวรัตนวรรณ  นันทเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัสิงขร 
98 น.ส.อรทัย  นาคพันธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําฉา  
99 นางสาวจรรยา  เจ๊ะเหยง ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะพลวย 

 อําเภอเกาะสมุย   
100 นายวิสาร  บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนธปู 
101 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแจ้ง 
102 นางอุทยัวรรณ  ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันาราเจริญสุข 
103 นายพุทธพันธุ์  พรหมรักษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวงการาม 
104 นายโกศล  สมคะแน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย 
105 นายจักรพงศ์  อินทรเ์จรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสันติวราราม 
106 นายคําพูน  วันนา ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัประเดมิ  
107 นายเอกนรินทร ์ บุณยะโพธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัคุณาราม 
108 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักลาง  
109 นางสาวกิตยิา  เก้าเอีย้น ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับุณฑรกิาราม 
110 นางสาวเบญจวรรณ  บญุสิน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสว่างอารมณ ์
111 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม 
112 นายธาดา  อกัษรช่ืน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
113 นางมนพัทธ์  เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแหลมหอย   
114 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัภูเขาทอง 
115 นายณฐกรณ์  คําชะงม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
116 นางสาวอัจฉรา  สมหวัง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรกัษ ์

 อาํเภอเกาะพะงัน  
117 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 

118 นายสิทธิพล ลีแสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท้องนายปาน 

119 นางสิริภรณ์  พาทีธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดริน้ 

120 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 

121 นายสุวัช  เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัราษฎร์เจริญ 
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122 นายวรรณกร  วณิชชาภิวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะเดือ่หวาน 

123 นางสาวนิภาพร  บินสัน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 

124 นางกรรณิกา  โอชม ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสมัยคงคา 

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นางอรณุศรี  จงจิตต ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

2 นายสุรชัย  ช่วยเกิด ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

3 น.ส.ณฐกร  รักษ์ธรรม ศึกษานิเทศก์ชาํนาญการพิเศษ 

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 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการพิเศษ 

10 น.ส.พิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการพิเศษ 

11 นางสิรภัทร  เซีย่งฉิน นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการ 

12 นางระวิวรรณ  ล้ิมสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
ผู้ไม่มาประชุม 

1 ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

2 ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 

3 ผู้อํานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

4 ผู้อํานวยการโรงเรียน ไทยรฐัวิทยา ๘๘  (บ้านคลองควน) 

5 ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแสงประดิษฐ ์

6 ผู้อํานวยการโรงเรียนวชิรประดษิฐ ์

7 ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวิสุทธิชลาราม 

8 ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์
9 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง 

10 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศรธีน ู
 


