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สรุปประเด็นการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสําหรับผู้บรหิารการศึกษา  

ผู้บริหารสถานศึกษาและบคุลากรทางการศึกษา 
ในสงักัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 1 

วันที่  7-8  พฤษภาคม  2562 
ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

7 พฤษภาคม  2562  เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ประธานในที่ประชุม : (นายชูศักด์ิ  ชูช่วย)  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

1. จุดเทียน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย 
2. ที่ประชุมร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ 
3. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารม ี
4. มอบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสอืดีเด่น ประจําปี 2562 

  ด้วยสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ  ร่วมกับสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ               
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการลูกเสือ  กําหนดจัดโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ประจําปี 2561 
เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้ บังคับบัญชาลูกเสือที่ อุทิศตนจนบังเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ และได้ประกาศ                
“การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจําปี 2561 ได้แก่ 

ประเภทผูส้อน   
1 นางเสาวลักษณ์  รักษานุ่น ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
2 นายพานุ  นราภัย ครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
3 นายจิรศักด์ิ  ทองเพชร ครู โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 
4 นางพิลาศลักษณ์  แก้วประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 

ประเภทผูส้นบัสนนุ   
1 นายสิทธิพล  ลีแสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท้องนายปาน 
2 นายสญัญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่โมกข ์

ประธาน : กล่าวเปิดประชุม และวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งน้ีเพ่ือ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา 24 ราย ที่บรรจุใหม่  ได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

การบริหารจัดการเวลา  และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  
2. วิเคราะห์แนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพของสถานศึกษาในปีการศึกษาหน้า  มกีารปรับเปลี่ยน         

แนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3.  ปัญหา/อุปสรรค ข้อสังเกตในการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 
 (1) กรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2562  
 (2) เติมเต็มองค์ความรู้ ประสบการณ์เฉพาะเรื่อง 
  (2.1) การควบคุมภายใน 
  (2.2) การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
  (2.3) การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
4. ร่วมรายงาน “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. 

และดําเนินการประชุมสัมมนาฯ สรุปประเด็นการประชุมได้ดังน้ี 

 

 



2 
ประเด็นการประชุมที่ 1 งานพระราชพธิบีรมราชาภิเษก พุทธศักราช  2562 

การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช  2562  กําหนดจัดงานระหว่างวันที่                
4-6 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา และได้มอบหมายให้บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                 
สุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ดังน้ี 

1.1  พิธีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
* สรงพระมุรธาภิเษก 
* ทรงรับนํ้าอภิเษก 
* เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล 
* ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปภัมภก ถวายบงคมพระอัฐิและพระอัฐสิดับปกรณ์ 

1.2 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสภาปนาพระฐานันดรศักด์ิพระบรมวงศ์ 
*  เสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค 

1.3 พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
*  เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่น่ังสุทไธสวรรย์ปราสาท 
   ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล 
* เสด็จออก ณ พระที่น่ังจักรีมหาปราสาท 
   ให้คณะทูตนุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล 

ที่ประชุม  :  รบัทราบ 

ประเด็นการประชุมที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา 54  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ

การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย      
รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหน่ึง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการใน
ระบบต่างๆ รวมท้ังส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการ กํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้
การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งน้ี ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่ง             
อย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดําเนินการ  และตรวจสอบการ
ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย  

ที่ประชุม  :  รบัทราบ 

ประเด็นการประชุมที่ 3 ร่างพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 
 มาตรา 6  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  
จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  เป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติมีทักษะการเรียนรู้  ทักษะอาชีพ  และ
ทักษะชีวิตให้สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลก  มีโอกาสพัฒนาความถนัดของตนให้เกิดความเช่ียวชาญได้  
และมีสํานึกในความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างผาสุก 
 มาตรา 8  ในการพัฒนา  ฝึกฝน  และบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรา 7  ต้องดําเนินการให้
บรรลุเป้าหมายตามระดับช่วงวัย  ดังต่อไปน้ี  



3 
(1)  ช่วงวัยที่หน่ึง  ต้ังแต่แรกเกิดจนมีอายุครบหน่ึงปี  ต้องได้รับการเลี้ยงดูให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์               

การพัฒนาทางอารมณ์  และการกระตุ้นการรับรู้ทางประสาทสัมผัส  ให้สามารถเรียนรู้ในการช่วยเหลือตัวเองและ
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนได้ตามวัย  

(2)  ช่วยวัยที่สอง  เมื่อมีอายุเกินหน่ึงปีจนถึงสามปี  นอกจากต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  (1) 
แล้ว  ต้องฝึกฝนให้ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น  เรียนรู้ผ่านการเล่น  การสังเกตและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและ
สภาพแวดล้อม  เรียนรู้การพูดและการสื่อสารที่ดี  เรียนรู้การสร้างวินัย  เข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน  เริ่มรู้จักเผื่อแผ่  
และเร่ิมซึมซับวัฒนธรรมไทยพ้ืนฐาน 

(3)  ช่วงวัยที่สาม  เมื่อมีอายุเกินสามปีจนถึงหกปี  นอกจากต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม (2) 
แล้ว  ต้องฝึกฝนให้เกิดสมาธิอย่างต่อเน่ือง  ควบคุมอารมณ์ได้  สามารถใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่และมัดเล็ก  เริ่มรู้จัก
รับผิดชอบต่อตนเอง  รู้จักระมัดระวังภยันตราย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  เคารพกฎกติกา  เห็นคุณค่าและมั่นใจใน
ตนเอง  รับรู้ความเห็นต่าง เข้าใจและเห็นใจผู้อ่ืนช่วยเหลือบิดามารดา  หรือผู้ปกครองผู้อ่ืนตามกําลังความสามารถ  
รู้จักความสําคัญของอาชีพที่สุจริต  เริ่มรู้จักริเริ่มสร้างสรรค์  รับรู้ถึงความงามทางศิลปะ  เข้าใจในสิ่งรอบตัว  มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน  สามารถสังเกต  จัดกลุ่ม  เปรียบเทียบ  แยกแยะได้ตามวัย  รู้จักใช้เหตุผล  เข้าใจการนับ
จํานวนและอักษรภาษาไทย  รู้จักสังคมไทย  วัฒนธรรม  วิถีชีวิตและความเป็นไทย  และเริ่มเรียนรู้เก่ียวกับโลก  
ซึ่งรวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย 

(4)  ช่วงวัยที่สี่  เมื่อมีอายุเกินหกปีจนถึงสิบสองปี  นอกจากต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม (3)  
อย่างต่อเน่ืองและในระดับที่สูงขึ้นแล้ว  ต้องฝึกฝนให้มีทักษะบริหารจัดการตนเอง  ดูแลสุขภาพทั้งกายและจิตของ
ตนเอง  เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย  รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง  มีจิตอาสา  ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย  ซึมซับในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรับรู้ถึงความงามของธรรมชาติ  มีนิสัยในการสังเกตและใฝ่รู้              
มีทักษะในการเรียนรู้  รู้จักและรู้เท่าทัน  ในการใช้เทคโนโลยีหาความรู้  รู้จักคิดและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
และมีเหตุผล  รู้จักการวางแผนล่วงหน้า  รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหา  รักการทํางานเป็นหมู่คณะ  มีทักษะ                 
ในการอ่าน  เขียนและใช้ภาษาไทย  มีความฉลาดรู้ทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และวิทยาการ
คํานวณและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจําวัน  มีความรู้เก่ียวกับประเทศไทย  ประวัติศาสตร์  
วัฒนธรรม  ตลอดจนวิถีชีวิตของชนชาติไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  มีความรู้ในภาพกว้างของโลกและพัฒนาการ
ของเทคโนโลยี  รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเริ่มหาลู่ทางในการประกอบอาชีพ 

(5)  ช่วงวัยที่ห้า  เมื่อมีอายุเกินสิบสองปีจนถึงสิบห้าปี  นอกจากต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย     
ตาม (4)  อย่างต่อเน่ืองและในระดับที่สูงขึ้นแล้ว  ต้องฝึกฝนให้รู้จักพัฒนาสุขภาพกาย  ควบคุมอารมณ์  เข้าใจ             
ในพัฒนาการของสมองวัยรุ่น  รับผิดชอบที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้ความถนัดและเช่ือมั่นในความสามารถของตน  
เรียนรู้ที่จะตัดสินใจและวางแผนชีวิต  ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง  ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
หลากหลาย  สามารถแก้ปัญหาชีวิตที่ซับซ้อนขึ้น  ยึดมั่นในจริยธรรม  เช่ือมั่นและเข้าใจการธํารงความเป็นไทย  
สามารถสื่อสารภาษาไทยที่สมบูรณ์  รู้และเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถนําไปใช้ในชีวิตได้  
ซาบซึ้งในความงามของศิลปะและธรรมชาติ  เรียนรู้การดํารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ใฝ่รู้และมีทักษะในการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของโลก  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์  สามารถคิดในเชิงสังเคราะห์  
มีความคิดสร้างสรรค์  สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนรู้  เข้าใจในพ้ืนฐาน
เก่ียวกับเศรษฐกิจและการเงิน  มีความรู้ในศาสตร์และมีสมรรถนะสามารถเลือกเส้นทางการศึกษาต่อหรือเส้นทาง
อาชีพและการทํางานได้  

(6)  ช่วงวัยที่หก  เมื่อมีอายุเกินสิบห้าปีจนถึงสิบแปดปี  นอกจากต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตาม (5)  อย่างต่อเน่ืองและในระดับที่สูงขึ้นแล้ว  ต้องฝึกฝนให้ดูแลตนเองได้อย่างสมบูรณ์  แสวงหาความรู้และ
ข้อมูลให้ทันการณ์  รู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสถานการณ์ที่ถูกต้อง  ยึดมั่นในหลักคุณธรรม  ขยัน  อดทนและไม่
ท้อถอย  พร้อมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหา  เข้าใจบทบาทของประเทศไทยในสังคมโลก  และรู้
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ภาษาต่างประเทศในระดับที่สามารถเจรจาต่อรองและแสวงหาความรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว  โดยให้แยกเป้าหมาย
ออกเป็นสองด้าน  แต่ละด้านต้องบรรลุเป้าหมาย  ดังต่อไปน้ี 

 (ก)  เป้าหมายด้านการประกอบอาชีพ  มีความพร้อม  ความรู้  หรือฝีมือ  ในการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพด้านในด้านหน่ึงหรือหลายด้านที่ตนเองถนัด  หรือริเริ่มประกอบกิจการของตนเอง  รู้หลักต้นทุนและ
การตลาดเบ้ืองต้น  รู้จักเทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของตน 

 (ข)  เป้าหมายด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  มีทักษะและความรู้ในวิชาพ้ืนฐานในสาขาที่
ตนถนัดและประสงค์จะศึกษาต่อ 

(7)  ช่วงวัยที่เจ็ด  การศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือทักษะอาชีพช้ันสูง  นอกจากต้องดําเนินการเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตาม (6) อย่างต่อเน่ืองและในระดับที่สูงขึ้นแล้ว  ต้องฝึกฝนให้รู้จักแสวงหาความสุขสงบทางจิตใจ  
เป็นพลเมืองที่ เข็มแข็ง  เคารพกฎกติกาอย่างเคร่งครัด  เป็นปฏิปักษ์ต่อการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ                
มีความกล้าหาญที่จะแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาของบ้านเมืองและสังคม               
มีทักษะในการค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม  แก้ไขอุปสรรคหรือสถานการณ์ที่เลวร้ายได้  มีความรู้                 
ในภาษาต่างประเทศในระดับที่ใช้ประกอบอาชีพได้  และเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่ตนศึกษา  สามารถนําไปใช้                 
ในการปฏิบัติงาน  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  หรอืสร้างความรู้ใหม่ขึ้นได้ 
 ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวรรคหน่ึง  ให้คํานึงถึงพัฒนาการของร่างกายและจิตใจของ
ผู้เรียนตามลําดับ  โดยเฉพาะในช่วงวัยที่สี่ให้เริ่มเน้นความรู้ทางวิชาการหรือทักษะเฉพาะทางตามความสนใจ
ในช่วงหลังจากอายุแปดปีเป็นต้นไป 
 ให้คณะกรรมการนโยบายกําหนดรายละเอียดในการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละช่วงวัย
ตามวรรคหน่ึง  ให้เหมาระสมกับระดับอายุในช่วงวัยน้ัน 
 ในกรณีมีความจําเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับพัฒนาการของโลก  การรู้เท่าทันเทคโนโลยี  และความต้องการ
ของประเทศ  คณะกรรมการนโยบายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงเป้าหมายตาม
วรรคหน่ึงก็ได้ 
 มาตรา 14  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของรัฐต้องอยู่บนพ้ืนฐาน  ดังต่อไปน้ี 

(1)  มีความเป็นอิสระในการบริหารสถานศึกษาและการกําหนดวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6  และเป้าหมายตามมาตรา 8  โดยต้องอยู่ในความรับผิดชอบและบังคับบัญชาของ
ครูใหญ่ 

(2)  วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่กําหนดตาม (1)  ต้องกําหนดให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนใน
สถานศึกษานั้น  วิถีชีวิตของสังคม  และพัฒนาการเทคโนโลยีและของโลก  และต้องจัดให้มีระบบการดูแล  
ติดตาม  และช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพ 

(3)  แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน  และศักยภาพ
ที่ไม่เท่ากันของผู้เรียน  และสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกับแนวทางใหม่ได้ 

(4)  ในแต่ละสถานศึกษาต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการบริหารจัดการ  และดําเนินงานอ่ืน
ที่มิใช่การจัดกระบวนการเรียนรู้  ตามจํานวนที่จําเป็นและเหมาะสม  ในกรณีที่สถานศึกษาต้ังอยู่ใกล้เคียงกัน                
จะมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวร่วมกันทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

(5)  ในการบริหารจัดการสถานศึกษาในแต่ละแห่ง  ให้ครูใหญ่รับฟังความคิดเห็นของครูทั้งหมดของ
สถานศึกษานั้นด้วย 

(6)  สถานศึกษาต้องมีทรัพยากรการเรียนรู้อันได้แก่  อุปกรณ์ที่จําเป็น  ครู  และกําลังคนที่ครบถ้วน                
ในกรณีจําเป็น  ต้องเปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ร่วมกันได้ 
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(7)  ต้องจัดให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมเติม  สําหรับครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

ห่างไกล  ทุรกันดาร  พ้ืนที่ เสี่ยงภัย  หรือการปฏิบัติงานที่ยากลําบาก  สําหรับครูหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่                 
ในการสนับสนุนตาม (4) บรรดาที่มีภาระเพ่ิมขึ้นอันเน่ืองจากการใช้กําลังคนร่วมกันตาม (6)  หรือได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

(8)  ต้องจัดให้บุคคลซึ่งมีความต้องการจําเป็นพิเศษตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนดได้รับโอกาสเข้า
เรียนและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ในสถานศึกษาเดียวกับผู้เรียนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการ
จําเป็นพิเศษ  เพ่ือการพัฒนาให้เต็มศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล  โดยจะแยกเป็นสถานศึกษาเฉพาะหรือจัดให้มี
ระบบพิเศษขึ้นเป็นการเฉพาะในสถานศึกษาก็ได้การดําเนินการดังกล่าวต้องมีเป้าหมายให้ผู้เรียนดังกล่าวสามารถ
เข้าเรียนร่วมกับผู้เรียนทั่วไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

(9)  ในกรณีที่ไม่สามารถจัดบุคลากรพื้นฐานสําหรับสถานศึกษาใดของรัฐจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัด
การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมารา 6 และเป้าหมายตามมาตรา 8  ได้อย่างมีคุณภาพ  หรือมีเหตุอันสมควร
อ่ืนใดที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  จะรวมสถานศึกษาเข้าด้วยกันก็ได้  โดยรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจอํานวยความสะดวกในการเดินทางและให้ความช่วยเหลือด้านอ่ืนแก่ผู้เรียน  ครู  บุคลากรอ่ืนที่เก่ียวกับการจัด
การศึกษา  และบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้องได้ตามความจําเป็นตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

(10)   การเลื่อนวิทยฐานะหรือเลื่อนตําแหน่งของครู  ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่สะท้อน
พัฒนาการและผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6  และเป้าหมายตามมาตรา 8 และความสามารถ                 
ในความเป็นครู 

(11)  ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้หน่วยงานของรัฐสั่งการหรือมอบหมายกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ  อัน
จะทําให้ครูไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หลักได้เต็มกําลังความสามารถหรือทําให้ผู้เรียนไม่มีเวลาเพียงพอในการเรียน 

(12)  ต้องมีมาตรการในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา  เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาและสามารถดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา 8  ได้อย่างสมบูรณ์ 

ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องที่จะต้องดําเนินการส่งเสริม  สนับสนุน  
อํานวยความสะดวก  หรือเสนอแนะให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามวรรคหน่ึง 

หน่วยงานของรัฐใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการตาม (11)  ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าวละเว้นหรือจงใจ
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี  และให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยด้วย 

มาตรา 28  สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (5) และ 
(6)  มีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  ทั้งที่
เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ  และที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของสถานศึกษา  
รายได้ที่ได้รับจากการจัดหาผลประโยชน์ดังกล่าวให้ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 27 (5) 

มาตรา 37  ครูซึ่งจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา 8 (2) (3) (4) (5) และ (6) (ข)  
ต้องมีใบรับรองความเป็นครู  เว้นแต่เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาหน่ึง
วิชาใด  เป็นการเฉพาะตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

ภายใต้บังคับมาตรา 33  และมาตรา  35  การกําหนดมาตรฐานความเป็นครูการออก  การพักใช้  และ
การเพิกถอนใบรับรองความเป็นครู  และการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของความเป็นครู  ให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  แต่คุรุสภาต้องนําผลการศึกษาวิจัยตามมาตรา 36  มาเป็นเง่ือนไขส่วนหน่ึงในการออก
ใบรับรองความเป็นครู 

ใบรับรองความเป็นครูให้ใช้ได้ตลอดไป  แต่ครูต้องเข้ารับการพัฒนาตามระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการน้ัน 
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มาตรา 38  ในสถานศึกษาของรัฐที่จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามมาตรา 8(2) (3) (4) 

(5) และ (6) ให้มีครูใหญ่คนหนึ่ง  รับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  และ
เป็นผู้บังคับบัญชาของครูและบุคลากรอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  โดยจะให้มีผู้ช่วย                 
ในการบริหารตามความจําเป็นและเหมาะสมด้วยก็ได้ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กระทรวงเจ้าสังกัดกําหนด 

ครูใหญ่ต้องทําหน้าที่ครูและผู้ช่วยครูใหญ่มาแล้วตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของครู  แต่จะกําหนดเง่ือนไขให้ต้องได้รับใบอนุญาตมิได้ 

ผู้ช่วยครูใหญ่ซึ่งทําหน้าที่ช่วยงานบริหารหรือธุรการอาจแต่งต้ังจากผู้ซึ่งมิใช่เป็นครูได้ 
ให้คณะกรรมการนโยบายกําหนดให้มีแนวทางในการสรรหา  คัดเลือก  และจัดการอบรมและพัฒนา

ครูใหญ่หรือผู้ช่วยครูใหญ่ให้มีความรู้และความสามารถในการบริหารสถานศึกษาตามความจําเป็น 

มาตรา 43  ให้สถานศึกษาของรัฐขอความร่วมมือจากบุคคลซึ่ งมีประสบการณ์  ความรอบรู้                
ความชํานาญ  หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดประสบการณ์  ความรู้หรือภูมิปัญญาให้แก่
ผู้เรียนเป็นครั้งคราว  โดยครูใหญ่มีอํานาจจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม  รวมทั้งยกย่องเชิญชูเกียรติผู้ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาตามสมควรได้  ทั้งน้ีผู้ได้รับเชิญดังกล่าวไม่ต้องมีใบรับรองความเป็นครู 

มาตรา 99  ให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดระเบียบบริหารราชการให้สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติน้ี  โดยจะต้องดําเนินการให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานภายในทั้งส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  และส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในภูมิภาค  เป็นไปอย่างมีเอกภาพและสามารถบูรณาการระหว่างส่วนราชการ
และหน่วยงานภายในกระทรวงและหน่วยงานอ่ืน  เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามพระราชบัญญัติน้ี  
ทั้ ง น้ี   ให้ ก า รบริ ห าร ร าชการ ในกระทรวง ศึกษาธิ ก า รอ ยู่ภาย ใ ต้ก า ร บั งคั บ บัญชาของ รั ฐมนตรี                 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งน้ี  ภายในเวลาสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ี          
ใช้บังคับ 

มาตรา 100  ให้ครูซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  ยังคงมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและปฏิบัติหน้าที่
ครูได้ต่อไปตามพระราชบัญญัติน้ี  และให้สามารถต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายว่าด้วยสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้ต่อไป  โดยถือเสมือนหน่ึงเป็นครูผู้ได้รับใบรับรองความเป็นครูตามพระราชบัญญัติน้ี   

ครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่และยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  มีสิทธิขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตาม
กฎหมายดังกล่าวหรือจะขอใบรับรองความเป็นครูตามพระราชบัญญัติน้ีก็ได้ 

ครูซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  หากประสงค์จะเปลี่ยนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูเป็นใบรับรองความเป็นครูตามพระราชบัญญัติน้ี  ให้แจ้งให้คุรุสภาทราบภายในห้าปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  และให้คุรุสภาดําเนินการออกใบรับรองความเป็นครูให้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้าง
ถึงครูซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ให้หมายถึงครูซึ่งได้รับใบรับรองความเป็นครู  และครูตามวรรคหน่ึงและ
วรรคสองด้วย 

ในระหว่างเวลาที่ยังมิได้มีการแก้ไขกฎหมายตามกฎหมายตามมาตรา 97  ให้บุคลากรทางการศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หรือกฎหมายอ่ืน  ยังคงดํารงตําแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาต่อไป 

 
 



7 
 
มาตรา 101  ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาและรองผู้อํานวยการสถานศึกษา  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อน

วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  เป็นครูใหญ่และผู้ช่วยครูใหญ่ตามพระราชบัญญัติน้ี  แล้วแต่กรณี  และมีสิทธิได้รับ
เงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  เงินวิทยฐานะและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามอัตราเดียวกับที่ผู้อํานวยการ
สถานศึกษาและรองผู้อํานวยการสถานศึกษา  ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

ให้คุรุสภาออกใบรับรองความเป็นครูให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาและรองผู้อํานวยการสถานศึกษาตาม
วรรคหน่ึงโดยเร็ว 

มาตรา 102  ให้ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  เป็น
ศึกษานิเทศก์ตามพระราชบัญญัติน้ี  และมีสิทธิได้รับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่งเงินวิทยฐานะ  และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเช่นเดียวกับที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

มาตรา 103  ภายใต้บังคับมาตรา  99  ให้ผู้บริหารการศึกษาอ่ืน นอกจากที่กําหนดไว้ในมาตรา 101              
ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  ยังคงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการจัด               
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา 99  เป็นอย่างอ่ืน  โดยให้มีสิทธิได้รับเงินเดือน                
เงินประจําตําแหน่ง  เงินวิทยฐานะ  และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  เช่นเดียวกับที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

ที่ประชุม  :  รบัทราบ 

ประเด็นการประชุมที่ 4   นโยบายสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1                         
เพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 

1. สถานศึกษามีการจัดการอาคารสถานที่ให้ใช้ประโยชน์สูงสุด เหมาะสม กับบริบท สภาพแวดล้อม
ทางด้านกายภาพ และวิชาการ ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียน และ
บุคลากรอยู่อย่างมีความสุข และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.  สถานศึกษามีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  เพ่ือพัฒนา 
และประยุกต์ใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มีการประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 

3. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ คัดกรองผู้เรียน และจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) บนพ้ืนฐานความสามารถตามศักยภาพความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียนที่มีความจําเป็นพิเศษ ตามกระบวนการจัดการเรียนรวม ก่อนนําข้อมูลลงในระบบบริหารจัดการ     
เรียนรวม (Special Education Technology : SET) และระบบการจัดสอบทกุประเภท 

4. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวคิดโรงเรียนปลอดขยะ                
(Zero Waste School) และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (Environmental Education 
Sustainable Development: EESD)  

5. สถานศึกษามีการจัดทํา และดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้เป็นระบบ เหมาะสมกับบริบท และนําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

6. สถานศึกษาใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรม และความโปร่งใสในการทํางาน        
ตามหลักการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 
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7.  สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และนําผลไปใช้ในการพัฒนางาน สถานศึกษา และพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
8.  สถานศึกษามีแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา และสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
9. การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เป็นไปตามสภาพที่พึงประสงค์ ได้มาตรฐานตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
9.1 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม                 

และสติปัญญา ตามมาตรฐาน และสภาพที่พึงประสงค์ในระดับพอใช้ขึ้นไป 
แนวทางการดําเนินการ 

(1) สถานศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร ตัวบ่งช้ี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560  

(2)  สถานศึกษาพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน  
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการเรียนรู้ให้ตอบสนองความต้องการผู้เรียน บริบทพ้ืนที่ และสอดคล้องทักษะ               
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

(3)  สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา เพ่ือที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 

(4)  สถานศึกษาจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทั้งใน และนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

(5)  สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น แนวคิดไฮสโคป                 
สะเต็มศึกษา บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ฯลฯ 

(6)  สถานศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย      
ที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 

(7)  สถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัยที่สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อม เพ่ือ             
เตรียมตัวสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

10. การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test : RT)ช้ันประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1 
10.1 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test)                

ช้ันประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1 เพ่ิมขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา หรือสูงกว่าระดับประเทศ 
แนวทางการดําเนินการ 

(1)  สถานศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
(2)  ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามผลการประเมินความสามารถในการอ่าน และ               

การเขียน เพ่ือวางแผนและพัฒนาผู้เรียน 
(3)  ครูใช้สื่อ เทคนิค วิธีการ จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น การใช้คําศัพท์ในบัญชี             

คําพ้ืนฐาน ชุดฝึก การสอนแบบแจกลูกสะกดคํา การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (BBL) หรือ                 
การใช้สื่อ DLTV, DLIT เป็นต้น 

11. การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)                                       
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  

11.1 คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) เพ่ิมขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา หรือสูงกว่าระดับประเทศ 
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แนวทางการดําเนินการ 

(1) สถานศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

(2)  สถานศึกษามี/ใช้คลังข้อสอบมาตรฐานตามแนวทางของสํานักทดสอบทางการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือข้อสอบที่มีมาตรฐานของหน่วยงานอ่ืน ๆ 

(3)  ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามผลการประเมินเพ่ือวางแผน และพัฒนาผู้เรียน 
(4)  ครูใช้สื่อ เทคนิค วิธีการ จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น การใช้คําศัพท์ในบัญชี                

คําพ้ืนฐาน ชุดฝึก การสอนแบบแจกลูกสะกดคํา การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (BBL) การจัด
กิจกรรมที่สอดแทรกการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียน บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้สื่อ DLTV, DLIT เป็นต้น 

12. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6                           
และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

12.1 คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมขึ้นกว่า
ปีที่ผ่านมา หรอืสูงกว่าระดับประเทศ 

แนวทางการดําเนนิการ 
(1)  สถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนเพ่ือจัดทําแผนยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 
(1.1) ผลการทดสอบ O-NET 3 ปีย้อนหลัง 
(1.2) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปีของผู้เรียนที่

พัฒนาโดย สพฐ. หรือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ได้มาตรฐาน  
(1.3) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 

(2)  ครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดที่ต้อง
พัฒนา 

(3)  สถานศึกษา ศึกษารูปแบบและจํานวนข้อสอบ (Test Blueprint) ตามท่ีสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กําหนด พร้อมทั้งจัดสอบ Pre O-NET และนําผลมาจัดกิจกรรมพัฒนา
อย่างเข้ม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET 

13.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับช้ัน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

13.1 ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป 

13.2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับดีขึ้นไป 

13.3 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับดีขึ้นไป 

13.4 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านเกณฑ์ของแต่ละสมรรถนะ 
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แนวทางการดําเนินการ 

(1)  สถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความต้องการผู้เรียน และ                 
บริบทพ้ืนที่ 

(2)  สถานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน จุดเด่น จุดด้อย จากผลการประเมินต่าง ๆ เพ่ือ
กําหนดเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เช่น 

(2.1)  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

(2.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  

(2.3) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกระดับช้ัน 
(2.4) ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญในการเรียนรู้  
(2.5) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
(2.6) ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  

(3)  ครูผู้สอนวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ระดับพฤติกรรมด้านความรู้ (K) 
ทักษะกระบวนการ (P) เจตคติ (A) และสมรรถนะ (C) 

(4)  ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) และ
สอดคล้องกับระดับพฤติกรรมตามหลักสูตร 

(5)  สถานศึกษาผลิต จัดหา พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่หลากหลายของ
ผู้เรียนและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

(6)  สถานศึกษาวัดผล ประเมินผล และนําผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
(7)  สถานศึกษาทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ 
(8)  สถานศึกษากํากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
(9)  สถานศึกษาต้องประสาน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กร

เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่าย และแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

(10)  สถานศึกษามีการประเมินและรายงานการใช้หลักสูตรตามแนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรและนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 

14. จํานวนนักเรียน ครู และสถานศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านต่าง ๆ 
14.1 นักเรียนร้อยละ 3 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านต่าง ๆ ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาขึ้นไป 
14.2 ครูร้อยละ 25 ในโรงเรียนได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในด้านต่าง ๆ ระดับสํานักงาน         

เขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป 
14.3 สถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ประเภทต่าง ๆ อย่างน้อย 1 รายการจาก

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืน 
แนวทางการดําเนินการ 

สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริม ความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน ครู และการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา  เพ่ือขอรับรางวัลต่าง ๆ จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอ่ืน เช่น 
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ผลที่เกิดกับนักเรียน เช่น 
-  รางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียน 
- เกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม  100  จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
 (National Test : NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

- รางวัลสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ 
- เกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 
     ฯลฯ 
ผลที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น 
- รางวัลคุรุสดุดี 
- รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 
- รางวัล MOE AWARDS 
- รางวัลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น 
- รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
- การยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ด้านคุรุชนคน คุณธรรม 
- คุรุชนคนคุณธรรม 
- รางวัลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น 
- ครูผู้สอนดีเด่น จากหน่วยงานต่างๆ 
- รางวัลครูดีในดวงใจ 

     ฯลฯ 
ผลที่เกิดกับสถานศึกษา เช่น 
- รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา 
- รางวัลดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
- รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน 
- รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประเภทสถานศึกษา 
- รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.  
- รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
- รางวัลโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 
- รางวัลการประกวดศาสนพิธีกรน้อย 
- รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี 
- รางวัลโรงเรียนต้นแบบโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 
- รางวัล อย.น้อย 
- รางวัลโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีหรือเป็นแบบอย่าง 
- รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพ อนามัยดี 
- รางวัลสถานศึกษาพอเพียง 
- รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
- รางวัลโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอรัปช่ัน   
   - ฯลฯ 
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15. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการ และการให้บริการของ
สถานศึกษา ด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป 

15.1 ร้อยละ 80 ของครู กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการ และการให้บริการของสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

แนวทางการดําเนินการ 
(1) สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการ 

และการให้บริการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ประเด็นการประชุมที่ 5  พิธบีันทึกข้อตกลงการพัฒนางานในหน้าที่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

บันทึกข้อตกลงการพัฒนางานในหน้าที่ผู้อํานวยการสถานศึกษา   
ระหว่าง 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
กับ 

ผู้อํานวยการโรงเรียน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 (119 โรงเรียน) 

มีรายละเอียดในบันทึกข้อตกลง ดังน้ี 

เพ่ือให้การพัฒนางานในหน้าที่ผู้อํานวยการสถนศึกษาหรือรักษาการในตําแหน่ง  ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  จึงกําหนดกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

1. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ตามแผนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมภารกิจสถานศึกษา ให้
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือสร้างโอกาส
และยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สูงขึ้น 

2.  ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2562  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลง
ฉบับน้ี 

ที่ประชุม :  โดยผู้อํานวยการโรงเรียนได้ลงลายมือช่ือ ในบันทึกข้อตกลงฉบับน้ี ซึ่งจัดทําขึ้น  2  ฉบับ                             
โดยผู้อํานวยการโรงเรียนและผู้รับข้อตกลงเก็บรักษาไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ และบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน 

 
ประเด็นการประชุมที่ 6 การพิจารณาเลื่อนเงนิเดือนขา้ราชการครู ครัง้ที่ 1 (1 เมษายน 2562) 

การดําเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู โดยคณะกรรมการกําหนดค่าคะแนนเกณฑ์การจัดสรรวงเงิน 
0.05% เพ่ือการพิจารณาจัดสรรเพ่ิมเติมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ดังน้ี 

เกณฑ์การจัดสรรวงเงินเพ่ิมเติม 
1. ผล O-NET   พิจารณาตามลําดับ 
2. ผล NT    พิจารณาตามลําดับ 
3. รางวัลของสถานศึกษา 
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4. รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
5. สถานศึกษาพ้ืนที่กันดาร ตามประกาศกระทรวงการคลัง 
6. สถานศึกษาขนาดแคลนอัตรากําลัง 
 สําหรับสถานศึกษาทั่วไป   ใช้เกณฑ์ 6 ข้อ และใช้ผล O-NET ป.6  
 สําหรับสถานศึกษาขยายโอกาส  ใช้เกณฑ์ 6 ข้อ และผล O-NET ม.3 

การพิจารณา 
* โรงเรียนทั่วไป (ข้อ 1-6)  140  คะแนน 
 โรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน  44 โรงเรียน (นักเรียน 1-120 คน) 
 โรงเรียนขนาดกลาง  จํานวน  44 โรงเรียน (นักเรียน 121-600 คน) 
 โรงเรียนขนาดใหญ่  จํานวน   4 โรงเรียน (นักเรียน 601 – 1,500 คน) 
* โรงเรียนขยายโอกาส (ข้อ 1-7) 175 คะแนน  จํานวน 27 โรง 

เกณฑ์การพิจารณาจัดสรรวงเงินเพ่ิมเติม 
1. ผล O-NET ป.6 ได้คะแนนทุกข้อ  (35 คะแนน) 

1.1  พัฒนาสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา (รายสาระ) 
  -  ภาษาไทย   (2 คะแนน) 
  - ภาษาอังกฤษ   (2 คะแนน) 
  - คณิตศาสตร์   (2 คะแนน) 
  - วิทยาศาสตร์   (2 คะแนน) 

1.2  พัฒนาสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา (รายสาระ)+3 
  -  ภาษาไทย   (5 คะแนน) 
  - ภาษาอังกฤษ   (5 คะแนน) 
  - คณิตศาสตร์   (5 คะแนน) 
  - วิทยาศาสตร์   (5 คะแนน) 

1.3  ค่าเฉล่ียรวมสูงกว่าระดับประเทศ  (7 คะแนน) 
2. ผล NT      (35 คะแนน) 

2.1 พัฒนาสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาก (รายด้าน) 
- ด้านภาษา   (3  คะแนน) 
- ด้านคํานวณ  (3  คะแนน) 
- ด้านเหตุผล   (3  คะแนน) 

2.2 พัฒนาสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาก (รายด้าน)+3 
- ด้านภาษา   (6  คะแนน) 
- ด้านคํานวณ  (6  คะแนน) 
- ด้านเหตุผล   (6  คะแนน) 

3.  รางวัลศิลปหัตถกรรม   (25 คะแนน) ได้คะแนนระดับเดียว 
  3.1 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (เหรียญใดเหรียญหน่ึง ยกเว้นเข้าร่วม)            (3  คะแนน) 
  3.2 เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา(รายการใดรายการหน่ึงได้เป็นตัวแทน) (8 คะแนน) 
  3.3 ระดับภาค/ประเทศ (เหรียญใดเหรียญหน่ึงยกเว้นเข้าร่วม)   (15 คะแนน) 

3.4 ชนะเลิศ (รายการใดรายการหน่ึง)      (25 คะแนน) 
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4.  สถานศึกษาขนาดแคลนอัตรากําลัง (จ.18+กําลังเสริม) (ใช้ข้อมูล 10 มิ.ย., 10 พ.ย.) (5 คะแนน) 

4.1 ขาดแคลนอัตรากําลัง ตํ่ากว่า 5%  (2  คะแนน) 
4.2 ขาดแคลนอัตรากําลัง 5-10%   (3  คะแนน) 
4.3 ขาดแคลนอัตรากําลัง สูงกว่า 10%  (5  คะแนน) 

5. สถานศึกษาพ้ืนที่กันดาร ตามประกาศกระทรวงการคลัง (5 คะแนน) 
6. รางวัล 

6.1  รางวัลพระราชทาน (นักเรียน/โรงเรียน) (20 คะแนน) ระดับสูงสุดระดับเดียว 
 - เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา   (4  คะแนน) 
 - เป็นตัวแทนจังหวัด    (10 คะแนน) 
 - รางวัลชมเชย     (17 คะแนน) 
 - รางวัลพระราชทาน    (20 คะแนน) 
6.2  รางวัลของสถานศึกษา (ของกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ.)  

รางวัลใดรางวัลหน่ึงและระดับสูงสุดระดับเดียว  (10 คะแนน) 
- ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ระดับจังหวัด (3  คะแนน) 
- ระดับภาค/คลัชเตอร์   (5  คะแนน) 
- ระดับประเทศ    (10 คะแนน) 

6.3 รางวัลของสถานศึกษา (ของกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ. ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)  
ที่ดําเนินการผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ระดับจังหวัด (2  คะแนน) 
- ระดับภาค/คลัชเตอร์   (3  คะแนน) 
- ระดับประเทศ    (5 คะแนน) 

7. O-NET ม.3 
7.1  พัฒนาสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา (รายสาระ) 

  -  ภาษาไทย   (2 คะแนน) 
  - ภาษาอังกฤษ   (2 คะแนน) 
  - คณิตศาสตร์   (2 คะแนน) 
  - วิทยาศาสตร์   (2 คะแนน) 

7.2  พัฒนาสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา (รายสาระ)+3 
  -  ภาษาไทย   (5 คะแนน) 
  - ภาษาอังกฤษ   (5 คะแนน) 
  - คณิตศาสตร์   (5 คะแนน) 
  - วิทยาศาสตร์   (5 คะแนน) 

7.3  ค่าเฉล่ียรวมสูงกว่าระดับประเทศ  (7 คะแนน) 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
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ประเด็นการประชุมที่ 7 การควบคุมภายใน 
โดย นายสมชาย  สําอางค์กาย :  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 

มาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ  
Internal Control Standard For Government Agency 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  มาตรา 62 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัย
การเงินการคลัง เพ่ือให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและย่ังยืน 

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและ                 
การตรวจสอบ มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
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* มาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ 
1. คํานิยาม  

“หน่วยงานของรัฐ”  (1) ส่วนราชการ  
(2) รัฐวิสาหกิจ 
(3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ                 

องค์กร อิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ  
(4) องค์การมหาชน  
(5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  
(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(7) หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด 

“ผู้กํากับดูแล” บุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลหรือบังคับบัญชาของ                
หน่วยงานของรัฐ  

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ  
“ฝ่ายบริหาร” ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
“ผู้ตรวจสอบภายใน” ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานหรือดํารงตําแหน่งอ่ืนที่ทําหน้าที่

เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ  
“การควบคุมภายใน” กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กํากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และ

บุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดําเนินงาน  ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ        
และข้อบังคับ 

“ความเสี่ยง”ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

2. ขอบเขตมาตรฐานการควบคุมภายใน  
- จัดทําระบบการควบคุมภายใน  
- ภารกิจตามกฎหมาย /แผนการดําเนินงาน  
- วัตถุประสงค์  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  
- ความเสี่ยงที่สําคัญทีม่ีผลกระทบ  
- กิจกรรมการควบคุมที่สําคญั  
- ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการควบคุม  
- ติดตาม  
- ประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง  
- ปรับปรุงการควบคุมภายใน 
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3.  วัตถุของการควบคุมภายใน 3 ด้าน  

3.1 ด้านการดําเนินงาน (Operations Objectives) เก่ียวกับความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การดําเนินงาน รวมถึงการ บรรลุเป้าหมายด้าน  

- การดําเนินงาน  
- ด้านการเงิน  
- การใช้ทรัพยากร  
- การดูแลรักษาทรัพย์สิน  
- การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ  
- ความเสียหาย รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 

3.2  ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เก่ียวกับการรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินที่ใช้
ภายใน และภายนอกหน่วยงานหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่  

- เช่ือถือได้  
- ทันเวลา  
- โปร่งใส  
- ข้อกําหนดอ่ืนของทางราชการ 

3.3  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับ (Compliance Objectives) เก่ียวกับ                 
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับการดําเนินงาน รวมถึงข้อกําหนดอ่ืน
ของทางราชการ 
 
4. องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ  

4.1  สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) ประกอบด้วย 5 หลักการ 
(1) การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม  
(2) ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กํากับให้มีการพัฒนาหรือ ปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(3) จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อํานาจหน้าที่และความ รับผิดชอบที่เหมาะสมใน

การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
(4) ความมุ่งมั่นในการสร้างแรงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
(5) กําหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม

ภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
4.2  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ประกอบด้วย  4  หลักการ 

(1) ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้
อย่างชัดเจน เพียงพอที่จะสามารถระบุประเมินความเสี่ยง  

(2) ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม  ทั้งหน่วยงาน
ของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือกําหนดวิธีการจัดการความ เสี่ยง  

(3) พิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ 

(4) ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อระบบควบคุมภายใน 
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4.3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ประกอบด้วย 3 หลักการ 

(1) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุ วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  

(2) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป ด้านเทคโนโลยี เพ่ือ สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุม  

(3) จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกําหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลสําเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

4.4  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) ประกอบด้วย 3 หลักการ 
(1) จัดทําหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม

การควบคุมภายในที่กําหนด  
(2) มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต ่อ                 

การควบคุมภายใน สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน ที่กําหนด  
(3) มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่

กําหนด 
4.5  กิจกรรมการติดตามประเมินผล (Monitoring Activities) ประกอบด้วย 2 หลักการ 

(1) ระบุ พัฒนา ดําเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายคร้ัง
ตามท่ีกําหนด เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

(2) ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา ต่อฝ่าย
บริหารและผู้กํากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการ แก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 

5.  แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการ

ควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  
ระดับการการจัดทํารายงาน 2 ระดับ  
1. ระดับงาน (4 งาน) :  ส่งโรงเรียน    ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  
2. ระดับโรงเรียน :  ส่ง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 

 
6. แนวทางการจัดทํารายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน  ประจําปี 2562 

- สพฐ. กําหนดรายละเอียดของหน่วยงานดังน้ี  
หน่วยงานหลัก หน่วยงานภายใน 

1. สพฐ. 
2. สพป./สพม. 
3. โรงเรียน 

1. สํานัก 
2. กลุ่ม/หน่วย 
3. งาน 

- แบบฟอร์มของหน่วยงานของรัฐ 
แบบ ปค.1  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
แบบ ปค.4  รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
แบบ ปค.5  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
แบบติดตาม ปค.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

(สพฐ.กําหนด) แบบ ปค. 1 แบบ ปค. 4 
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7.  การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจําปี 2562 
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๓.  ประเมินการควบคุมภายใน
ด้วยตนเอง (CSA) 
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* การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง Control self Assessment (CSA) 
หลักการ : CSA เป็นกระบวนการสร้างความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน ให้แก่ทุกคนที่เป็นเจ้าของงานน้ัน 
วิธีการ  1. นํากระบวนการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ของงานมาเช่ือมโยงกัน  

2. ระบุการควบคุมภายในที่มอียู่ของงานน้ัน  
3. ประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  

ผลที่ได้/ประโยชน์  
1. ผู้ปฏิบัติเข้าใจกระบวนการทํางานและวัตถุประสงค์ของงานน้ัน  
2. เข้าใจความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของงาน  
3. สามารถกําหนดการควบคุมภายในที่จําเป็นเพ่ือลดความเสี่ยงในระดับยอมรับได้  
4. สามารถกําหนดแผนปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสม 

* ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 
ขั้นตอนท่ี 1  ให้วิเคราะห์งาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมน้ัน 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ความถ่ีโดยเฉลี่ย คะแนน 
สูงมาก 
สูง  
ปานกลาง  
น้อย  
น้อยมาก 

1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า  
1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 
 5 ครั้ง 1 ปี ต่อครั้ง  
2-3 ปี ต่อครั้ง  
5 ปีต่อครั้ง 

5 
4 
3 
2 
1 

ผลกระทบของความเสี่ยง ต่อหน่วยรับตรวจ 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ความถ่ีโดยเฉลี่ย คะแนน 
สูงมาก 
สูง  
ปานกลาง  
น้อย  
น้อยมาก 

> 10 ล้านบาท 
 > 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท  
> 50,000 บาท – 2.5 แสนบาท  
> 10,000 บาท – 50,000 บาท  
ไม่เกิน 10,000 บาท 

5 
4 
3 
2 
1 
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ขั้นตอนที่ 2  งาน/กิจกรรมน้ันมีขั้นตอนหรือ กระบวนการปฏิบัติอะไรบ้าง หรือทําอย่างไร 

ที่จะทําให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง  
ขั้นตอนที่ 3  ให้วิเคราะห์ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการ ปฏิบัติจริง (จากข้อ 2)ในขณะประเมิน ปฏิบัติอย่างไร 
ขั้นตอนที4่  จากกิจกรรมทีป่ฏิบัติอยู่ผลการประเมิน เป็นอย่างไร (บรรลุวัตถุประสงค์ /ไม่บรรลุวัตถุประสงค์) 

ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยงอะไร 
ขั้นตอนที่ 5  ให้พิจารณาว่า ถ้าพบยังมีความเสี่ยงอยู่ (ปัญหา)เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไข อย่างไร  

ใครเป็นคนแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. นําความเสี่ยงท่ียังหลงเหลืออยู่  
จากการติดตาม ปค.5 และ ความเสี่ยงจากการประเมิน 5 องค์ประกอบ และ         

การประเมิน CSA มาหา มาตรการ/แนวทางในการควบคุม พร้อมทั้งกําหนด         
ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดําเนินการแล้วสรุปลงใน แบบ ปค.5 
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* สรุปขั้นตอนการจัดทํารายงาน  
 ก.  ส่วนงานย่อย (งาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปแบบรายงานที่สํานัก/กลุ่ม/งาน ต้องดําเนินการ 
แบบที่จัดส่งให้ผู้รับผิดชอบ (ส่งให้ โรงเรียน)  แบบที่เก็บไว้ที่ สํานัก/กลุ่ม/งาน  
- แบบ ปค. 4  
- แบบ ปค. 5  
- แบบติดตาม ปค. 5 

- แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ 
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ข. หน่วยรับตรวจ (โรงเรียน) ณ วันที่ 30 ก.ย. 62 

กรอบคําสั่ง 
1. คณะทํางานติดตามประเมินผลระดับงาน (4 งาน)  

- มีหน้าที่พิจารณาจัดทํารายงานของงาน  
2. คณะทํางานติดตามประเมินผลระดับหน่วยงาน (ผอ.โรงเรียน,หัวหน้างาน)  

- มีหน้าที่พิจารณาจัดทํารายงานของโรงเรียน 
  2.1 จัดทําคําสัง่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างคําสั่ง 



25 
2.2 นําแบบ ปค.5 (ปี 61) มาติดตามผล การปฏิบัติงานแล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค.5                     

(สพฐ. กําหนดแบบให้) 
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3. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ) แล้วสรุปลงใน แบบ ปค. 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. นําความเสี่ยงที่ยังหลงเหลือจากแบบติดตาม ปค.5 และจาก การประเมิน 5 องค์ประกอบและแบบ ปค.5              

ของงานที่ส่งมาให้คณะทํางาน/กรรมการพิจารณา คัดเลือกกิจกรรมเพ่ือจัดทํา แบบ ปค.5 ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. นํารายละเอียดของความเสี่ยงที่มีอยู่ในแบบ ปค.5 มาใส่ใน แบบ ปค.1 
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สรุปขั้นตอนการจัดทําของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
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8 พฤษภาคม  2562 เวลา 08.00-16.30 น. 

ร่วมชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” การเตรียมก่อนเปิดภาคเรียน ปี 2562 

 

ประเด็นการประชุมที่ 8  การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
โดย นางสาวกรรณิกา  ประสงค์จินดา :  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

8.1 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  
1) รูปแบบการจัดทํารายงานการประชุม การจัดเก็บเอกสารอย่างน้อย 2 รอบการประเมินอย่างเป็น

ระบบ 
ตัวอย่าง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  
ระดับสถานศกึษา  ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 

โรงเรียน................................... สังกัด สาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 1 
ครั้งที่  1 / 2562 

วันที่  17  เมษายน  2562   เวลา 09.00  น. 
     ณ   ห้องประชุมโรงเรียน........................................................................ 

………………………….………. 
ผู้มาประชุม 

1. ......................................... ผอ.รร................................................ ประธานกรรมการ 
2. ........................................ ครู รร............................................... กรรมการ 
3. ....................................... ครู รร............................................... กรรมการ 

เริ่มประชุมเวลา  ..................... น. 
ระเบยีบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม     - ไม่มี -  
ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

3.1  การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน................. 
โรงเรียนได้แจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดดําเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ครั้งที่ (1 เมษายน 2562) โดยให้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ. กําหนด ดังน้ี   
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ในรอบครึ่งปีแรก ให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้ังแต่วันที่ 

1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 
1. การเสนอเลือ่นเงินเดือน เสนอได้ไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรรของจํานวนข้าราชการท่ีมีตัวอยู่จริง 

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562   
1.1 เสนอเลื่อนเงินเดือน  ตามแบบเอกสารหมายเลข 1/10  และเอกสารหมายเลข 1/11                   

โดยใช้ข้อมูลจากบัญชีแสดงอัตราเงินเดือนข้าราชการท่ีมีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 กลุ่มที่1 ข้าราชการ             
วิทยฐานะ และเงินเดือน  อันดับ ครูผู้ช่วย  คศ.1 – คศ.3 (รอง ผอ.รร. และข้าราชการสายงานการสอน)  

1.2 การจัดทําและจัดส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องตามผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ 
คณะกรรมการระดับสถานศึกษา  ส่ง สพท.   ภายในวันที่ ................................................. 
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2.  ผลการประเมนิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา             

จํานวน   ............  ราย  ดังน้ี 
        1………………………………………………………….  คะแนนประเมินร้อยละ 95 ระดับดีเด่น 
        2.................................................................   คะแนนประเมินร้อยละ 94 ระดับดีเด่น 
        3………………………………………………………….  คะแนนประเมินร้อยละ 92 ระดับดีเด่น 
        4.................................................................   คะแนนประเมินร้อยละ 89 ระดับดีมาก 
        5………………………………………………………….  คะแนนประเมินร้อยละ 80 ระดับดีมาก 
        6.................................................................   คะแนนประเมินร้อยละ 78 ระดับดี 
        7………………………………………………………….  คะแนนประเมินร้อยละ 65 ระดับพอใช้ 
        8.................................................................   คะแนนประเมินร้อยละ 59 ระดับปรับปรุง 
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องที่เสนอเพ่ือพิจารณา 
            4.1 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระดับสถานศึกษา                
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)  โรงเรียน....................................................................สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต 1  
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
ผลการพิจารณา  
  โรงเรียน.................................................................................... สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่                 
การประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม  
2562  จํานวน  ……………….  คน  จํานวนเงินเดือนรวม ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562  จํานวน  .............................
บาท  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดสรรวงเงินให้โรงเรียนเพ่ือใช้ในการเลื่อนเงินเดือน  จํานวน ..........%                
จํานวนเงิน ..................................... บาท  ผลการเลื่อนเงินเดือนสรุปได้ดังน้ี 

ตัวอย่างกรณทีี่ 1 
(กรณีเลื่อนอัตราร้อยละเท่ากันของแต่ละระดับการประเมินไม่ต้องกําหนดช่วงคะแนนและอัตราร้อยละของ                 
แต่ละระดับ  เช่น  ระดับดีเด่น  คะแนนประเมินต้ังแต่ 90 – 100 คะแนน  ได้เลื่อนร้อยละ 3.20 ,  ระดับดีมาก 
คะแนนประเมินต้ังแต่ 80.00 – 89.99  ได้เลื่อนร้อยละ  3.00  ,  ระดับดี  คะแนนประเมินต้ังแต่ 70.00 – 79.99              
ได้เลื่อนร้อยละ 2.80  ,  ระดับพอใช้  คะแนนประเมินต้ังแต่ 60.00 – 69.99  ได้เลื่อนร้อยละ 2.60  ,  ระดับ
ปรับปรุง  คะแนนประเมินร้อยละ 59.99  ลงมา  ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน)   

1.   กลุ่มระดับดีเด่น ได้เลื่อนร้อยละ  3.20  จํานวน  3  คน  คือ 
1.  .................................................................  ใช้เงิน .................................. บาท 
2.  .................................................................  ใช้เงิน .................................. บาท 
3.  .................................................................  ใช้เงิน .................................. บาท 

รวมใช้เงินเลื่อนเงินเดือน ............................... บาท                                
2.  กลุ่มระดับดีมาก ได้เลื่อนร้อยละ  3.00   จํานวน  2  คน  คือ 
    1.  ............................................................  ใช้เงิน ............ บาท ค่าตอบแทนพิเศษ ...... บาท 
    2.  .................................................................  ใช้เงิน .................................. บาท 

รวมใช้เงินเลื่อนเงินเดือน ............................... บาท     เงินค่าตอบแทนพิเศษ ............................  บาท                           
3.  ระดับดี  ได้เลื่อนร้อยละ  2.80   จํานวน  1  คน  คือ 
    1.  .................................................................  ใช้เงิน .................................. บาท 

รวมใช้เงินเลื่อนเงินเดือน ............................... บาท      
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4.  ระดับพอใช้  ได้เลื่อนร้อยละ  2.60   จํานวน   1  คน  คือ 
    1.  .................................................................  ใช้เงิน .................................. บาท 

รวมใช้เงินเลื่อนเงินเดือน ............................... บาท      
5.  ระดับปรับปรุง ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน     จํานวน    1  คน  คือ 
    1.  .............................................  ผลการปฏิบัติงานคะแนนประเมินร้อยละ ……… 

(คะแนนต้ังแต่ 59.99  ลงมา)    และหรือ 
   6.  ระดับดี  ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน     จํานวน    1  คน  คือ 

    1.  .............................................................  บรรจุไม่ครบ 4 เดือน (บรรจุ 11 ม.ค.2562)  
จํานวนเงินที่ได้รับจัดสรร ...................... บาท  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือน จํานวน..................... บาท  ค่าตอบแทน
พิเศษ................................. บาท   รวมใช้เลื่อนทั้งสิ้น............................ บาท  คงเหลือเงิน ............................. บาท  

 
ตัวอย่างกรณทีี่ 2 

(กรณีเลื่อนอัตราร้อยละไม่เท่ากันในระดับการประเมินเดียวกันต้องกําหนดช่วงคะแนนและอัตราร้อยละของ                
แต่ละระดับ  เช่น  ระดับดีเด่น  คะแนนประเมินต้ังแต่ 94 – 95 คะแนน  ได้เลื่อนร้อยละ 3.20 ,  ระดับดีเด่น  
คะแนนประเมินต้ังแต่ 90.00-92.00  ได้เลื่อนร้อยละ 3.00 ,  ระดับดีมาก คะแนนประเมินต้ังแต่ 85.00 – 89.99              
ได้เลื่อนร้อยละ  2.80  ,  ระดับดีมาก  คะแนนประเมินต้ังแต่ 80.00-84.99  ได้เลื่อนร้อยละ 2.60 ,  ระดับดี                 
คะแนนประเมินต้ังแต่ 70.00 – 79.99  ได้เลื่อนร้อยละ 2.40  ,  ระดับพอใช้  คะแนนประเมินต้ังแต่ 60.00 – 
69.99  ได้เลื่อนร้อยละ 2.20  ,  ระดับปรับปรุง  คะแนนประเมินร้อยละ 59.99  ลงมา  ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน)  

1. การกําหนดช่วงคะแนน  รายละเอียดดังน้ี 
1.1 คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน คะแนนต้ังแต่ 94.00 - 95.00   ระดับดีเด่น 1 
1.2 คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน คะแนนต้ังแต่ 90.00 – 93.99   ระดับดีเด่น 2 
1.3 คะแนนประเมนิผลการปฏิบัติงาน คะแนนต้ังแต่ 85.00 – 89.99   ระดับดีมาก 1 
1.4 คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน คะแนนต้ังแต่ 80.00 – 84.99   ระดับดีมาก 2 
1.5 คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน คะแนนต้ังแต่ 70.00 – 79.99   ระดับดี 
1.6 คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน คะแนนต้ังแต่ 60.00 – 69.99   ระดับพอใช้ 
1.7 คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน คะแนนต้ังแต่ 59.99    ลงมา  ระดับปรับปรุง 

  2.   อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
2.1 ระดับดีเด่น 1 ได้เลื่อนอัตราร้อยละ  3.20 
2.2 ระดับดีเด่น 2 ได้เลื่อนอัตราร้อยละ  3.00 
2.3 ระดับดีมาก 1 ได้เลื่อนอัตราร้อยละ  2.80 
2.4 ระดับดีมาก 2 ได้เลื่อนอัตราร้อยละ  2.60 
2.5 ระดับดี  ได้เลื่อนอัตราร้อยละ  2.40 
2.6 ระดับพอใช้ ได้เลื่อนอัตราร้อยละ  2.20 
2.7 ระดับปรับปรุง ได้เลื่อนอัตราร้อยละ  0.00 

3.   ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
     3.1 กลุ่มระดับดีเด่น 1 ได้เลื่อนร้อยละ  3.20  จํานวน  2  คน  คือ 

     1.  .................................................................  ใช้เงิน .................................. บาท 
     2.  .................................................................  ใช้เงิน .................................. บาท 

รวมใช้เงินเลื่อนเงินเดือน ............................... บาท 
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3.2 กลุ่มระดับดีเด่น 2 ได้เลื่อนร้อยละ  3.00  จํานวน  1  คน  คือ 

    1.  .................................................................  ใช้เงิน .................................. บาท 
รวมใช้เงินเลื่อนเงินเดือน ............................... บาท                                
                    3.3 กลุ่มระดับดีมาก 1 ได้เลื่อนร้อยละ  2.80   จํานวน  1  คน  คือ 

        1.  ............................................. ใช้เงิน ............ บาท ค่าตอบแทนพิเศษ ....... บาท 
รวมใช้เงินเลื่อนเงินเดือน ............................... บาท     เงินค่าตอบแทนพิเศษ ............................  บาท                           

 3.4  กลุ่มระดับดีมาก 2 ได้เลื่อนร้อยละ  2.60   จํานวน  1  คน  คือ 
      1.  .................................................................  ใช้เงิน ............ บาท  
 3.5  ระดับดี  ได้เลื่อนร้อยละ  2.40   จํานวน  1  คน  คือ 
      1.  ...................................................... .........  ใช้เงิน ..............บาท 

รวมใช้เงินเลื่อนเงินเดือน ............................... บาท      
 3.6  ระดับพอใช้  ได้เลื่อนร้อยละ  2.20   จํานวน   1  คน  คือ 
      1.  .................................................................  ใช้เงิน ..............บาท 

รวมใช้เงินเลื่อนเงินเดือน ............................... บาท      
 3.7  ระดับปรับปรุง ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน     จํานวน    1  คน  คือ 
       1.  .............................................  ผลการปฏิบติังานคะแนนประเมินร้อยละ ……… 

(คะแนนต้ังแต่ 59.99  ลงมา)      และหรือ 
    3.8  ระดับดี  ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน     จํานวน    1  คน  คือ 

       1.  ........................................................  บรรจุไม่ครบ 4 เดือน (บรรจุ 11 ม.ค.2562)  
จํานวนเงินที่ได้รับจัดสรร ...................... บาท  เงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือน จํานวน..................... บาท  ค่าตอบแทน
พิเศษ..................................... บาท   รวมใช้เลื่อนทั้งสิ้น...................................... บาท  คงเหลือเงิน 
............................. บาท  
มติที่ประชุม 
  คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระดับ
สถานศึกษา  ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)  โรงเรียน .................................................สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 1 มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาซึ่งถูกต้องตาม กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อน
เงินเดือน                    ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562  และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2562  และเสนอผลการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)  ต่อ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ต่อไป 
ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องอ่ืนๆ 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
เลิกประชุม เวลา  ……………… น. 
 
   (..............................................)     (...................................................) 
              ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ประธาน :  เรื่องน้ีเป็นดําเนินการเฉพาะ เป็นอํานาจของผู้บังคับบัญชา ไม่ต้องเข้าคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขอให้ผู้บริหารฯ สํารวจอํานาจของตนเอง (อํานาจเด่ียว, อํานาจคู่) 
กรณีเป็นอํานาจคู่ ได้แก่เรื่อง 
1.1 การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา (ระดมทุน) ผ่านการเห็นชอบ 
1.2 หลักสูตรสถานศึกษา 
1.3 การย้าย 
1.4 แผนปฏิบัติการประจําปี แผนพัฒนา ที่เก่ียวข้องกับการใช้เงิน  
1.5 กรอบอัตรากําลัง 
ถ้าต้องการแก้ไขรายงานการประชุม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงให้เลขานุการการประชุม สามารถแจ้งแก้ไข

ได้เลย ให้ที่ประชุมอนุมัติให้แก้ไขได้เป็นหลักการ  เช่นตัวอย่าง รายงานการประชุม กศจ. ข้อเท็จจริงอย่างไร   
เสนออย่างไร อัยการ ได้คําว่า “กระบวนผิดหลงทางเอกสาร สามารถแก้ไขรายงานการประชุมได้เลย”                 
ดูกระบวนการ จัดให้มีการประชุมหรือไม่, องค์ประชุมครบหรือไม่, แต่ไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้ ในรายงาน              
การประชุม ตัวที่เก่ียวข้องในระเบียบ ข้อกฎหมาย ในรายงานการประชุม สพท. ทําเป็นตัวอย่างเท่าน้ัน  

ที่ประชุม  :  รับทราบ 

8.2  การบริหารงานอัตรากําลัง วิเคราะห์มาตรวิชา  วิชาเอกขาดแคลน 
 8.2.1 ตารางวิเคราะห์มาตรฐานวิชาเอกท่ีกําหนดให้มีในสถานศึกษา 
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 8.2.2 สูตรการคํานวณอัตรากําลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 

แบบ 1 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 120 คน ลงมาและจัดการเรียนการสอน อ.1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6 

    -  นักเรียน  1 -20 คน       มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   1  คน    

    -  นักเรียน 21 -40 คน      มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   2  คน    

    -  นักเรียน 41 -60 คน      มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   3  คน    

    -  นักเรียน 61 -80 คน      มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   4  คน    

    -  นักเรียน 81 -100 คน    มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   5  คน    

    -  นักเรียน 101 -120 คน  มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   6  คน    

แบบ 2  โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป และจัดการเรียนการสอน อ.1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6 
อัตราส่วน (อนุบาล)    ครู : นักเรียน               =       1  : 25 
                            จํานวนนักเรียน   :   ห้อง             =       30  : 1 
อัตราส่วน (ประถม)    ครู : นักเรียน               =       1  : 25 
                            จํานวนนักเรียน   :   ห้อง             =       40  : 1 
จํานวนครูปฏิบัติการสอน  รวม  =  จํานวนครูสอนอนุบาล  + จํานวนครูสอนปประถม 

 

 

จํานวนบุคลากรสายบริหาร 
    -  นักเรียน  121 - 359 คน           มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง 

    -  นักเรียน  360 - 719 คน           มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง    มีผู้ช่วยได้   1  ตําแหน่ง 

    -  นักเรียน  720 - 1,079 คน        มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง    มีผู้ช่วยได้   2  ตําแหน่ง 

    -  นักเรียน  1,080 - 1,679 คน     มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง    มีผู้ช่วยได้   3  ตําแหนง่ 

    -  นักเรียน  1,680 คนข้ึนไป         มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง    มีผู้ช่วยได้   4  ตําแหน่ง   

เง่ือนไข  -  การคิดจํานวนห้องเรียน (โดยใช้จํานวนนักเรียน : ห้อง หารจํานวนนักเรียน)  แต่ละชั้น  
                   หากมีเศษต้ังแต่ 10 คนข้ึนไป ให้เพ่ิมอีก 1 ห้อง 

                -  การคิดจํานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร ์ (0.5ข้ึนไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดท้ิง) 
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แบบ 3  โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 120 คนลงมา และจัดการเรียนการสอน อ.1-ม.3/ม.6 หรือ ป.1-ม.3/ม.6 
    -  นักเรียน  1 -20 คน       มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   1  คน    

    -  นักเรียน 21 -40 คน      มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   2  คน    

    -  นักเรียน 41 -60 คน      มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   3  คน    

    -  นักเรียน 61 -80 คน      มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   4  คน    

    -  นักเรียน 81 -100 คน    มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   5  คน    

    -  นักเรียน 101 -120 คน  มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   6  คน    
 

แบบ 4  โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป และจัดการเรียนการสอน อ.1-ม.3/ม.6 หรือ ป.1-ม.3/ม.6 
อัตราส่วน (อนุบาล)    ครู : นักเรียน               =    1  : 25 
                            จํานวนนักเรียน   :   ห้อง             =    30  : 1 
อัตราส่วน (ประถม)    ครู : นักเรียน               =    1  : 25 
                            จํานวนนักเรียน   :   ห้อง             =    40  : 1 
อัตราส่วน (มัธยม)     ครู : นักเรียน               =    1  : 20 
                            จํานวนนักเรียน   :   ห้อง             =    40  : 1 

จํานวนครูปฏิบัติการสอน รวม  =  จํานวนครูสอนอนุบาล  + จํานวนครูสอนประถม + จํานวนครูสอนมัธยม 

 

จํานวนบุคลากรสายบริหาร 
    -  นักเรียน  121 - 359 คน           มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง 

    -  นักเรียน  360 - 719 คน           มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง    มีผู้ช่วยได้   1  ตําแหน่ง 

    -  นักเรียน  720 - 1,079 คน        มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง    มีผู้ช่วยได้   2  ตําแหน่ง 

    -  นักเรียน  1,080 - 1,679 คน     มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง    มีผู้ช่วยได้   3  ตําแหนง่ 

    -  นักเรียน  1,680 คนข้ึนไป         มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง    มีผู้ช่วยได้   4  ตําแหน่ง   

เง่ือนไข  -  การคิดจํานวนห้องเรียน (โดยใช้จํานวนนักเรียน : ห้อง หารจํานวนนักเรียน)  แต่ละชั้น  
                 หากมีเศษต้ังแต่ 10 คนข้ึนไป ให้เพ่ิมอีก 1 ห้อง 
              -  การคิดจํานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร ์ (0.5ข้ึนไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดท้ิง) 
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แบบ 5 โรงเรียนมัธยมศึกษา (ปกติ) 
อัตราส่วน (มัธยม)      ครู : นักเรียน               =     1  : 20 

                 จํานวนนักเรียน   :   ห้อง            =    40  : 1 
 

 
 
 

แบบ 6 โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการพิเศษต่าง ๆ (กรณีท่ีมีนักเรียนประจําบางส่วน หรือ นักเรียนประจําท้ังหมด) 

อัตราส่วน          ครู : นักเรียนประจํา                   =     1  : 12 
                        ครู : นักเรียนไป-กลับ                  =     1  : 20 
                        จํานวนนักเรียน   :   ห้อง             =    40  : 1 
การคํานวณห้องเรียน 
    -  ห้องเรียนของ นร.ท้ังหมด   =   จํานวน นร.รายชั้น ÷  40 (นร.: ห้อง)   เศษ 10 คนข้ึน (0.25) ไปปัดเป็น 1 ห้องเรียน 

    -  ห้องเรียนของ นร.ประจํา    =   จํานวน นร.ประจํารายชั้น ÷  40 (นร.: ห้อง)   เศษ 10 คนข้ึน (0.25) ไปปัดเป็น 1 ห้องเรียน 

    -  ห้องเรียนของ นร.ไป-กลับ    =   จํานวนห้องเรียนท้ังหมด - ห้องเรียนนักเรียนประจํา  
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แบบ 7  การคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูโรงเรียนศึกษาพิเศษ  จําแนกตามประเภทความพิการ 
 -  ประเภท หูหนวก ตาบอด พิการ
แขนขา อัตราส่วน     นักเรียน  :  ห้อง          =       10  : 1 

                 นักเรียน  :  ครู            =         5  : 1 

 -  ประเภท ปัญญาอ่อน พิการซ้อน อัตราส่วน     นักเรียน  :  ห้อง          =        8  : 1 

                 นักเรียน  :  ครู            =        4  : 1 

 -  ประเภท ออทิสติกส์ อัตราส่วน     นักเรียน  :  ห้อง          =        6  : 1 

                 นักเรียน  :  ครู            =        3  : 1 

 

จํานวนบุคลากรสายบริหาร 
             1 - 5    ห้องเรียน         มีผู้บริหารได้  1 คน 

             6 - 13  ห้องเรียน         มีผู้บริหารได้  1 คน  มีผู้ช่วยผู้บริหารได้  1  คน 

           14 - 21  ห้องเรียน        มีผู้บริหารได้  1 คน  มีผู้ช่วยผู้บริหารได้  2  คน 

           22 - 29  ห้องเรียน        มีผู้บริหารได้  1 คน  มีผู้ช่วยผู้บริหารได้  3  คน 

           30 ห้องเรียนข้ึนไป       มีผู้บริหารได้  1 คน  มีผู้ช่วยผู้บริหารได้  4  คน 

หมายเหตุ   การคิดจํานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร ์ (0.5ข้ึนไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดท้ิง) 
 
ที่ประชุม  :  รับทราบ 
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8.3  การระบคุวามต้องการวิชาเอกในโรงเรียนที่ขาดแคลน 
 กรณีโรงเรียนระบุความต้องการ “วิชาเอกวิทยาศาสตร์” ขอให้ได้ไปศึกษารายละเอียดความขาดแคลน
วิชาเอก เน่ืองจาก กศจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศรับวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ทําให้โรงเรียนได้บุคลากรไม่ตรงตาม              
ความต้องการ 
กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

1. วิทยาศาสตร์ 
2. การสอนวิทยาศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 
4. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาค 
5. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส ์
6. การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
7. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
8. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
9. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
10. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
11. ฟิสิกส ์
12. เคมี 
13. ชีววิทยา 
14. การศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
15. สาชาวิชาเอกในแบบเอกคู่ทีม่ีวิชาเอกใด

วิชาเอกหน่ึง หรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามช่ือ
สาขาวิชาเอกตามข้อ 1-14 

1. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
2. การสอนวิทยาศาสตร์ 
3. การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
4. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
5. การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
6. วิทยาศาสตร์การศึกษา 
7. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ทีม่ีวิชาเอกใด

วิชาเอกหน่ึงหรือวิชาเอกท้ังคู่ตรงตามช่ือ
สาขาวิชาเอกตามข้อ 1-6 

ที่ประชุม  :  รับทราบ 
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ประเด็นการประชุมที่ 9  การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
โดย นายเจด็จ  หนูแกล้ว :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

งบประมาณ (Budget) หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการดําเนินงาน
ทั้งหมดในระยะหน่ึง รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการ และค่าใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรที่
จําเป็นในการสนับสนุน 

งบประมาณแผ่นดิน  หมายถึง  แผนการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ แหล่งที่มาของ
รายรับรายจ่ายของรัฐบาลในระยะเวลาหน่ึง โดยปกติถือเอาระยะเวลา 1 ปี คือ เริ่มจาก 1 ตุลาคม ไปสิ้นสุดที่              
30 กันยายนของปีถัดไป   

การวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Budgeting Planning) 
1.  การวางแผนงบประมาณ 

 2.  การคํานวณต้นทุนผลผลิต 
 3.  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4.  การบริหารทางการเงิน/การควบคุมงบประมาณ 
 5.  การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
 6.  การบริหารสนิทรัพย์ 
 7.  การตรวจสอบภายใน (ควบคุมไม่ให้เกิดความเสี่ยง ,ข้อตกลงภายใน)  

กระบวนการงบประมาณ มี 3 ขั้นตอนคือ 
1. การวางแผนและจัดทํางบประมาณ 
2. การบริหารงบประมาณ 
3. การติดตามประเมินผลและการรายงาน 

ระบบงบประมาณ/การเงินฯ ในโรงเรียน 
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หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  จําแนกออกเป็น 2 ลักษณะ   
1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

1.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคล ภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่
จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างช่ัวคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่
กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

1.2 งบดําเนินงาน  หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจํา ได้แก่ รายจ่ายที่จ่าย
ในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่าย           
อ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว  

1.2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่  ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ ทางราชการตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด  

1.2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้น บริการสาธารณูปโภค สื่อสาร
และโทรคมนาคม) ฯลฯ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น  

(1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่า
ติดต้ังหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของการไฟฟ้า  

(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม รวมถึงการซ่อมแซม 
บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า  

(3) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการนํ้าประปา รวมถึง                 
ค่าติดต้ังมาตรวัดน้ําและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของการประปา  

(4) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติม รวมถึงการซ่อมแซม 
บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา  

(5) ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโทรศัพท์พ้ืนฐาน  
* 
* 
* 

(11) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ส่วนราชการเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุง                
รักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี  

(11.1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย  
(11.2) ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก

ค่าวัสดุ 
1.2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ

ตามปกติมีอายการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย
ดังต่อไปน้ี 

(1)  รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
(2)  รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
(3)  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ 
(4) รายจ่ายทีต้่องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง             

เป็นต้น 
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(ยกเลิกข้อ 1.2.3 ข้อ 1.3.1 และข้อ 1.3.2 ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สุด                 

นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เม.ย.2558) 
1.2.4 คา่สาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม 

รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น คา่บริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตามรายการ ดังน้ี  
* 
* 
* 
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบ้ิลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม   

1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่ จ่ายในลักษณะ             
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่าย อ่ืนใดในลักษณะรายจ่าย
ดังกล่าว  

1.3.1 ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย
ดังต่อไปน้ี 

(1) รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์  
(2) รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท 
(3) รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน 

เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
(4)  รายจ่ายเพ่ือจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(5) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 

เป็นต้น 
1.3.2  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หมายถึง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่ง

ต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปน้ี 
(1) รายจ่ายเพ่ือจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
(2)  รายจ่ายเพ่ือปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุง

สิ่งก่อสร้าง ซึ่งทําให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  
(3)  รายจ่ายเพ่ือติดต้ังระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็น               

การติดต้ังครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดําเนินการพร้อมกัน หรือ ภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดต้ัง
ครั้งแรกในสถานที่ราชการ 

(4)  รายจ่ายเพ่ือจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชนหรือนิติบุคคล 
(5)  รายจ่ายเพ่ือจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง 
(6)  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน  ค่าชดเชย

กรรมสิทธ์ิที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น 
1.4 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเป็นค่าบํารุงหรือเพ่ือ ช่วยเหลือ สนับสนุน                 

การดําเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ฯลฯ   และรายจ่ายที่สํานักงบประมาณ
กําหนดให้ใช้จ่ายใน งบรายจ่ายน้ี 
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งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้แก่  
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กําหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ของรายการ เช่น ค่าบํารุง

สมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก  ค่าบํารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งเอเชีย เงินอุดหนุนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะท้องถิ่น เป็นต้น  

(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กําหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ของรายการ  และตาม
รายละเอียดที่สํานักงบประมาณกําหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์ หรือค่า สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น   

รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หรือ เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ ให้เป็นไปตามที่สํานักงบประมาณกําหนด  

1.5 งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่าย หน่ึง หรือ
รายจ่ายที่สํานักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายน้ี 
 

หนังสือสํานักงบประมาณ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 
เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

เพ่ือให้ส่วนราชการมีความเข้าใจชัดเจนเก่ียวกับการพิจารณาสิ่งของตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558  โดยเร่ิม
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นต้นไป  สํานักงบประมาณจึงซ้อมความเข้าในเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ และ ครุภัณฑ์โดยสภาพ ดังน้ี 

1.  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 
ก.  ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน        

ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ ซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า 

ข.  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คงสภาพเดิม 

ค.  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ หรือ                
ค่าซ่อมกลาง 

2.  ครุภัณฑ์ ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อชํารุดเสียหาย
แล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม 

3.  เพ่ือประโยชน์ในการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ สํานักงบประมาณอาจกําหนดให้ถือ
ว่าสิ่งของรายการใดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ขึ้นเป็นการเฉพาะตามความจําเป็นและเหมาะสม 

4.  หากส่วนราชการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี รายการค่าวัสดุและครุภัณฑ์                 
ไม่สอดคล้องกับรายจ่ายตามจําแน5กประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ปรับปรุงใหม่ ให้ส่วนราชการดําเนินการ
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณสําหรับรายจ่ายค่าวัสดุและครุภัณฑ์ เพ่ือให้ถูกต้องตามงบรายจ่ายที่กําหนดไว้
ในหลักจําแนกประเภทรายจ่ายฯก่อนลงนามในสัญญา โดยไม่ต้องขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 

5. กรณีส่วนราชการได้พิจารณาดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
เพ่ือจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ไปแล้ว ก่อนวันที่ได้รับหนังสือฉบับน้ีโดยเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนทําให้การใช้จ่าย
งบประมาณไม่สอดคล้องกับหลักจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ปรับปรุงใหม่ ให้ส่วนราชการดําเนินการ
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณสําหรับรายจ่ายค่าวัสดุและครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามงบรายจ่ายที่กําหนดไว้             
ในหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณด้วย   
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2. รายจ่ายงบกลาง  

รายจ่ายที่ต้ังไว้เพ่ือจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  โดยทั่วไปใช้จ่ายตามรายการดังต่อไปน้ี  
o เงินเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญ 
o เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 
o เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ  
o ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล   
o เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิ 
o เงินสมทบและชดเชยของข้าราชการและลูกจ้างประจํา   
o อ่ืน ๆ 

 

 
1. การรายงานค่าสาธารณูปโภค และรายงานระบบบัญชีการศึกษา 

แนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

การรายงานผลการดําเนินงานผ่านระบบบัญชีการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(National Education Account : NEA) 

      1. การรายงานค่าสาธารณูปโภค    
    :  รายงานทุกเดือน 
  2.  การรายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา  (ระบบบัญชีการศึกษา) 
    :  ครั้งที่ 1  วันที่  16 พ.ค. – 1 ก.ค.2562 
    :  ครั้งที่ 2  วันที่   ...................................... 
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การเข้าไปรายงานในระบบ NEA :  https://e-budget.jobobec.in.th 
                   Username   :   640 _ _ _  
          Password    :    640 _ _ _ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การรายงานในระบบบัญชี  6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง แบ่งเป็น 5 สว่นคือ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 เงินคงเหลือยกมาครั้งที่แล้ว 30  กันยายน  2562 
ส่วนที่ 3 รายรับ 
ส่วนที่ 4 รายจ่าย 
ส่วนที่ 5 คงเหลือ 

ขอให้โรงเรียนได้กรอกข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้องด้วย 
 

2. การขอตัง้งบประมาณ 
 2.1  งบประมาณประจําปี /งบปกติ 

- ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
* ใช้แบบฟอรม์ที่ สพฐ.กําหนด 

2.2  งบประสบภัย (อุทกภัย, วาตภัย ฯ) 
* เอกสารประกอบด้วย : คําสั่งฯ , บันทึกของคณะกรรมการ, รูปภาพ Jpig , แบบประมาณราคา/ 

แบบคําขอฯ , รายงานการประชุมของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อําเภอ/จังหวัด 
(ก.ช.ภ.อ. หรือ กช.ภ.จ.) 

 
3. แบบประมาณราคา  
  - ปร.4 ก , ปร.4 ข  
  - ปร.5 ก  , ปร.5 ข  
  - ปร.6 

* ค่า Factor F  และ* ค่าภาษี VAT   
ที่ประชุม  :  รับทราบ 
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รองมนต์ชัย :  

1. การตรวจสอบและบํารุงรักษา ตัวช้ีวัดในเรื่องอาคารสถานที่ ในเรื่องการบํารุงรักษาของโรงเรียน 
ไฟฟ้า ต้องทําบันทึกไว้อยู่ในสภาพอย่างไร มั่นคงแข็งแรงหรือไม่อย่างไร  

2. การรายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ NEA และข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น การรายงานการอ่านการเขียน               
ปีละ 4 ครั้ง ในครั้งที่ผ่านมาได้รับการชมเชยจนได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 

3. การขออนุญาตเปิดรับนักเรียน อ.1 (3 ขวบ) ขอมา 44 โรง ผ่านคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขต 
และกรรมการ อกศจ. 2 ครั้ง ในส่วนของ สพป.สฎ.1 ได้รับการพิจารณา 41 โรง  ไม่ผ่าน 3 โรง              
(วัดนอก, ดอนเสาธง, บ้านวังทองสามัคคี) 

4. คณะกรรมการขับเคล่ือนอาหารเสริม (นม) กลุ่มที่ 5 มีหน้าที่ พิจารณากําหนดผู้ประกอบการ                 
จัดสรรสิทธิคัดเลือกผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการจะต้องส่งนมถึงโรงเรียน ในวันเปิดภาคเรียนให้ได้ 
ผู้ประกอบการทุกแห่ง จะต้องจัดให้มีประกันภัยผลิตภัณฑ์ หมายถึง เด็กด่ืมนมแล้ว เกิดจาก
ผลิตภัณฑ์น้ัน จะต้องรับผิดชอบ 

5. อาหารกลางวันโรงเรียน หลายโรงเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง ให้ศึกษาคู่มือ              
การดําเนินการอาหารกลางวันของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรณีตัวอย่างหารือ ผอ.รร. จ่ายเงินสด              
ให้นักเรียนอิสลาม ต่อมามี ผอ.รร. คนใหม่ ดูระเบียบใหม่ว่า ไม่มีระเบียบฯ ใดที่จะต้องจ่ายเงินสด
ให้กับนักเรียน  สพป.สฎ.1 ในรูปคณะกรรมการ ได้ศึกษารายละเอียด และหลักการบริหาร 
เจตนารมณ์อาหารกลางวัน นักเรียนต้องได้รับอาหารเพียงพอและมีคุณภาพ ตอบข้อหารือว่า ประเด็น
น้ีเป็นอํานาจของ ผอ.รร. ต้องบริหารจัดการให้นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างเหมาะสม และ     
ผ่านความเห็นชอบของกรรมการสถานศึกษา โดยทั้งน้ีจะต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

6. ฝากทุกเรื่อง ผอ.รร. จะต้องศึกษารายละเอียดการดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือจะแนะนําผู้เก่ียวข้องได้ และ
สามารถสอบถามมายัง สพป.สฎ.1 ได้ ก่อนรายงานข้อมูลต่าง ๆ ต้องตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียด 
ถูกต้องก่อนรายงานด้วย 

 
เลิกประชุม  16.30 น. 
 
 

ผู้จดบันทึกประเด็นการประชุม : นางดวงมณี  ฉมิพล ี
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 
 

ผู้ตรวจบนัทึกการประชุม : นายสมชาย  สาํอางค์กาย 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
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รายช่ือผู้เข้าประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศกัยภาพและประสิทธิภาพสําหรับผูบ้ริหารการศึกษา  

ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศกึษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

7 – 8 พฤษภาคม  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 
 

นางอารยี์  นิลเอก 
 
น.ส.กรรณิกา  ประสงค์จินดา 
 

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ  
(ปฏิบัติหน้าที)่ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงนิและสินทรัพย ์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
(ปฏิบัติหน้าที่ ) ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

9 ส.ต.ต.ยทุธนา  บุณยะตุลานนท ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
(ปฏิบัติหน้าที)่ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการฯ 

10 
 

นางนิภาภรณ์  ประพันธ ์ นักตรวจสอบภายในชํานาญการ  
(ปฏิบัติหน้าที)่ ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

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

12 นายพิชัย  ภัทธยิธน ี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
(ปฏิบัติหน้าที)่ ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 

13 นายภิญโญ  ไม้ทองงาม 
นติิกรชํานาญการพิเศษ 
(ปฏิบัติหน้าที)่ ผู้อํานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

14 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนยงู 
15 นายเนตรพันธุ์  พรหมมณ ี รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 10 

16 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  

17 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 2 

18 ว่าที่ พ.ต.มนตร ี อินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเพชร 

19 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่  

20 นางขวญัใจ  บญุสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวดัสุนทรนิวาส 

21 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสมหวัง 

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

24 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดโพธิ์นมิิต  

25 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัท่าทอง 

26 นางจิตรลดา  สุวรรณทิพย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข  

27 น.ส.จริาวรรณ  หนูแปลก ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันทีคมเขต 

28 น.ส.กิง่กาญจน์  ทินชิณพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแหลมทอง  

29 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

30 นายวีระพงค์  ไชยามาตย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย  

31 นายมีศักดิ์  ศรรีักษา ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับางใบไม้ 

32 นายสาคร  บัวผุด ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสุข 

33 น.ส.จตพุร  วาทีเส็ง รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชลธาร  
34 นายศรีเพชรวัชร  ศรีเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับุญบันเทิง  
35 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 
 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

36 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสระ  
37 นายจีระศักดิ์  นิธิพัฒนานนท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคงคาล้อม 
38 นางพูนสุข  เผือกเดช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 
39 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนประชาสรรค์ 
40 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนราษฎรอ์ุทิศ 
41 น.ส.ภัทราวลัย  ล้ินโป ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขานางเภา 
42 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวังไทร 
43 นางสุนิตา  คงวจิิตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคีรรีอบ 
44 นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสใน  
45 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่โมกข์  
46 นายอมรพจมาน  พรหมพัฒน ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ําร้อน  
47 นายรัฐพงษ์  พงศาปาน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนงิ 
48 นายเสวก  เอียดนิมิต ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศิลางาม 
49 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับ้านใน 
50 นายสุริยา  จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
51 ว่าที่ ร.ต.อัมโร  รักช่วย ผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรฐัวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 
52 นายสุกฤษฎ์ิ  ศักดิ์จันทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัอุทยาราม 
53 น.ส.ซึ้งกมล  พริุณกาญจน์ ครู (แทน) รกัษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี  
54 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัประสพ 
55 นางลีลาวดี  ศรเีผือก ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนสน 
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56 นางวิมลรัตน์  ก่อบุญขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัดอนยาง 
57 น.ส.ศลัณยพร  ทองถึง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์  
58 นายสมใจ  สิกขวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขาพระน่ิม 
59 นายพูนศักดิ์  นาคครื้น ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)  
60 นายขวัญชยั  ชชู่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทับทอ้น 
61 นายพินิต  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางสําโรง 
62 นางอวยพร  ซุน่กี ่ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขาแก้ว 
63 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแสงประดิษฐ ์
64 นางสาวชนิกานต์  พุทธารักษ ์ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวชิรประดษิฐ ์
65 นางจุรี  วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันิกรประสาท  
66 นายพรทิพย์  เพชรเกื้อ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกาญจนาราม 
67 นางบําเพ็ญ  ปานแดง รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเปล  
68 น.ส.อาทิตยา  ทองปลอด ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัพ่วง 
69 นางพิลาวรรณ  ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 
70 น.ส.นงนภัส  ปานสมุทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 
71 นายสุขสวัสดิ์  จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักงตาก 
72 นายประจักษ์  หนูหลิบ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนราชา 
73 นายทนุพันธ์  หริัญเรอืง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหว้ยด่าน 
74 นายกิตตพิงศ์  ณ นคร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหวัหมากบน 
75 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหวัหมากล่าง 
76 น.ส.ศิรยาศ์  อสิอุโค ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหว้ยโศก 
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 น.ส.ปูรดิา  จิระพันธ์ทววีงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนนมิิต 
84 นายชํานาญ  หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวงัหวาย 
 อําเภอดอนสัก   

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

 อําเภอเกาะสมุย   
105 นายวิสาร  บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนธปู 
106 นายบัญญัติ  พลูผล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
107 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแจ้ง 
108 นางอุทยัวรรณ  ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันาราเจริญสุข 
109 นายพุทธพันธุ์  พรหมรักษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวงการาม 
110 นายโกศล  สมคะแน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย 
111 นายจักรพงศ์  อินทรเ์จรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสันติวราราม 
112 นายคําพูน  วันนา ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัประเดมิ  
113 นายเอกนรินทร ์ บุณยะโพธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคุณาราม 
114 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักลาง  
115 นางสาวกิตยิา  เก้าเอีย้น ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับุณฑรกิาราม 
116 นางสาวเบญจวรรณ  บญุสิน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสว่างอารมณ ์

117 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม 

118 นายธาดา  อกัษรช่ืน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายแหลม 

119 นางมนพัทธ์  เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแหลมหอย   

120 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัภูเขาทอง 

121 นายณฐกรณ์  คําชะงม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
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 อําเภอเกาะพะงัน  

122 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 

123 นายสิทธิพล ลีแสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท้องนายปาน 

124 นางสิริภรณ์  พาทีธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดริน้ 

125 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 

126 นายสุวัช  เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัราษฎร์เจริญ 

127 นายวรรณกร  วณิชชาภิวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะเดือ่หวาน 

128 นางสาวนิภาพร  บินสัน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 

129 นางกรรณิกา  โอชม ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสมัยคงคา 

130 นายเอกชยั  ปานชนะพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศรธีน ู

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นางอรณุศรี  จงจิตต ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

2 น.ส.ณฐกร  รักษ์ธรรม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

3 น.ส.นลิน  เล็กมาก ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

4 น.ส.นิภาพร  ทพิย์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

5 นางณธาอร  ทองปรีชา ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 

6 นางอรญัญา  มสีูสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 

7 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการพิเศษ 

8 น.ส.พิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการพิเศษ 

9 นางสิรภัทร  เซีย่งฉิน นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการ 

10 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

11 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 
ผู้ไม่มาประชุม 

1 ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  (ไปราชการ) 

2 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนหลวง (ลาป่วย) 

3 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์   (ลากิจ) 
 

 


