1
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 17 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้เข้าประชุม
สพป.สฎ.1
1 นายชุมพล ศรีสังข์
2 นายสัญญานนท์ พรหมมณี
3 นายผัน หอมเกตุ
4 นายไพจิตร รักษาสรณ์
5 นายสมชาย สําอางค์กาย
6 นายโยธิน สุธรรมานนท์
7 นางอารยา จันทวี
8 นางสาวนันทนัช สิริเวชพันธ์
9 นายชูศักดิ์ แก้วนุ่น
10 นางสาวประภาพรรณ รอบคอบ
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
11 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล
12 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง
13 นายอโณชัย วิเศษกลิ่น
14 นายจิรพัส ทองสีทอง
15 ว่าที่ พ.ต.มนตรี อินทร์แก้ว
16 นายสุนัย ตรียทุ ธ
17 นางขวัญใจ บุญสินธุ์
18 นายสุระชัย ไสยรินทร์
19 นายจาตุรนค์ แก้วรักษา
20 นางจริยา ซึ้งสุนทร
21 น.ส.ริยาภรณ์ ยงคณะ
22 นางวัชนี เพลงสันเทียะ
23 นายพงศ์ศักดิ์ ปัญญานันท์
24 นายสุชาติ ราชแป้น
25 นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ
26 นายวัฒนา ชัยสวัสดิ์
27 นายศุภชัย เวชกุล

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ผอ.กลุ่มอํานวยการ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน
นักวิชาการชํานาญการพิเศษ (แทน)ผอ.กลุม่ ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนยูง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 10
ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 2
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเพชร
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางชุมโถ
ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสุชน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกลางใหม่
ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผูอ้ ํานวยการโรงเรียน วัดโพธิ์นิมติ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันติสขุ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีคมเขต
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแหลมทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
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นายเมธี ศรีสุกใส
นายประสาน บ้วนเพชร
นายนิวัติ ทวยเจริญ
นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์
นางสาวสุดใจ สุวรรณวิเชียร
นางดวงพร สกฤษดิ์สขุ
นายกฤษณะ นิคมประศาสน์
อําเภอกาญจนดิษฐ์
นายจํานงค์ นวลขาว
นายศรายุทธ ศิรินทรารักษ์
นางพูนสุข เผือกเดช
นายนฤนาท สงพรหม
นายจรูญ เมืองเสน
นางสุริยา เครือรัตน์
นายสุติยะ ชูหนู
นายพรศักดิ์ เสียงเพราะ
นายวินัย จันทร์สว่าง
นายสัญญา รอดดํา
นายอมรพจมาน พรหมพัฒน์
นายรัฐพงษ์ พงศาปาน
นายเสวก เอียดนิมิตร
นายประวิทย์ เพชรรักษ์
นายสุริยา จันทร์สงค์
ว่าที่ ร.ต.อัมโร รักช่วย
นางภาวนา เทพทอง
นายจิตณรงค์ ชัยชนะ
นายภัทรพล บุญนาค

นายนิคม บัวแก้ว
นายบุญจันทร์ รุ่งฟ้า
นางวิมลรัตน์ ก่อบุญขวัญ
นางสาวเพ็ญจา จันทร์ชุมแสง
58 นางสาวอรทัย นาคพันธุ์
59 นางรัตน์เกล้า จันทร
60 นายขวัญชัย ชูช่อเกตุ

ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางใบไม้
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสุข
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดประสิทธาราม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชลธาร
ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อาํ นวยการโรงเรียนวัดบุญบันเทิง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสระ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคงคาล้อม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนประชาสรรค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนราษฎร์อุทิศ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขานางเภา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวังไทร
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคีรรี อบ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสใน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่โมกข์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ําร้อน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนิง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศิลางาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านใน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
ผู้อํานวยการโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๘๘ (บ้านคลองควน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดอุทยาราม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนหลวง
ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 (รักษาการ)
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดประสพ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนสน
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดดอนยาง
ครู (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
รองผู้อํานวยการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
ครูวิกฤติ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทับท้อน
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นายพินิต แสงแก้ว
นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร
นายสุเทพ ประเสริฐ
นายวินัย เมฆเสน
นายมานิต จิตสงค์
นายพรทิพย์ เพชรเกื้อ
นายสุรเชษฐ์ ปานแดง
นางจุรี วิชิตแย้ม
นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์
นายวันชัย เกิดพัฒน์
นายสุขสวัสดิ์ จิตติอาภรณ์
นายอัษฎากร สอนทอง
นายทนุพันธ์ หิรัญเรือง
นางยุพา ลิมสกุล
นายโชติรัตน์ ฤทธิภักดี
นายโกวิทย์ หีตนาคราม
นายธงชัย หิมทอง
นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา
นางศุภรัตน์ เทพเลื่อน
นายสิทธิพล พรหมมณี
นางสุจารี แถมเงิน
นางดวงพร ดุษฎี
นางจิรฉัตร ไชยสกุล
นายพีรพงษ์ พรรพคช
อําเภอดอนสัก
นายจรัญ ทําการเหมาะ
นายโสวัฒน์ เส้งประถม
นายสมใจ สิกขวัฒน์
นายจําลอง คงสุข
ว่าที่ ร.ต.สุวรรณเพ็ญ ปิ่นบาง
นายรังสฤษฎ์ พิณนุราช
นางจิรพรรณ สิกขวัฒน์
นายธรากร สงฤทธิ์
นางอนงค์นาฎ ทองยวน

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางสําโรง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาแก้ว
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนิกรประสาท
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกาญจนาราม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเปล
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพ่วง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกงตาก
ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนราชา
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยด่าน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวหมากบน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยโศก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดปากคู
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสตอ
ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองกรูด
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพุฒ
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนนิมิต
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านวังหวาย
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองคราม
ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคีรีวง
ครูผู้ช่วย (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนเสาธง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนอก
ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีชยั คราม
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นายวิตร วงศ์พงษ์คํา
นางฤทัยรัตน์ แก้วจํารัส
นายคํารณ ช่วงชุณห์ส่อง
นายทศพร ประยูรบุตร
นางปรีดา เต็มพร้อม
นางสาวอารี มลไชย
นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม
นายอนันต์ ปานสังข์
นางถนอมศรี เดชศรี
นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร
นายวิชัย มาศศรี
นางสาวจรรยา เจ๊ะเหยง
อําเภอเกาะสมุย
นายวิสาร บุญลี่
นายบัญญัติ พูลผล
นางรุ่นกานต์ ทองปาน
นางอุทยั วรรณ นาลาด
นายพุทธพันธุ์ พรหมรักษ์
นายอนุสรณ์ แท่นอ่อน
นายจักรพงศ์ อินทร์เจริญ
นายคําพูน วันนา
นายเอกรินทร์ บุณยะโพธิ์
นายเทพบรรจง พูลสวัสดิ์
นางสาวกิตยิ า เก้าเอีย้ น
นางสาวเบญจวรรณ บุญสิน
นายโสมนัส ศรีขวัญ
นายธาดา อักษรชื่น
นางกนกวรรณ ปาลคะเชนทร์
นางวณิชชา เดีย่ ววาณิชย์
นายสุชาติ สุขสม
นางสาวอัจฉรา สมหวัง
อําเภอเกาะพะงัน
นายวัชรินทร์ วรเวทย์ชลิต
นายสิทธิพล ลีแสน

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชลคราม
ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา
ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
ครู (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก
ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสิงขร
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําฉา
ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะพลวย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง
ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแจ้ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคีรีวงการาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสันติวราราม
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประเดิม
ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคุณาราม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกลาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุณฑริการาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายแหลม
ครูผู้ช่วย (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแหลมหอย
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใต้
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท้องนายปาน
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126 นางสิริภรณ์ พาทีธรรม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดริน้
127 นายวิโรจน์ ทองถึง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่า
128 นายศรีเพชรวัชร ศรีเมือง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
129 นายสุวัช เพียรเกษตร
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะเดือ่ หวาน
130 นางสาวนิภาพร บินสัน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา
131 นางกรรณิกา โอชม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสมัยคงคา
132 นายเอกชัย ปานชนะพงศ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศรีธนู
ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นางดวงมณี ฉิมพลี
นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการพิเศษ
2 นางสาวพิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ
3 นางสิรภัทร เซีย่ งฉิน
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ
4 นางสุมณฑา วงศ์วิเชียร
นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการ
5 นางสาวณัฏยา เขียวสวัสดิ์
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
ผู้ไม่มาประชุม
1 ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
2 นายประทีป ทองด้วง
ไปราชการ
3 นายสัญญานนท์ พรหมมณี
ไปราชการ
4 นายผัน หอมเกตุ
ไปราชการ
5 นายมณีโชติ แพเรือง
ไปราชการ
6 นายสุมนต์ ศิรธิ รรม
ไปราชการ
7 นายธนาวุฒิ รักษ์หนู
ไปราชการ
8 นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์
ไปราชการ
เริ่มประชุม เวลา 13.05 น.
ประธานในที่ประชุม (นายชุมพล ศรีสังข์) ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 1
1) จุดเทียน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย
2) ที่ประชุมร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ
3) ชม VTR ประมวลภาพกิจกรรมในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560
4) มอบโล่และเกียรติบัตร

4.1) ด้วย ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค (ภาค 6) ประกาศ
ผลการประกวดโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน DLTV ระดับภูมิภาค (ภาค 6) ปีงบประมาณ 2560
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ได้แก่ โรงเรียนวัดสิงขร
ประธาน ดําเนินการตามระเบียบวาระประชุมดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ประธาน :
1) ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งว่า ได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือนักเรียนประสบอุทกภัย
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) จาก สนช. จํานวน 1,954 ชุด เป็นเงิน 762,060 บาท ในส่วนของ
สพป.สฎ.1 ได้รับจัดสรร จํานวน 393 ชุด โดยจะดําเนินการจัดสรรให้แก่นักเรียนต่อไป
2) ด้วยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ในด้าน
2.1) บานประตู (บานไม้) ขนาด 80*120 ซม. จํานวน 1,000 บาน
โรงเรียนใดเดือดร้อนและมีความประสงค์ขอให้ทําหนังสือราชการ
พร้อมแนบภาพถ่าย
2.2) ข้าวสาร (กระสอบ) และน้ําดื่ม (แพ็ค 12 ขวด)
โรงเรียนใดเดือดร้อนและมีความประสงค์ขอให้ทําหนังสือราชการ พร้อมแจ้งจํานวน
นักเรียนที่ประสบอุทกภัยและต้องเป็นโรงเรียนที่ประกอบโครงการอาหารกลางวัน
ประสานงานไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี
หมู่ 2 ตําบลหนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
(ผอ.อุดม เพชรคุต) โทร 077-380641 โทรสาร 077-380642 มือถือ 08-7988-8852
3) ด้วยบริษัท อสมท. จํากัด(มหาชน) จัดโครงการ “อสมท ช่วยผู้ประสบภัย สานใจประชา
รัฐ” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้
นักเรียนที่เรียนดี ในสังกัด สพป.สฎ.1
- ระดับมัธยมศึกษา มอบทุนการศึกษา 50 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท และ
- ระดับประถมศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา จํานวน 9 โรงเรียน
4) ด้วย สพฐ. จัดสรรงบประมาณ 2560 เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัย ขณะนี้ สพป.สฎ.1
ได้รับจัดสรรมาแล้ว จํานวน 12,000,000 บาท จํานวน 65 โรง
5) ด้วยโรงเรียนวัดคงคาล้อม ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
(สร้างรั้วโรงเรียน, ปรับปรุงห้องเรียน, ปรับปรุงห้องสมุด, ห้องสํานักงาน) ขณะนี้โรงเรียน
กลับสู่สภาพปกติแล้ว ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนและขอขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือ
โรงเรียนมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
ประธาน : ในส่วนของเงินบริจาคคงเหลือ จะดําเนินการจัดสรรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรองเท้านักเรียน และ
จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด
ได้แจ้งทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th  หัวข้อ “การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา”)
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 งานบริหารบุคคล
3.1.1 กําหนดการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผชู้ ่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2560
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 1) หน้า 9
ด้วย สพฐ. กําหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผชู้ ่วย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 1) สรุปได้ดังนี้
1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
ภายในวันที่ 21 มี.ค. 60
2. รับสมัครคัดเลือกสอบแข่งขัน
วันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 60
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
ภายในวันที่ 10 เม.ย. 60
4. สอบข้อเขียน
วันที่ 29 เม.ย. 60
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาค ข ความรูค้ วามสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
5. สอบสัมภาษณ์
ภาค ค. ความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ
6. ประกาศผลการสอบแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 22 เม.ย. 60
วันอาทิตย์ที่ 23 เม.ย. 60
วันที่ 24 เม.ย. 60
วันที่ 28 เม.ย. 60

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
3.1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ และพนักงานราชการ
ด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้าง
จากเงินงบประมาณ เพื่อต่อสัญญาจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน
2560
ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. แจ้งโรงเรียนที่มีลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1) ผู้อํานวยการสถานศึกษา
เป็นประธานกรรมการ
2) ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 1 คน
เป็นกรรมการ
3) ข้าราชการครูในสถานศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ
2. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ออกประกาศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. แจ้งประกาศคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงิน
งบประมาณ ให้โรงเรียนทราบ
4. โรงเรียนดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม
2560 แล้วแจ้งผลการประเมินฯ ให้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ทราบ

5. กรณีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ให้โรงเรียนจัดส่งสัญญาจ้างและ
สัญญาค้ําประกันพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่ง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เพื่อดําเนินการต่อสัญญาจ้างแล ะ
ออกคําสั่งจ้าง รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560
6. กรณีผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ไม่ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 60 จะไม่สามารถ
ต่อสัญญาจ้างได้ ให้โรงเรียนรายงาน สพป.สุราษฎร์ธานี เพื่อทราบด้วย
7. สําหรับพนักงานราชการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จะใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี มาใช้ในการต่อสัญญาจ้าง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2 งานบริหารทั่วไป
3.2.1 ผลคะแนนการดําเนินงาน
ด้วย สพฐ. ประกาศผลคะแนนการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้
1) * ผลคะแนนการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ KRS
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 2 หน้า 10-17 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้
ค่าคะแนน
ค่าคะแนนรายมิติ
สพป.
เฉลี่ยรวม
มิติภายนอก
มิติภายใน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
4.21882
4.02562
4.85914
* รายละเอียดคะแนนแยกตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ KRS
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 2 หน้า 18-23
มิติ/ตัวชี้วัด

ค่าคะแนน

มิติภายนอก (น้ําหนัก 58)
1.ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่าง
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (น้ําหนัก 0)
1.1. ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอาย (น้ําหนัก 5)
1.2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (น้ําหนัก 13)
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีขึ้นไป (น้ําหนัก 10)
1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ TEPE Online
(น้ําหนัก 10)
1.5.1ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
สําหรับโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลาง (น้ําหนัก 6)
1.5.2 ระดับความสําเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามตารางออกอากาศ
(DLTV) (น้ําหนัก 4)
2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) (น้ําหนัก 10)
มิติภายใน (น้ําหนัก 17.5)
3. ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (น้ําหนัก 2.5)
4. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน (น้ําหนัก 2.5)
5. การประหยัดน้ํา (น้ําหนัก 2.5)
6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (น้ําหนัก 5)
7. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (น้ําหนัก 5)
8. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน (น้ําหนัก 0)
รวม ( น้ําหนัก 75.5)

4.02562

ค่าคะแนน
คูณน้ําหนัก
3.09253
0.00000

3.86040
4.16802
5.00000

0.25566
0.71767
0.66225

1.00000

0.13245

5.00000

0.39735

5.00000

0.26490

5.00000
4.85914
4.01400
5.00000
5.00000
5.00000
5.00000

0.66225
1.12629
0.13291
0.16556
0.16556
0.33113
0.33113
0.00000
4.21882
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การดําเนินการตามรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลคะแนน 4.21882 (คะแนนเต็ม 5)
อยู่ในลําดับที่ 149 ของประเทศ และอยู่ลําดับที่ 26 ของภาคใต้ โดยมีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้
ระดับคะแนน
กลุ่มที่
ที่
ตัวชี้วัด
เต็ม 5
รับผิดชอบ
1 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากรกลุ่มอายุ (12-14 ปี) (น้ําหนัก 5)
3.86040
สจ.
2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (น้ําหนัก 13)
4.16802
ศน.
ระดับชั้น ป.6 ภาษาอังกฤษ 3.4019
คณิตศาสตร์ 4.2053
วิทยาศาสตร์ 3.7673
ระดับชั้น ม.3 ภาษาไทย 2.6138
ภาษาอังกฤษ 2.8979
คณิตศาสตร์ 3.1829
วิทยาศาสตร์ 3.0299
สังคมศึกษา 3.3813
3. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ TEPE Online
1.0000
บค.
(น้ําหนัก 10)
4. ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (น้ําหนัก 2.5)
4.01400
กง.

2) * ผลคะแนนการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ARS
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 3) หน้า 24-31 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้
ค่าคะแนน
ค่าคะแนนรายกลยุทธ์
สพป.
เฉลี่ยรวม กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 4.49215 4.41800
4.18070
4.14286
5.00000
* รายละเอียดคะแนนแยกตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ARS
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 3) หน้า 32-34
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (น้ําหนัก 29.5)
1.ระดับความสําเร็จของการสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (น้ําหนัก 2)
2.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดีและ
สามารถเป็นแบบอย่างได้ (น้ําหนัก 2)
3.ร้อยละของนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ
O-NET วิชาต่างๆ สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม เพิ่มขึ้น (น้ําหนัก 1)
4.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม (น้ําหนัก 3)
5.ร้อยละของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย (น้ําหนัก 2)
6.ระดับความสําเร็จของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดําเนินการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน และมีโรงเรียนที่สามารถเป็นต้นแบบได้ (น้ําหนัก 2)
7.ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(น้ําหนัก 3)
8.ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดําเนินการ 29 ประการสู่
ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ (น้ําหนัก 2)
9.ระดับความสําเร็จของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดําเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ลูกเสือ (น้ําหนัก 2)

4.41800
5.00000

ค่าคะแนนคูณ
น้ําหนัก
1.63938
0.12579

5.00000

0.12579

4.03100

0.05070

5.00000

0.18868

5.00000

0.12579

4.90000

0.12327

5.00000

0.18868

5.00000

0.12579

3.00000

0.07547

ค่าคะแนน
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10.ระดับความสําเร็จของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดําเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ)
- กิจกรรมสภานักเรียน (น้ําหนัก 2.5)
11.ระดับความสําเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะของนักเรียน (น้ําหนัก 2)
12.ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ที่อ่านออกเขียนได้ (น้ําหนัก 3)
13.ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา
ด้านการสร้างจิตสํานึก การบริหารจัดการขยะ น้ําเสีย และมลพิษทางอากาศ (น้ําหนัก 1.5)
14.ร้อยละของนักเรียน และครู ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตามกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (น้ําหนัก 1.5)
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ (น้ําหนัก 21)
15.ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพระดับตําบลจัดกิจกรรมเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพ
ส่งผลให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพส่งผลให้นักเรียนมีรายได้
ระหว่างเรียน (น้ําหนัก 2)
16.ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพระดับตําบลที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
(น้ําหนัก 2)
17.ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยได้รับการพัฒนาความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (น้ําหนัก 0)
18.อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 3 5 ปี (น้ําหนัก 1)
19.อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากร กลุ่มอายุ 6 11 ปี (น้ําหนัก 1)
20.ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (น้ําหนัก 1)
21.ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (น้ําหนัก 1)
22.ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (น้ําหนัก 0)
23.ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาออกกลางคัน (น้ําหนัก 1)
24.ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกลางคัน (น้ําหนัก 1)
25.ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายออกกลางคัน (น้ําหนัก 0)
26.ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคลระบบออนไลน์
(น้ําหนัก 1)
27.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(น้ําหนัก 1)
28.ระดับความสําเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนวให้มีความเข้มแข็ง
(น้ําหนัก 3)
29.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งในการดําเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
(น้ําหนัก 3)
30.ร้อยละการยกระดับวิชาการโรงเรียนในฝัน (น้ําหนัก 3)
31.ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับคูปอง สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกบัญชี ข. และ ค.
(น้ําหนัก 0)
32. ร้อยละของนักเรียนพิการเรียนรวมผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) (น้ําหนัก 0)
33.1 ร้อยละของนักเรียนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ทักษะการดํารงชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได้ (น้ําหนัก 0)

ค่าคะแนน

ค่าคะแนนคูณ
น้ําหนัก

1.00000

0.03145

4.00000
5.00000

0.10063
0.18868

5.00000

0.09434

5.00000

0.09434

4.18070

1.10434

5.00000

0.12579

5.00000

0.12579
0.00000

5.00000
5.00000
4.68440
4.11040
5.00000
1.00000

0.06289
0.06289
0.05892
0.05170
0.00000
0.06289
0.01258
0.00000

5.00000

0.06289

5.00000

0.06289

5.00000

0.18868

5.00000

0.18868

1.00000

0.03774
0.00000
0.00000
0.00000
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33.2 ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนการศึกษา (น้ําหนัก 0)
33.3 ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับการสนับสนุนการศึกษา (น้ําหนัก 0)
33.4 ร้อยละของนักเรียนพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ (น้ําหนัก 0)
34. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาการด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ
วอลดอร์ฟ (น้ําหนัก 0)
35.ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (น้ําหนัก 0)
36.ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (น้ําหนัก 0)
37.ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาสายสามัญควบอิสลามศึกษาเพิ่มขึ้น (น้ําหนัก 0)
38.ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่วน ร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา (น้ําหนัก 0)
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (น้ําหนัก 7)
39.ร้อยละของโรงเรียนได้รับการจัดสรรอัตราจ้างสามารถปฏิบตั ิงานสนับสนุนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และอัตราจ้างนักการภารโรงสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(อัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้สถานศึกษา) (น้ําหนัก 1)
40.ร้อยละของสถานศึกษาที่ครูสามารถกลับไปปฏิบัติการสอนเพิ่มขึ้น โดย การจัดสรรอัตรา
จ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง (น้ําหนัก 1)
41.1ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ได้รับการพัฒนา
(น้ําหนัก 1.5)
41.3ระดับความสําเร็จในการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
(โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน) (น้ําหนัก 1.5)
42.ระดับความสําเร็จของหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ประจําปีการศึกษา 2558 (น้ําหนัก 2)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (น้ําหนัก 22)
43.1ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (น้ําหนัก 2.4)
43.2ร้อยละของโรงเรียนที่ส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจําปี
ครบถ้วน (น้ําหนัก 0.6)
44.ระดับความสําเร็จของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถปฏิบัติงานด้านบัญชีได้
ตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด (น้ําหนัก 3)
45.ระดับความสําเร็จของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (น้ําหนัก 3)
46.ระดับความสําเร็จของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (น้ําหนัก 2)
47.ระดับความสําเร็จของผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี (น้ําหนัก 2)
48.ระดับความสําเร็จของการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (น้ําหนัก 3)
49.ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชีของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (น้ําหนัก 3)
50.ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (น้ําหนัก 3)
รวม ( น้ําหนัก 79.5)

ค่าคะแนน

ค่าคะแนนคูณ
น้ําหนัก
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

4.14286

0.36478

5.00000

0.06289

5.00000

0.06289

5.00000

0.09434

5.00000

0.09434

2.00000

0.05031

5.00000
5.00000

1.38365
0.15094

5.00000

0.03774

5.00000

0.18868

5.00000

0.18868

5.00000

0.12579

5.00000

0.12579

5.00000

0.18868

5.00000

0.18868

5.00000

0.18868
4.49215
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การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลคะแนน 4.49215
(คะแนนเต็ม 5) อยู่ในลําดับที่ 25 ของประเทศ และอยู่ลําดับที่ 4 ของภาคใต้ โดยมีตวั ชี้วัดที่ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย ดังนี้
ที่

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีผลการสอบ
O-Net วิชาต่างๆ สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มเพิ่มขึ้น (น้ําหนัก 1)
- ภาษาอังกฤษ 4.1550
- สังคมศึกษา 1.0000
2. ระดับความสําเร็จของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดําเนินการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน และมีโรงเรียนที่สามารถเป็นต้นแบบได้ (น้ําหนัก 2)
3. ระดับความสําเร็จของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดําเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบายในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมลูกเสือ (น้ําหนัก 1.5)
4. ระดับความสําเร็จของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดําเนินงานภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ)
- กิจกรรมสภานักเรียน (น้ําหนัก 2.5)
5. ระดับความสําเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะของนักเรียน (น้ําหนัก 2)
6. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (น้ําหนัก 1)
7. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (น้ําหนัก 1)
8. ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกลางคัน (น้ําหนัก 1)
9. ร้อยละการยกระดับวิชาการโรงเรียนในฝัน (น้ําหนัก 3)
10. ระดับความสําเร็จของหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ประจําปีการศึกษา 2558
(น้ําหนัก 2)

3) สรุปค่าเฉลี่ยรวม
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 4) หน้า 35-40
ปี พ.ศ.
KRS
ARS
2557
4.15180
4.44047
2558
3.78460
4.29494
2559
4.21882
4.49215
ลําดับที่ 149 ของประเทศ
ลําดับที่ 26 ของภาคใต้

คะแนนรวม
429613
4.03977
4.35549

ระดับคะแนน
เต็ม 5
4.03100

กลุ่มที่
รับผิดชอบ
ศน.

4.9000

ศน.

3.00000

สจ.

1.0000

สจ.

4.0000
4.68440
4.11040
1.0000
1.0000
2.0000

สจ.
สจ
สจ.
สจ.
ศน.
บค.

ลําดับที่ของประเทศ
37
27
91

ลําดับที่ 25 ของประเทศ
ลําดับที่ 4 ของภาคใต้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ประธาน : การดําเนินการ KRS ด้านมิติภายนอก ระดับความสําเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผ่านระบบ TEPE Online ผลการประเมิน 1.0000 โรงเรียนได้เข้าไปเรียน TEPE ออนไลน์
การดําเนินการขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคน
ที่ประชุม : รับทราบ
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3.2.2 การจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสรุ าษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจําปี 2560
ด้วยจั งหวั ดสุราษฎร์ ธานี คณะสงฆ์จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี องค์การบริหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี
องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน กําหนดจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร
ประจําปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ปูชนียสถานสําคัญของจังหวัด
และส่งเสริมให้เขาท่าเพชรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกําหนดจัดงานระหว่างวันที่
26 - 27 มีนาคม 2560
กําหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560
1. พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองเวลา 08.30 น. และพระธาตุศรีสุราษฎร์ เวลา 10.00 น.
2. พิธีสมโภชผ้าห่มพระธาตุศ รีสุราษฎร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลหลักเมือง
สุราษฎร์ธานี การแต่งกายผ้าไทยหรือชุดสุภาพ
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
พิ ธี เชิ ญ ผ้ าขึ้ น ห่ ม พระธาตุ ศ รี สุ ร าษฎร์ เวลา 13.40 น. ตั้ งขบวนพร้ อมกัน ณ ศาลหลั ก เมื อ ง
สุราษฎร์ธานี และตั้งขบวนอีกที่หนึ่งบริเวณเชิงเขาท่าเพชร พร้อมกันในเวลา 14.30 น. เวลา 17.00 น. เริ่ม
พิธีการทางศาสนา การแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรมหรือแบบฟอร์มตามสังกัด
การจั ดทํ า เหรี ยญที่ ร ะลึ ก พระธาตุ ศ รี สุ ร าษฎร์ค รบรอบ 60 ปี( ด้า นหน้ า ) และศาลหลัก เมื อ ง
สุราษฎร์ธานี ครบรอบ 20 ปี เหรียญทองคํา ราคา 30,000 บาท, เหรียญเงิน ราคา 999 บาท, สามกษัตริย์
ราคา 99 บาท, ทองแดง 49 บาท
ในการนี้ ไ ด้ ค ณะกรรมการจั ด งานฯ ได้ ม อบผ้ า ให้ สพป.สฎ.1 จํ า นวน 1 ผื น เพื่ อ เชิ ญ ชวน
ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมทําบุญผ้านําไปร่วมพิธีสมโภชผ้าในวันที่ 26 มีนาคม 2560 และแห่ผ้าห่ม
พระธาตุในวันที่ 27 มีนาคม 2560
ทั้งนี้ ตามประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุ
ศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจําปี 2560 คณะกรรมการดําเนินการจัดงาน 1. ฝ่ายอํานวยการ 1.18
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้า
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าศูนย์ เขต ภาค ทุกหน่วยงานและ 7.ฝ่ายระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน 7.8
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีหน้าที่ทําความเข้าใจกับมวลชน
เพื่อให้ทราบความเป็นมาและความสําคัญของการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรี สุราษฎร์ ประสานงานกับพลัง
มวลชนเพื่อชวนเชิญให้เข้าร่วมงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์
ในการนี้ได้ขอความร่วมมือจากโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เขาท่าเพชร คือโรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองขุนทะเล โรงเรียนบ้านท่าเพชรและโรงเรียนบ้านบางใหญ่ จัดนักเรียนโรงเรียนละ 10 คน รวม 30 คน
พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร จาก สพป.สฎ.1 ร่วมพิธีเชิญผ้าขึ้นห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ ตั้งขบวนพร้อมกัน
ณ บริเวณเชิงเขาท่าเพชร ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 พร้อมกันในเวลา 14.30 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ประธาน : ขอเชิญร่วมกันทําบุญกิจกรรมดังกล่าว
ที่ประชุม : รับทราบ
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3.2.3 การรายงานความช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ฝนตก และอุทกภัยภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ซึ่งเหตุการณ์
ดังกล่าวส่งผลกระทบกับโรงเรียนในสังกัด และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ได้ดําเนินการประสานให้ความช่วยเหลือนักเรียน (เครื่องแบบนักเรียน) ไปแล้วนั้น
ในการนี้ ขอให้โรงเรียนรายงานการรับเครื่องแบบนักเรียน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเลข 5) หน้า 41 ส่ง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560
แบบรายงานการรับเครื่องแบบนักเรียนสําหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
โรงเรียน.....................................
นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
จํานวน
คน
นักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือ (เครื่องแบบนักเรียน)
จํานวน
คน
จํานวน
หน่วยงานที่ให้
วันที่รับ
ลายมือชื่อ
ที่
ชื่อ – สกุล
ชั้น
(ชุด)
ความช่วยเหลือ
ความช่วยเหลือ
นักเรียนผูร้ ับ

หมายเหตุ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2.4 การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา และการขออนุญาตนํานักเรียนเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
จากเหตุการณ์เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ของนักเรียน ประสบอุบัติเหตุ ขณะเดินทางไป
ทัศนศึกษา เป็นเหตุให้มีนักเรียนและครูเสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 จึงขอกําชับให้สถานศึกษาดําเนินการตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา
พ.ศ.2548 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 6) หน้า 42-43 และ
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
และเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สอดรับกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 6) หน้า 44-49
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ขอเน้นย้าํ ในเรื่อง การขออนุญาต
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ สถานศึกษาควรยื่นเรื่องการขออนุญาตการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
และการขออนุญาตนํานักเรียนเพื่อการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ก่อนการเดินทาง 15 วัน
หรือหากมีเหตุสุดวิสัยที่จะต้องยื่นเรื่องโดยกระชั้นชิดให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นเป็นราย ๆ ไป เอกสาร
ประกอบการยื่นเรื่องขออนุญาต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 6) 50-51
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประธาน : จากข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับผลกระทบกับนักเรียน ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวบางโรงเรียนได้
ดําเนินการ
- บางโรงขออนุญาตมาตามระเบียบฯ
- บางโรงไม่ขออนุญาตตามระเบียบฯ
- บางโรงเรียนดําเนินการไปแล้วขออนุญาตย้อนหลัง
เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด และป้องกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ ขอให้
โรงเรียนได้ดําเนินการ
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1) ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และการดําเนินการให้ขออนุญาตผู้ปกครอง และต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ปกครองด้วย
2) ตรวจสอบสภาพยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี หรือรถยนต์ใหม่
อายุการใช้งานไม่นาน
3) พนักงานขับรถ มีความชํานาญในการควบคุมพาหนะ
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2.5 การป้องกันเด็กจมน้าํ ในช่วงปิดภาคเรียน
จากการศึ ก ษาของ ศู น ย์ วิ จั ย เพื่ อ สร้ า งเสริ ม ความปลอดภั ย และป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ ในเด็ ก
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี พบว่ า สาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ตอั น ดั บ 1 ของเด็ ก ไทย คื อ “การจมน้ํ า ” การจมน้ํ า ของ
เด็กเล็กมักเป็นอุบัติเหตุที่ผู้ปกครองคาดไม่ถึง เพราะเชื่อว่าตนเองสามารถดูแลเด็กได้ตลอดเวลา และไม่คิดว่า
สภาพแวดล้ อ มในชี วิ ต ประจํ า วั น ทั่ ว ไปจะเป็ น อั น ตรายต่ อ เด็ ก มี เ ด็ ก เล็ ก ที่ เ สี ย ชี วิ ต จากการจมน้ํ า ในถั ง น้ํ า
กาละมั ง บ่ อ อ่ า งเลี้ ย งปลา แม้ ก ระทั่ ง โถชั ก โครก หรื อ ตามบ้ า นเรื อ นที่ เ ป็ น พื้ น ไม้ และมี ร่ อ งหรื อ รอยแตก
ขนาดใหญ่โดยที่ทางพื้นข้างล่างเป็นแหล่งน้ําที่เคยมีเหตุการณ์ที่เด็กตกลงไปเสียชีวิตอยู่เสมอ
กลุ่มเด็กเล็กอายุต่ํากว่า 5 ปี ส่วนใหญ่จะจมน้ําในบ้านหรือละแวกบ้าน กลุ่มนี้พ่อแม่ก็รู้ว่า ว่ายน้ํา
ไม่ได้และก็ป้องกันไม่ให้ลงไปเล่นน้ํา แต่คิดว่าตนเองจะเฝ้าได้ตลอดเวลา แต่ช่วงเกิดเหตุแค่เผลอไป นิดเดียว
เช่น เด็กอายุ 11 เดือนจมน้ําตายในถังน้ํา กะละมัง คุณแม่เอาจานข้าวไปเก็บ คุยกับเพื่อนหันกลับมาเด็กจมน้ํา
เสียชีวิตแล้ว
การเสียชีวิตในกลุ่มเด็กอายุ 6 – 10 ปีว่า มีลักษณะที่แตกต่างออกไป เพราะเด็กวัยนี้สามารถ
ออกไปเล่นกับเพื่อนนอกบ้านได้แล้ว และการเล่นน้ํากับเพื่อนทั้งที่ว่ายน้ําไม่เป็น หรือการเล่นน้ําแบบผาดโผน เช่น
กระโดดจากที่สูงหรือเล่นกับเพื่อนในน้ําแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็เป็นเหตุให้เกิดการเสียชีวิตได้ ขณะที่การเสียชีวิต
จากการจมน้ําของเด็กกลุ่มอายุ 10 ปีขึ้นไป สาเหตุจะเหมือนกับเด็กกลุ่ม 6 – 10 ปี แต่จะบวกด้วยความก้าวร้าว
การเล่นแบบคึกคะนองมากขึ้น บางทีก็มีเรื่องของแอลกอฮอล์ด้วย
เนื่องจากช่วงนี้ใกล้จะปิดภาคเรียน และเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อน เด็กมักจะชวนกันไปเล่นน้ําในคลอง
ในสระน้ํา และจมน้ําเสียชีวิตจํานวนมาก จึงขอความร่วมมือสถานศึกษากําชับให้ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่บุตร
หลานในช่วงปิดภาคเรียน ไม่ปล่อยให้ไป เล่นน้ําตามลําพัง และการพาลูกไปเรียนว่ายน้ําเสียแต่เนิ่น ๆ รวมทั้ง
การลอยตัวในน้ําให้ได้นั้นเป็นหนทางที่ดีที่สุดสําหรับการเอาตัวรอด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2.6 การจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา ทุกระดับชัน้
ตามที่ สพฐ. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษารายละเอียดของ
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งศึกษาชุดเอกสารการป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หาท้ อ งในวั ย เรี ย นและเอกสารแนวทางการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ พศศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ไ ด้ แ จ้ ง ให้
สถานศึกษาในสังกัดทราบแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ 04163/3009 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
ในการนี้ สพฐ. ได้ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการดังนี้
1) เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้สถานศึกษาในทุกระดับชั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ในปีการศึกษา 2560
2) สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาครู เพื่อให้สามารถสอนเพศศึกษา และให้คําปรึกษาในเรื่อง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียน
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3) กํ า ชั บ ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาด้ ว ยรู ป แบบที่ เ หมาะสม สํ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ปั ญ หา
การตั้งครรภ์ เพื่อให้นักเรียนศึกษาต่อได้จนจบการศึกษาภาคบังคับ หรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
3.3 งานการเงินและงบประมาณ
3.3.1 สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2560 (มีนาคม)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 7) หน้า 52 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
รายการงบประมาณ
ได้รับจัดสรร 4 รายการ (มี.ค.60)
รวมทั้งสิ้น

งบลงทุน
4,163,200
79,715,100

ประเภทงบประมาณ (บาท)
งบบุคลากร
เงินอุดหนุน งบดําเนินงาน รวม (บาท)
15,391,186 19,554,386
3,556,200 96,619,496 47,350,836 227,241,632

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
3.3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ
1) รายการงบลงทุน (โรงเรียนแม่เหล็ก) ปีงบประมาณ 2559
2) รายการงบลงทุน (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) กระตุ้นโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2559
3) รายการก่อหนี้ผูกพัน/การเบิก
- งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ฯ ปีงบประมาณ 2560
- งบลงทุน ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 8) หน้า 53-64 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
รายการ
1.เงินกัน ปี 2559(โรงเรียนแม่เหล็ก)
2.เงินกัน ปี 2559 (ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็กทั่วประเทศ โรงเรียนปกติ)
3. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
3.1 ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสําหรับ
สถานศึกษาจัดสรร 18 โรง
(จัดซื้อโดยวิธี e-bidding)
4. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4.1 โรงอาหาร รร.อนุบาลฯ
4.2 อาคารเรียน แบบ 318ล/55-ก
4.3 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
4.4 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
(12 ร.ร.)
4.5 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ
(26 ร.ร.)

งบประมาณที่ได้รับ
ทําสัญญาแล้ว และ
อนุมัติเงินประจํางวด
ทํา PO แล้ว
8,632,900
7,643,080
25,087,700
23,945,480

เบิกจ่ายแล้ว
1,350,000
8,450,090

งบประมาณคงเหลือ
ยังไม่ส่งเบิก
6,293,080
15,495,390

4,163,200

-

-

-

2,432,200
7,108,200
9,402,000
20,493,100

2,432,200
7,108,200
9,202,812.50
19,999,000

0
0
1,393,380
1,555,000

2,432,200
7,108,200
7,809,432.50
18,444,000

5,028,700

4,627,800

4,427,800

200,000

ประธาน : ขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบ เร่งรัดการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปีที่ผ่านมา กรณีโรงเรียน
บ้านเกาะเต่า ไม่ได้ขอขยายเงินงบประมาณ
รองสัญญานนท์ : ให้ก่อหนีผ้ ูกพันสัญญา และจะต้องบันทึกรายการ e-GP พร้อมทั้งบันทึกรายการ PO
ในระบบ GFMIS ภายในวันที่ 31 มี.ค. 60 ไม่เกินเวลา 16.30 น. หากโรงเรียนใดยังไม่เบิกเงิน
ต้องขอขยายทันที ให้ประสานงานมายัง สพป. ด้วย
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ที่ประชุม : รับทราบ
3.4 งานวิชาการ
3.4.1 การจัดเวลาเรียนปีการศึกษา 2560
การจัดเวลาเรียนปีการศึกษา 2560ให้โรงเรียนถือปฏิบัติประกาศกระทรวงศึกษา : เรื่อง
การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และประกาศกระทรวง
ศึกษา : เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึ กษาปีที่ 1-3 ในสถานศึ กษา ประกาศ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ตามหนังสือแจ้งจาก สพป.สุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 04163/6273 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน
2559 และหนังสือแจ้งจาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ที่ ศธ 04163/6159 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
ในการนี้ สพป.สุราษฎร์ ธานี เขต 1 ได้เสนอแนะแนวการจัดตารางเรียนเพื่อรองรับประกาศ
ดังกล่าวไว้ 3 รูปแบบ ตามหนังสือจาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ที่ ศธ 04163/6273 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน
2559 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 9) หน้า 65-69
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
3.4.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2560
การวางแผนยกระดับคุณภาพปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสามารถกําหนดแผนยกระดับคุณภาพ
ตามรูปแบบที่โรงเรียนเห็นว่ามีความมีความสะดวกในการนําไปใช้ หรือคงใช้รูปแบบเดิม ตามที่ สพป.สุราษฎร์ธานี
เขต 1 ได้เสนอแนะไว้ก็ได้ เกณฑ์การกําหนดค่าเป้าหมายที่ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคือ
ผลการสอบ O-NET/NT ปีการศึกษา 2559
เป้าหมายปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 41
ให้กําหนดค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมีคะแนนเฉลี่ย 41 – 45
ให้กําหนดค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมีคะแนนเฉลี่ย 46 - 50
ให้กําหนดค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 50
ให้กําหนดค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2
จากเกณฑ์การกําหนดค่าเป้าหมายดังกล่าว ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.5
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ประธาน : ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ประกาศผลสอบ O-NET และทราบว่าการประเมินผลการอ่านและเขียน
นักเรียนทําไม่ได้เลย ให้ไปวางแผนแก้ไขปัญหาด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
3.4.3 การนิเทศสถานศึกษาในปีการศึกษา 2560
การนิเทศในปีการศึกษา 2560 จะมีการนิเทศการเรียนการสอนในประเด็นที่ครูผู้สอนต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นสําคัญ กล่าวคือครูผู้สอนต้องมีประเด็นปัญหาหรือประเด็นที่ต้องการความช่วยเหลือ/แนะนํา
สําหรับศึกษานิเทศก์ เพื่อร่วมคิดร่วมกําหนดวิธีการพัฒนา เพื่อรองรับการนิเทศโรงเรียนและครูผู้สอนต้องมี
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาเป็นเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะแต่ละโรงเรียน (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ หมายเลข 10) หน้า 70 สรุปได้ดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบัน
ขั้นที่ 2 การวางแผนพัฒนา
ขั้นที่ 3 การนิเทศ
ขั้นที่ 4 การประเมินสรุป/รายงาน
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ขั้นที่ 5 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ขั้นที่ 6 ปรับปรุง/พัฒนาต่อยอด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
3.4.4 รายงานการนําส่งผลการประเมินมาตรฐาน เพื่อจัดทําข้อมูลสารสนเทศที่จาํ เป็น
เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา (รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ผ่านระบบออนไลน์)
ตามที่ได้แจ้งหนังสือภายในความว่า จะมีการประชุมปฏิบัติการนําส่งข้อมูลผลการประเมินมาตรฐาน
การประกันคุณภาพของสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 ต่อเนื่องจากการประชุมปฏิบัติการนําส่งข้อมูล
ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 7 - 2 5 5 8 ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 2 3 -2 4 มี น า ค ม 2 5 6 0 ณ ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม เ มื อ ง ค น ดี
สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 และโรงเรียนบ้านบ่อผุด นั้น จากการติดตามโรงเรียนในพื้นที่พบว่า การจัดสอบปลายปี
ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งส่งผลให้ประเมินในส่วนตัวขี้วัดที่เกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่จะต้องนําบันทึกผ่าน
ระบบออนไลน์ ยั ง ไม่ ไ ด้ ในการนี้ เ มื่ อ โรงเรี ย นได้ ทั น ที ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นเรี ย บร้ อ ยให้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ผ่าน IP 203.113.25.93 โดยใช้ username password ของครูผู้รับผิดชอบ Download Template
ระดับการศึกษาที่เปิดสอนมาใหม่ กรอกข้อมูลเฉพาะปีการศึกษา 2559 ส่วนปีการศึกษา 2558 และ 2557 เว้นว่าง
ไว้ เมื่อกรอกและส่งเข้าระบบบันทึกเรียบร้อยแล้วให้ผู้บริหารโรงเรียนเข้าระบบภายใต้ username password
ของผู้บริหารโรงเรียน เพื่อรับรองข้อมูลแล้วส่งสํานักงานเขตพื้นทีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มีนาคม 2560
เนื่องด้วยเขตพื้นทีจะต้องรับรองส่งส่วนกลางภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ระบบปิดวันที่ 31 มีนาคม 2560
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ประธาน : โรงเรียนควรเสนอปัญหาอุปสรรค และศึกษานิเทศก์วางแผนแก้ไข ต่อไปนี้ปิดภาคเรียน ให้โรงเรียน
วิเคราะห์ มีปัญหาอะไรบ้าง สาเหตุของปัญหาคืออะไร และได้สั่งการให้โรงเรียนส่งปัญหาการจัด
การเรียนการสอน
ที่ประชุม : รับทราบ
คุณพิณิวรรณ :
3.4.5 การติดตามงบประมาณ DLIT
ตามที่ สพฐ. ได้กําหนดโยบาย ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี 2558
ได้จัดสรร ครุภัณฑ์ DLIT 116 โรง จํานวน 347 ชุด งบประมาณ 16,704,580 บาท และงบประมาณ ปี 2560
ได้รับจัดสรร 65 โรง จํานวน 188 ชุด งบประมาณ 9,050,320 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการ ด้วยเหตุนี้
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้สุ่มออกติดตามในบางเขตพื้นที่และสรุปออกเป็นรายงานวิจัยเสนอ สพฐ.
ให้เห็นข้อที่ต้องปรับปรุง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 11) หน้า 71-88
ประเด็นหลักที่ สตง. เสนอคือให้เขตพื้นที่กําหนดนโยบายและกํากับให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์จาก
ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ ว ยเทคโนโลยี ท างไกลผ่ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
อย่างจริงจัง คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุน โดยใช้คู่มือที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล (ศพก) จัดทําขึ้น เขตพื้นที่จึงได้สังเคราะห์คู่มือ DLIT และร่างมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
DLIT จัดทําเป็นกรอบ นโยบายอันประกอบไปด้วย แนวคิด ยุทธศาสตร์ และมาตรฐาน แจ้งให้โรงเรียนได้นําไป
วางแผนพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาที่จะมาถึง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
คุณพิณิวรรณ : ในปีที่ผ่านมาการดําเนินการบางโรงเรียนไม่ได้รับรองข้อมูล และ สพป. จะต้องรับรองข้อมูล และ
สําหรับปีนี้ 2559 จะระบบปิด 31 มี.ค. 60 ควรกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จ 25 มี.ค. 60
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ประธาน : การดําเนินการ DLIT ของโรงเรียนวัดสิงขร ค่อนข้างดีมาก
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การดําเนินการตามโครงการโรงเรียน ICU
ประธาน : สพป.สฎ.1 แจ้งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จํานวน 26 โรง คาดว่าจะได้รับการคัดเลือก
ไม่เกิน 10 โรง ประมาณเดือนเมษายนนี้ ให้เตรียมดําเนินการ จะต้องดําเนินการจัดทําแผนขับเคลือ่ น
ตามโครงการ ICU โดยขอหารือเรื่องเวลาดําเนินการ ควรเป็นวันไหนจึงจะเหมาะสม
มติที่ประชุม : ให้ดําเนินการในวันที่ 18 เม.ย. 60 สถานทีแ่ จ้งให้ทราบอีกครั้ง
4.2 การดําเนินการตามโครงการโรงเรียนแม่เหล็ก
ประธาน : ขอหารือโรงเรียนที่จับคู่ตามโครงการโรงเรียนแม่เหล็ก โดยจะจัดประชุมในวันไหนจึงจะเหมาะสม
ผอ.ชูศักดิ์ : ควรดําเนินการในโรงเรียนหลัก 31 โรง และโรงเรียนมารวมด้วย
มติที่ประชุม : ให้ดําเนินการในวันที่ 30 มี.ค. 60 สถานทีแ่ จ้งให้ทราบอีกครั้ง
ผอ.ประสาน : โรงเรียนวัดบางใบไม้ (เป็นโรงเรียนแม่เหล็ก) โรงเรียนมารวมโรงเรียนวัดชลธาร
และโรงเรียนบุญบันเทิง
ประธาน : ความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้ ให้หาข้อยุติในการดําเนินการ .โรงเรียนที่จับคู่ ต่อไปจะนําเข้าแผนฯ ต่อไป
คํานึงถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้วย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)
ประธาน : เกณฑ์การจัดสรรโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)
1. กลุ่มข้าราชการครูในสถานศึกษา
1.1 จัดสรรโควตาตามผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
1) โรงเรียนกันดารตามประกาศกระทรวงการคลัง
2) โรงเรียนที่มคี ุณภาพทางการศึกษา (O-NET)
- โรงเรียนที่มนี ักเรียน 121 คนขึ้นไป
- โรงเรียนที่มนี ักเรียน 120 คนลงมา
3) โรงเรียนที่มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- โรงเรียนที่มนี ักเรียน 121 คนขึ้นไป
- โรงเรียนที่มนี ักเรียน 120 คนลงมา
1.2 จัดสรรโควตาเพิ่มเติมให้เครือข่ายโรงเรียน เพื่อนําไปพิจารณาจัดสรรให้กลุม่ ข้าราชการ
ครูของเครือข่ายนั้น ๆ ตามเกณฑ์การจัดสรรดังนี้
1) มีผลสําเร็จในการยกคุณภาพการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ ระดับ ป.6, ม.3
- ค่า O-NET ชั้น ป.6 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 หรือ ม.3 ไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ 40
- มีค่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ผลการพัฒนาต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา
ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา
2) มีอัตรากําลังขาดแคลนหรือโรงเรียนขนาดเล็ก (ไม่นับรวมพนักงานราชการและ
อัตราจ้าง)
- อัตรากําลังต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด(ข้อมูล 10 มิ.ย.)หรือเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
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ประธาน :

รองผัน :

3) มีการสนองนโยบายเรื่องค่านิยม 12 ประการ/การอ่านออกเขียนได้ที่ชัดเจน/
การสนองนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. กําหนด
- พิจารณาจากการเป็นที่ยอมรับในระดับต่าง ๆ
4) มีผลสําเร็จในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
- ได้เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับชาติ
5) ไม่เคยได้รบั การจัดสรรโควตาเพิ่มเติม ในรอบ 5 ปี
- ปีงบประมาณ 2555, 2556, 2557, 2558, 2559
2. กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
จัดสรรโควตาตามผลการปฏิบัตงิ านที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ดังนี้
2.1 โรงเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาสูงสุด (ค่า O-NET ปี 2559)
2.2 โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาสูงสุด (ค่า O-NET ปี 2556-2559)
2.3 โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กันดาร
2.4 นักเรียนหรือสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ
กระบวนการในการดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 60) ได้ดําเนินการดังนี้
1) แบบการประเมิน
1.1) ข้าราชการครู
ใช้แบบ 1
1.2) ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้แบบ 2
1.3) รอง ผอ.สพป.
ใช้แบบ 3
1.4) ศึกษานิเทศก์
ใช้แบบ 4
1.5) บุคลากรทางการศึกษา ใช้แบบ 5
2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 ชุด
2.2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมิน 1 ชุด เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
ดําเนินการ
2.3) คะแนนการประเมินฯ 500 คะแนน แบ่งเป็น
ตอนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
300 คะแนน
ตอนที่ 2 การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย 50 คะแนน
ตอนที่ 3 การประเมินคุณธรรม จริยธรรม
50 คะแนน
ตอนที่ 4 การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ
100 คะแนน
3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตําแหน่งข้าราชการครูฯ
3.1) ให้ประเมินการปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนด และแนบรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการพิจารณาผลมาด้วย
3.2) ให้แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา (สํารอง) มาด้วย
3.3) เมื่อ สพป. คืนโควตาไปเครือข่าย ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อคนไม่ได้ อยู่ในดุลยพินิจของ
เครือข่าย ให้ยดึ ปฏิบัติตามปฏิทินดําเนินการที่แจ้ง ให้ความเป็นธรรม และยุติธรรม
ในการดําเนินการ
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ประธาน : เมื่อเครือข่ายดําเนินการแจ้งรายชื่อ พร้อมส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาแล้ว สพป.
จะดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยนําผลการพิจารณาเสนอเข้าวาระประชุม อกศจ. คณะกรรมการ
ชุดดังกล่าว จะตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งทุกอย่าง ทุกปีจะที่มีปัญหาบุคคลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาดหลักฐาน เช่น กรณีลาเกิน หรือขาดราชการ หรือครูบรรจุใหม่ กี่เดือนจึงจะเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
ให้ผู้บริหารฯ ได้ตรวจสอบและศึกษารายละเอียดด้วย
ส่วนโควตาสํารอง ถ้า สพป. จัดสรรโควตาไปให้แล้ว โรงเรียนไม่ต้องส่งโควตาสํารอง เช่น
โควตา 2.5 คน ได้ 2 คน ให้ โ รงเรี ย นแจ้ ง 3 คนเลย ให้ ป ระเมิ น เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ กํ า หนด
500 คะแนน และเป็นเรื่องของความลับ ทําให้ถูกต้อง เอกสารส่งให้ครบถ้วนในส่วนของรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการต้องจัดส่งมาด้วย ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องด้วย ส่งตรงเวลาด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
5.2 ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู
ประธาน : จากการประชุม กศจ.สุราษฎร์ธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ใน
ส่วนของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 พิจารณาย้ายข้าราชการครูฯ ดังนี้
ชื่อ – สกุล
1) นายธีรศักดิ์ สุวรรณโชติ
2) นางลดาวัลย์ ทรัพย์เจริญ
3) นางนิตยา ศรีวัลลภ
4) นางนวลฉวี ไทรบุรี
5) น.ส.นิภาพร ทิพย์แก้ว
6) นายศักดิ์ชรินทร์ อาจหาญ
7) นางนงนภัส ปานสมุทร์
8) นางวราพร โนจ๊ะ
9) นางอาภาพร ธนวนิชนาม

โรงเรียน (เดิม)
บ้านปากดอนสัก
บ้านห้วยโศก
ประชาอุทิศ/
สพป.ระนอง
บ้านบางสําโรง
บ้านปากกะแดะ
วัดวิโรจนาราม/
สพป.สฎ.2
บ้นไทยพัฒนา/
สพป.ชุมพร 2
มหาราชบ้านแสงอรุณ/
สพป.สฎ.2
วัดเพ็งประดิษฐาราม/
สพป.สฎ.3

ย้ายไปดํารงตําแหน่งที่โรงเรียน
นิคมสร้างตนเอง
วัดสมหวัง
บ้านบ่อน้ําร้อน
วัดท่าไทรฯ
วัดท่าไทรฯ
วัดท่าไทรฯ
วัดเขาพระนิ่ม
บ้านคลองสุข
วัดราษฎร์เจริญ

ที่ประชุม : รับทราบ
5.3 โครงการบรรพชาอุปสมทบทําดีเพื่อพ่อ
ประธาน : ด้วยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กําหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมทบทําดีเพื่อพ่อ
เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2560 ณ วัดธรรมบูชา อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จํานวน 15 รูป
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุม : รับทราบ
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เลิกประชุม

เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางดวงมณี ฉิมพลี)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชาย สําอางค์กาย)
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ

