บันทึกการประชุมรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
และผู้อาํ นวยการกลุ่ม
ครั้งที่ 2/2560
15 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้อง War room อาคาร 2 ชั้น 2 สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
******
เริ่มประชุม เวลา 15.05 น.
ผู้มาประชุม
1. นายชุมพล
2. นายประทีป
3. นายสัญญานนท์
4. นายมณีโชติ
5. นายสุมนต์
6. นายธนาวุฒิ
7. นายไพจิตร
8. นายมนต์ชัย
9. นางณันศภรณ์
10. นายสมชาย
11. นางจรัสศรี
12. นางสมใจ
13. นางสาวประภาพรรณ
14. นางทัศนีย์
15. นายชูศักดิ์
16. นายโยธิน
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายผัน
2. นางอารยา
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางดวงมณี
2. นางสาวณัฐยา

ศรีสังข์
ทองด้วง
พรหมมณี
แพเรือง
ศิริธรรม
รักษ์หนู
รักษาสรณ์
วุฒิพงศ์
นิลอรุณ
สําอางค์กาย
พรหมกลิ่น
ฉ้วนตั้น
รอบคอบ
รุ่งเรือง
แก้วนุ่น
สุธรรมานนท์

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ติดประชุม)
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ติดประชุม)
ผอ.กลุ่มอํานวยการ
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

หอมเกตุ
จันทวี

รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ติดประชุม)
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน (ไปราชการ)

ฉิมพลี
เขียวสวัสดิ์

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประธานที่ประชุม : นายชุมพล ศรีสังข์ (ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1)
สรุปสาระสําคัญการประชุมได้ดังนี้
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1. เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
1.1 การช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนทีป่ ระสบอุทกภัย
ประธาน : ขณะนี้โรงเรียนและนักเรียนในสังกัด ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ขอขอบคุณ
ทุกท่าน สําเร็จลุล่วง และจะทําหนังสือตอบขอบคุณต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
2. รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน
2.1 งานในความรับผิดชอบของกลุ่มอํานวยการ
1) บันทึกการประชุมรอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560
(รายละเอียดได้แจ้ง ทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th การประชุมรองฯ/ผอ.กลุ่ม สพป. แล้ว)
ที่ประชุม : รับทราบ
2.2 งานในความรับผิดชอบของกลุ่มนโยบายและแผน
1) สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2560 ประจําเดือนตุลาคม 59-กุมภาพันธ์ 60
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 1)
รายการงบประมาณ

งบลงทุน

ประเภทงบประมาณ (บาท)
งบบุคลากร
เงินอุดหนุน งบดําเนินงาน

รวม (บาท)

1. ได้รับจัดสรร 12 รายการ (ต.ค. 59)

75,551,900

3,556,200

33,817,955

19,088,750

117,295,955

2. ได้รับจัดสรร 5 รายการ (พ.ย. 59)

-

-

-

17,088,750

17,088,750

3. ได้รับจัดสรร 3 รายการ (ธ.ค. 59)

-

-

14,604,465

2,000,000

16,604,465

4. ได้รับจัดสรร 2 รายการ (ม.ค.60)

-

-

47,149,061

1,000,000

48,149,061

5. ได้รับจัดสรร 3 รายการ (ก.พ.60)

-

-

-

6,956,000

6,956,000

75,551,900

3,556,200

95,571,481

รวมทั้งสิ้น

31,414,650 206,094,231

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ประธาน : ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการจัดทําข้อมูลการจัดสรรงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน
ที่ประชุม : รับทราบ
ประธาน :
ผอ.ชูศักดิ์ :
รองธนาวุฒิ :
ประธาน :

ขอให้เร่งดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2560 เพื่อนําเข้าวาระประชุม กศจ.สฎ.
พิจารณาอนุมัติต่อไป
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2560 ทีก่ ําลังดําเนินการเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรยังไม่ชัดเจน
ให้แผนฯ ไปทําเป็นรูปเล่ม แผนปฏิบัติการ ประจําปี 2560 และแนบแต่ละโครงการฯ
ให้กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบริหารงานบุคคล เชิญ ผอ.กลุ่ม ประชุมทั้ง 4 เขตด้วย
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2.3 งานในความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1) สรุปงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
1.1) รายการงบลงทุน ปี 2559 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)
1.2) รายการก่อหนีผ้ ูกพัน/การเบิก
- งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ฯ ปีงบประมาณ 2560
- งบลงทุน ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 2) สรุปได้ดังนี้
รายการ
1.เงินกัน ปี 2559(โรงเรียนแม่เหล็ก)
2.เงินกัน ปี 2559 (ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็กทั่วประเทศ โรงเรียนปกติ)
3.งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ฯ
3.1 ตามหนังสือ ศธ 04163/6779 ลว.6 ธ.ค. 59
3.2 ตามหนังสือ ศธ 04163/233 ลว. 18 ม.ค. 60
3.3 ตามหนังสือ ศธ 04163/232 ลว. 18 ม.ค. 60

งบประมาณที่ได้รับ
ทําสัญญาแล้ว และ
อนุมัติเงินประจํางวด
ทํา PO แล้ว
8,632,900
7,643,080
25,087,700
23,122,580
1,544,400
358,800
1,067,500

1,544,400
299,000
882,500

0
1,472,000

งบประมาณคงเหลือ
ยังไม่ส่งเบิก
7,643,080
21,650,580

1,364,400
299,000
882,500

180,000
59,800
1850,000

เบิกจ่ายแล้ว

ผอ.จรัสศรี :
 รายการการก่อหนี้ผูกพัน/การเบิก งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560
* โรงเรียนต่อไปนี้ยังไม่ได้ดําเนินการเบิกจ่าย
1) ค่าครุภัณฑ์ที่มรี่ าคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
ตามหนังสือ สพป.สฎ.1 ที่ ศธ 04163/6779 ลว. 13 ธ.ค. 59
กําหนดส่งหลักฐานเพื่อเบิกจ่าย ภายในวันที่ 19 ธ.ค. 59
1.1)โรงเรียนบ้านกําสนราษฎร์อุทิศ
2) ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
ตามหนังสือ สพป.สฎ.1 ที่ ศธ 04163/233 ลว.18 ม.ค. 60
กําหนดส่งหลักฐานเพื่อเบิกจ่าย ภายในวันที่ 30 ม.ค. 60
2.1) โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
3) ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
ตามหนังสือ สพป.สฎ.1 ที่ ศธ 04163/232 ลว.18 ม.ค. 60
กําหนดส่งหลักฐานเพื่อเบิกจ่าย ภายในวันที่ 30 ม.ค. 60
2.1) โรงเรียนวัดดอนยาง
 รายการการก่อหนี้ผูกพัน/การเบิก งบลงทุนค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
* โรงเรียนต่อไปนี้ยังไม่ได้ดําเนินการเบิกจ่าย
1) โรงอาหาร
ตามหนังสือ สพป.สฎ.1 ที่ ศธ 04163/5746 ลว.19 ตค 59
กําหนดส่งหลักฐานเพื่อเบิกจ่าย ภายในวันที่ 23 ม.ค. 61
- โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
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2) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55ก.
ตามหนังสือ สพป.สฎ.1 ที่ ศธ 04163/5745 ลว.19 ตค 59
กําหนดส่งหลักฐานเพื่อเบิกจ่าย ภายในวันที่ 29 ม.ค. 61
- โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
3) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่ําหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
ตามหนังสือ สพป.สฎ.1 ที่ ศธ 04163/6220 ลว.9 พ.ย. 59
กําหนดส่งหลักฐานเพื่อเบิกจ่าย ภายในวันที่ 13 ธ.ค. 59
- โรงเรียนวัดปากคู
4) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่อกว่า 10 ล้านบาท
ตามหนังสือ สพป.สฎ.1 ที่ ศธ 04163/6264 ลว.10 พ.ย. 59
5.1) โรงเรียนบ้านไสตอ
5.2) โรงเรียนวัดกลาง
5.3) โรงเรียนวัดสมัยคงคา
5.4) โรงเรียนวัดภูเขาทอง
5.5) โรงเรียนบ้านโฉลกหลํา
5.6) โรงเรียนวัดท่าทอง
5.7) โรงเรียนวัดบางใบไม้
5.8) โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
5.9) โรงเรียนบ้านศิลางาม
5.10) โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
5.11) โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง
5.12) โรงเรียนวัดสิงขร
ประธาน : ขอให้ รอง ผอ.สพป. ที่รับผิดชอบโรงเรียนในแต่ละเครือข่าย ได้ตรวจสอบการดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
2) รายงานการดําเนินการรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าํ ท่วม
ผอ.จรัสศรี : สรุปรายละเอียดการรับเงินบริจาค ดังนี้

5
 ในนามสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่
1
2
3
4
5
6

รับเงินจาก
รับจาก ศึกษาธิการจังหวัด สฎ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพป.สิงห์บุรี
ผู้มีจิตศรัทธา
สพป.กทม.
รวมรับ

จํานวนเงิน ที่
242,478.25 1
10,000.00 2
300,000.00 3
60,000.00 4
88,812.50
20,000.00
721,290.75

รายการจ่าย
บริจาค โรงเรียนวัดชลคราม อ.ดอนสัก
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ไวนิล
โอนให้โรงเรียน

 ในนามศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่
1
2
3
4

รับเงินจาก
สพป.นนทบุรี เขต 1 (20 ม.ค. 60)
สพฐ. (ครั้งที่ 1)
สพป.นนทบุรี เขต 1 (7 ก.พ. 60)
สพฐ. (ครั้งที่ 2)
รวมรับ

จํานวนเงิน ที่
292,512.00 1
150,000.00 2
127,401.00 3
400,000.00 4
969,913.00

จํานวนเงิน
6,000.00
2,540.00
720.00
274,450

วันที่จ่าย
16มค.60
16มค.60
16มค.60

รวมจ่าย
คงเหลือ

283,710
437,580.75

รวมจ่าย
คงเหลือ

จํานวนเงิน วันที่จ่าย
242,478.25
242,478.25
242,478.25
242,478.25
969,913.00
0

รายการจ่าย
จัดสรร ให้ สพป.สฎ.1
จัดสรร ให้ สพป.สฎ.2
จัดสรร ให้ สพป.สฎ.3
จัดสรร ให้ สพม.11

ที่ประชุม : รับทราบ
ประธาน : เนือ่ งจากต้องไปรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบน้ําท่วม ที่โรงเรียนวัดนิกรประสาท
จึงมอบหมายให้ รองประทีป ทองด้วง เป็นประธานการประชุม (แทน)
ผอ.สมใจ :
2.4 งานในความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานบุคคล
1) สรุปการเรียกบรรจุผสู้ อบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 4) สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
ครั้งที่
1

กลุ่มวิชา หรือทางวิชาเอก
1.1 บัญชี อกคศ. เขต 1
1) ภาษาไทย
1.2 บัญชี อกคศ. เขต 2
1) ปฐมวัย
2)นาฏศิลป์
3)ประถมศึกษา
4) ศิลปศึกษา
5) คณิตศาสตร์
6) ภาษาไทย
1.3 บัญชี อกคศ. สพม.11
1) ภาษาอังกฤษ
2) จิตวิทยาและการแนะแนว
3) นาฏศิลป์

จํานวนที่ขึ้นบัญชี เรียกครั้งสุดท้ายถึงลําดับที่ คงเหลือ วันที่หมดบัญชี
41

41

-

11 พ.ค.60

350
48
43
69
65
226

41
8
26
16
65
71

309
40
20
53
155

20 ต.ค.60
20 ต.ค.60
20 ต.ค.60
20 ต.ค.60

29
21
29

29
12
7

9
22

10 พ.ค.60
10 พ.ค.60
19 ต.ค.60

20 ต.ค.60
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ครั้งที่

2

3

กลุ่มวิชา หรือทางวิชาเอก
4) วัดผลและประเมินผลการศึกษา
5) การเงินและบัญชี
2.1 บัญชี กศจ. 12 ก.ค.59
1) ภาษาไทย
2) นาฎศิลป์
3) จิตวิทยา/แนะแนว
4) วัดผล/ประเมินผล
5) การเงิน/บัญชี
6) ปฐมวัย
7) ประถมศึกษา
8) ศิลปศึกษา
9) คณิตศาสตร์
3.1 บัญชี กศจ. 26 ก.ย.59
1) สังคมศึกษา
2) คอมพิวเตอร์
3) พลศึกษา
4) วิทยาศาสตร์
5) ฟิสิกส์
6) ดนตรีไทย
7) ดนตรีสากล
8) ภาษาจีน
9)คหกรรมศาสตร์
10)สุขศึกษา

จํานวนที่ขึ้นบัญชี เรียกครั้งสุดท้ายถึงลําดับที่ คงเหลือ วันที่หมดบัญชี
63
4
59
19 ต.ค.60
65
7
58
19 ต.ค.60
121
42
5
35
33
325
36
60
21
249
52
135
63
16
8
5
3
68
29

41
5

43
25
12
21

76
37
5
35
33
282
11
48
-

20 ต.ค.60
20 ต.ค.60
19 ต.ค.60
19 ต.ค.60
19 ต.ค.60
20 ต.ค.60
20 ต.ค.60
20 ต.ค.60

56
13
23
24
9
7
2
3
7
4

194
39
112
39
7
1
3
61
25

26 ก.ย.60
26 ก.ย.60
26 ก.ย.60
26 ก.ย.60
26 ก.ย.60
26 ก.ย.60
26 ก.ย.60
26 ก.ย.60
26 ก.ย.60

บัญชี กศจ. ลงวันที่ 12 ก.ค. 59 (บัญชีรวม) หมดบัญชีเท่ากับอายุของบัญชีเดิมของ อ.ก.ค.ศ.ต้นสังกัด
บัญชี กศจ. ลงวันที่ 26 ก.ย.59 มีอายุ 1 ปี
ที่ประชุม : รับทราบ
2) กําหนดการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผชู้ ่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2560
ด้วย สพฐ. กําหนดการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเลข 5) สรุปได้ดังนี้
1. ประกาศรับสมัคร
ภายในวันที่ 14 ก.พ. 60
2. รับสมัครคัดเลือก
วันที่ 22 – 28 ก.พ. 60
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ 3 มี.ค. 60
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4. ประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงาน
5. สอบข้อเขียน
ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู
ภาค ข ความรูค้ วามสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
6. สอบสัมภาษณ์
7. ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 6-17 มี.ค. 60
วันที่ 18 มี.ค. 60

วันที่ 19 มี.ค. 60
วันที่ 24 มี.ค. 60

และ สพฐ. กําหนดการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 5) สรุปได้ดังนี้
1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
ภายในวันที่ 21 มี.ค. 60
2. รับสมัครคัดเลือกสอบแข่งขัน
วันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 60
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
ภายในวันที่ 11 เม.ย. 60
4. สอบข้อเขียน
วันที่ 29 เม.ย. 60
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา
วันที่ 30 เม.ย. 60
ภาค ข ความรูค้ วามสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
5. สอบสัมภาษณ์
วันที่ 1 พ.ค. 60
ภาค ค. ความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ
6. ประกาศผลการสอบแข่งขัน
วันที่ 9 พ.ค. 60
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
รอง ไพจิตร :
3) การรายงานการเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ของข้าราชการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ด้วยกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล มีความประสงค์จะจัดทําข้อมูลสารสนเทศ
ของข้าราชการในสํานักงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในปีงบประมาณ 2560 และ
ปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เพื่อเป็นข้อมูลในการตอบตัวชี้วัดตามมาตรฐานต่าง ๆ และใช้ในการจัดการบริหารงาน
บุคคล
ในการนี้ ขอให้ข้าราชการในสังกัดทุกท่าน เมื่อเข้ารับการฝึกอบรม /ประชุม /สัมมนา/ศึกษาดูงาน
เสร็จสิ้นแล้วให้รายงานและแจ้งข้อมูล ตามแบบที่กําหนด ไปที่กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อ
จัดทําฐานข้อมูลต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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ผอ.ประภาพรรณ :
2.5 งานในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
สพฐ. กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่าง
วันที่ 29 – 31 มกราคม 2560 ใช้สถานศึกษาในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลเป็นสนามแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขัน
ระดับภาค
ที่ได้รับรางวัลที่ 1 – 3 (ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 , รองชนะเลิศอันดับ 2)เป็นตัวแทนเข้า
แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
สพป.สุ ร าษฎร์ ธ านี เขต 1 มี นัก เรีย นที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ , รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 และ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ จํานวนนักเรียน 169 คน
จํานวน 22 โรงเรียน รวม 41 รายการ (โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 20 โรงเรียน , โรงเรียนสังกัด เทศบาลฯ
จํานวน 2 โรง )
ในการนี้ สพฐ. ได้ จัดสรรงบประมาณค่ าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่ าที่พั ก สํ าหรั บครูแ ละ
นักเรียนที่เป็นตัวแทน จํานวนเงิน 273,810 บาท สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้จัดสรรงบประมาณให้ครูและ
นักเรียนที่เป็นตัวแทน เฉลี่ยคนละ 1,989 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 336,140 บาท ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจาก
สพฐ. ไม่เพียงพอ ท่าน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มจากที่สพฐ.จัดสรรให้ ใน
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนเงินเงินทั้งสิ้น 97,140 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ครู
นักเรียนที่เป็นตัวแทนเพิ่ม จํานวนเงิน 62,330 บาท และเจ้าหน้าที่ประสานงานของเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน
34,810 บาท
สรุปผลระดับชาติ ปีการศึกษา 2559
เหรียญทองชนะเลิศ
จํานวน 1 รายการ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
จํานวน 3 รายการ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
จํานวน 2 รายการ
เหรียญทอง
จํานวน 24 รายการ รวม 30 ทอง
เหรียญเงิน
จํานวน 6 รายการ
เหรียญทองแดง
จํานวน 4 รายการ และ
เข้าร่วมชนะเลิศ
จํานวน 1 รายการ รวม 41 รายการ
ในการนี้ ท่าน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้มอบเงินให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย
จํานวน 2 คน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ เหรียญละ 1,000 บาท (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 6)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
2) การระดมทุน เข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียนทีเ่ ดือดร้อนฉุกเฉิน ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดําเนินการระดมทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน ให้เช่าวัตถุ
มงคล พระไพรีพินาศ องค์ละ 199 บาท โดยให้ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย จําหน่ายเครือข่ายละ 119 องค์ และ
จําหน่ายบุคคลภายนอก /บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ จํานวนเงินที่ได้จากการจําหน่ายพระทั้งสิ้น
277,488 บาท (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 7) สรุปได้ดังนี้
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รายรับ
รายการรับ
1. ให้เช่าวัตถุมงคล

รายจ่าย

จํานวนเงิน (บาท)
รายการจ่าย
จํานวนเงิน (บาท)
9,458.00
277,488.00 1.ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน ได้แก่
ค่าอุปกรณ์ทําความสะอาด
ค่ากรอบพระ ค่าถุง ค่าอาหารฯ
2.ช่วยเหลือ นร.รร.วัดสว่างอารมณ์
3,000.00
2.ช่วยเหลือ นร.รร.วัดสว่างอารมณ์
3,000.00
2.ช่วยเหลือ นร.รร.สารสาสน์วิเทศ สฎ
5,000.00
2.ช่วยเหลือ นร.รร.นิคมสร้างตนเอง
5,000.00
2.ช่วยเหลือ นร.รร.บ้านแม่โมกข์
5,000.00
2.ช่วยเหลือ นร.รร.วัดวังไทร, ดารุสลาม
3,000.00
รวมรายรับ
277,488.00
รวมรายจ่าย
33,458.00
คงเหลือเงินทั้งสิ้น
244,030.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
รองณันศภรณ์ : สําหรับการหารายได้เข้ากองทุนฯดังกล่าว อีกช่องทางหนึ่งคือจัดจําหน่ายหนังสือ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเงิน และจะนํามาสมทบเข้ากองทุนฯต่อไป
รองสุมนต์ :
ควรมีการปรับปรุงวัตถุประสงค์การช่วยเหลือของกองทุนฯ
รองณันศภรณ์ : การดําเนินการที่ผ่านมา จะให้นักเรียนเสียชีวิตด้วยหรือไม่ ไม่มีเงินในส่วนไหนเข้าไปด้วย
จะดําเนินการใหม่ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย (นักเรียนเสียชีวิต) ด้วย
รองประทีป : ขอให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เชิญ ผอ.สพป. และประธานเครือข่ายประชุมเพื่อหารือใน
ส่วนของการช่วยเหลือนักเรียนตามระเบียบของกองทุนฯต่อไป
รับทราบ
ที่ประชุม :
2.4 งานในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
รองประทีป :

ที่ประชุม :

ด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัด จัดทําโครงการฯ ประจําปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
1. อบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนมุ่งสู่ประเทศไทยในยุค 4.0
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี
2. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับ
จังหวัด การจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทกั ษะ ในศตวรรษที่ 21
ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี
3. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตร การพัฒนาเทคนิคการจัดประสบการณ์ครูปฐมวัยแบบบูรณาการสะเต็มศึกษา
ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรงบรรจงบุรี
รับทราบ
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2.5 งานในความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
-ไม่ม-ี
ผอ.โยธิน :
2.6 งานในความรับผิดชอบของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559
การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 โดยใช้ตาม
มาตรฐานการศึ ก ษาใหม่ ซึ่ ง ประกาศใช้ แ ล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2559 ในการนี้ จ ะมี ก ารจั ด ทํ า รายงานผล
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานผ่านทางระบบ online โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 จะจัดประชุมปฏิบัติการตามระยะเวลาที่ระบบเปิดใช้ 2 ระยะคือ
ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 และ
ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560
ในการนี้ ขอให้ โ รงเรี ย นได้ เ ตรี ย มข้ อ มู ล ของปี ก ารศึ ก ษา 2557 – 2559 โดยบั น ทึ ก ในแฟ้ ม
excel ที่ ไ ด้ ส่ ง ใ ห้ โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ แ ก่ ร ะ ดั บ พื้ น ฐ า น แ ฟ้ ม template_basic_ed ร ะ ดั บ ป ฐ ม วั ย
template_early_childhood_ed ส่วนกําหนดการประชุมปฏิบัติการฯจะแจ้งในภายหลัง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
รับทราบ
ที่ประชุม :
การประชุมดังกล่าวไม่รวมโรงเรียนเอกชน แต่ได้แจก CD ข้อมูลสําหรับดําเนินการไปให้
ผอ.โยธิน :
รองประทีป : การดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเอกชน หากมีการดําเนินการในครั้งต่อไป
ขอโอกาสในการพัฒนาด้วย เพื่อจะได้นําแนวทางมาดําเนินการในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป
รับไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผอ.โยธิน :
2) การจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
2.1 การจัดสอบประเมินการอ่าน การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 กําหนดจัดสอบพร้อม
กัน ทั่วประเทศในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการคุมสอบห้องสอบละ 2 คน จัดครูผู้สอนในโรงเรียน 1 คน
และจัดจากโรงเรียนต่างโรงเรียนในเครือข่ายอีก 1 คน กรรมการคุมสอบเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่บันทึกผลสอบในระบบ
ห้องสอบอาจใช้ 1 ห้องเรียนเดิมเป็น 1 ห้องสอบ ส่วนข้อสอบ สพฐ.เป็นผู้จัดพิมพ์ (การจัดกรรมการคุมสอบให้
เป็นหน้าที่ของเครือข่าย) ให้ประธานเครือข่ายหรือผู้ที่ประธานเครือข่ายมอบหมายเป็นผู้รับข้อสอบ ส่วนวันเวลา
ในการรับข้อสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
2.2 การจัดสอบประเมินการอ่าน การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 กําหนดจัดสอบพร้อม
กัน ทั่วประเทศในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการคุมสอบห้องสอบละ 2 คน จัดครูผู้สอนในโรงเรียน 1 คน
และจัดจากโรงเรียนต่างโรงเรียนในเครือข่ายอีก 1 คน กรรมการคุมสอบเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่บันทึกผลสอบในระบบ
ห้องสอบอาจใช้ 1 ห้องเรียนเดิมเป็น 1 ห้องสอบ ส่วนข้อสอบ สพฐ.เป็นผู้จัดพิมพ์ (การจัดกรรมการคุมสอบให้
เป็นหน้าที่ของเครือข่าย) ให้ประธานเครือข่ายหรือผู้ที่ประธานเครือข่ายมอบหมายเป็นผู้รับข้อสอบ ส่วนวันเวลา
ในการรับข้อสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
2.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบกลาง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ซึ่งกําหนดให้สอบพร้อมกันทั้งเขตในวันที่ 28 ภุมภาพันธ์ 2560 กรรมการ
คุมสอบห้องสอบละ 2 คน ซึ่งจะต้องไม่เป็นครูผู้สอนในวิชานั้นๆ กรรมการคุมสอบเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่บันทึก

11
ผลสอบในระบบ ห้องสอบอาจใช้ 1 ห้องเรียนเดิมเป็น 1 ห้องสอบ ส่วนข้อสอบให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียน
ในการดําเนินการ ซึ่งทางสํานักงานเขตพื้นที่จะจัดส่งต้นฉบับแบบทดสอบไปให้หลังจากที่ได้รับต้นฉบับจาก
สํานักทดสอบแล้ว นอกจากนั้นให้โรงเรียนแต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งส่ง
คํ า สั่ ง ที่ ล งนามโดยผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นส่ ง ที่ ก ลุ่ ม นิ เ ทศติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ภายในวั น ที่
24 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดต่าง ๆ ในการดําเนินการสอบจะมีคู่มือส่งให้ทางระบบในภายหลัง
2.4 การจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กําหนดจัด
สอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 8 มีนาคม 2560 กรรมการคุมสอบห้องสอบละ 2 คน ข้อสอบ สพฐ.เป็นผู้จัดพิมพ์
(กรรมการคุมสอบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ออกคําสั่งแต่งตั้งตามที่เครือข่ายเสนอ) ให้ประธานเครือข่ายหรือ
ผู้ที่ประธานเครือข่ายมอบหมายเป็นผู้รับข้อสอบในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. ณ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
รับทราบ
ที่ประชุม :
3) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเขตสุจริต)
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเขตสุจริต) ในวันที่ 14-17 มกราคม 2560 ณ โรงแรมบางกอก พาเลส กรุงเทพมหานคร
เนื้อหาสาระในการประชุม ดังนี้
1. การดําเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต”
1.1 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเขตสุจริต ดําเนินการครบทุกสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ดังนี้
1.1.1 ปีงบประมาณ 2557 เขตสุจริตต้นแบบ
จํานวน 10 เขต
1.1.2 ปีงบประมาณ 2558 เขตสุจริตคู่พัฒนา จํานวน 10 เขต
1.1.3 ปีงบประมาณ 2559 เขตสุจริตเครือข่าย จํานวน 109 เขต
1.1.4 ปีงบประมาณ 2560 เขตสุจริต
จํานวน 86 เขต
1.2 โรงเรียนสุจริต ต้องดําเนินการให้ครบทุกโรง ภายในปีการศึกษา 2560 โดย
ดําเนินการ ดังนี้
1.2.1 ปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนสุจริตต้นแบบ เขตพื้นที่การศึกษาละ 1
โรงคือ ได้แก่ โรงเรียนบ้านโพหวาย
1.1.2 ปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 10 สพป.สฎ.1 มี
จํานวน 13 โรง
1.1.3 ปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 20 สพป.สฎ.1 มี
จํานวน 26 โรง
1.1.4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนทีเ่ หลือทั้งหมด
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2. ค่าดรรชนีภาพลักษณ์การคอรัปชั่น (Corruption Perception Index: CPI) ที่จัดทํา
โดยองค์กรนานาชาติ หน่วยงานที่รับผิดชอบของไทยต้องการให้ประเทศไทยพัฒนาให้ได้ 50 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 ในปี พ.ศ. 2560 ทีผ่ ่านมาประเทศไทยมีผลการประเมิน ดังนี้
2.1 ปี 2557 ได้ 38 คะแนน
2.2 ปี 2558 ได้ 38 คะแนน
2.3 ปี 2559 ยังไม่ประกาศ
3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ 2560 จะดําเนินการประเมิน ดังนี้
3.1 ประเมินโรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 20 สพป.สฎ.1 มีจํานวน 26 โรงเรียน
ยังไม่กําหนดระยะเวลา
3.2 ประเมินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จะทําการประเมิน 2 รอบ
3.2.1 รอบที่ 1 ประเมินประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในการประเมิน
รอบที่ 1 จะเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence –Base Integrity and
Transparency Assessment : EBIT) เป็นการประเมินการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน
ในภาพรวมในปีงบประมาณ 2560 จะประเมินจากเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอยที่ผู้บริหารแสดงเจตจํานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้แบบรอบที่ 1 ดัง
เอกสารแนบหมายเลข 8  และ 
3.2.2 รอบที่ 2 ประเมินประมาณปลายเดือนเมษายน 2560 โดยใช้ข้อมูลการ
ดําเนินงานใน 2 ไตรมาสแรก ประเมินจากแบบเก็บข้อมูล ดังนี้
1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบรอบที่ 2 (Evidence –Base
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ดังเอกสารแนบหมายเลข  และ 
2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียภายใน (Internal
Integrity and
Transparency Assessment : IIT) ยังไม่ได้รับแบบประเมิน
3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียภายใน (Enternal
Integrity and
Transparency Assessment : EIT) ยังไม่ได้รับแบบประเมิน
4) ข้อมูลการถูกชีม้ ูลความผิด ใช้ข้อมูลจากสํานักงาน ป.ป.ช.และ
สํานักงาน ป.ป.ท.
3.3 เกณฑ์การประเมินผล ใช้เกณฑ์ ดังนี้
ช่วงคะแนน
เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
80-100
สูงมาก
60-79.99
สูง
40-59.99
ปานกลาง
20-39.99
ต่ํา
0 - 1.99
ต่ํามาก

13
4. โครงการเพื่อพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ได้ดําเนินการเสนอขอไปยัง สพฐ. ใน
วันที่ประชุม แต่ต้องรออนุมัติว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณเท่าใด
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
1. การดําเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต”
1.1 การแสดงเจตจํานงสุจริต ได้เสนอร่างการแสดงเจตจํานงสุจริต ดังเอกสารแนบหมายเลข 
1.2 การจัดทํามาตรการ/แนวทางการดําเนินงานตามหนังสือแสดงเจตจํานงสุจริตของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้เสนอร่างมาตรการ/แนวทาง
ดังเอกสารแนบหมายเลข 
1.3 การกําหนดกลุ่มที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ ตามมาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน
ของหนังสือแสดงเจตจํานงสุจริตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1
ได้เสนอร่างการกําหนดกลุ่มที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ ดังเอกสารแนบหมายเลข 
1.4 แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน ดําเนินการ เตรียมการ จัดทําข้อมูล และนําเสนอการรับการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ปี พ.ศ.2560 ได้จัดทํา ร่าง คําสั่งสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ที่ ....../2560ดังเอกสารแนบหมายเลข 
จากการดําเนินการในปีที่ผ่านมา การนําเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่ค่อยชัดเจน
จึงนําเสนอให้แต่ละกลุ่มเป็นเค้าโครงเนื้องานว่า เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่
รับทราบ และให้ประชุมหารือรายละเอียดตามตัวชี้วัด ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์
ที่ประชุม :
2560 เวลา 13.30 น.
รับไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผอ.โยธิน :
ผลการสอบ O-NET คะแนนมีผลต่อคะแนนปลายภาค 30% ขณะนี้ได้เปิดโอกาส
ผอ.โยธิน :
ให้นักเรียนที่ยงั ไม่ได้สอบ แต่ให้สมัครผ่าน INTERNET สําหรับการสอบ NT
โรงเรียน
ในสังกัดท้องถิ่น ไม่ดําเนินการสอบ
รับทราบ
ที่ประชุม :
3. ข้อหารือข้อราชการอืน่ ๆ
3.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2560
รองณันศภรณ์ : ด้วยได้เสนอโครงการพัฒนาคุณภาพพื้นที่พิเศษ ในแผนปฏิบัติการ ประจําปี เพื่อต้องการ
เสริมศักยภาพโรงเรียนในเกาะ และไม่ได้รับการพิจารณา
จากการเสนอโครงการฯ เข้าแผนปฏิบัติการ ที่จัดทําในวงเงินงบประมาณ 35 ล้าน แต่ขณะนี้
รองธนาวุฒิ :
ได้รับงบฯ 6 ล้าน จึงต้องมีการปรับโครงการฯ ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ และ
มีโครงการบังคับจากเกณฑ์ที่จัดสรร ที่ต้องดําเนินการและใช้เงินไปแล้ว ได้แก่
1. กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 980,000 บาท
2. โครงการจัดประชุม ผอ.รร.
400,000 บาท
3. โครงการสื่อ
160,000 บาท
สําหรับโครงการที่นอกเหนือจากนี้ ได้จัดเป็นชุดโครงการ A B C เพื่อความสะดวกในการ
ผอ.โยธิน :
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บริหารโครงการต่อไป
การดําเนินการจัดโครงการเป็นชุดโครงการ A B C ทุกโครงการได้ระบุในแผนปฏิบัติการไว้
ผอ.ชูศักดิ์ :
แล้ว หากภายหลังได้รับงบประมาณก็สามารถดําเนินการได้เลย
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2 การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2560
ผอ.ชูศักดิ์ :

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จะขอโอนเปลี่ยนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2560 โดยให้ทุกกลุ่ม
สํารวจความต้องการ สรุปรายละเอียดดังนี้
1) เครื่องสแกนเนอร์
2 เครื่อง ๆ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 7 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 55,300 บาท
3) เก้าอี้ประชุม
12 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
4) เก้าอี้ประธาน
3 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท
5) โต๊ะประชุม
1 ชุด ๆ ละ 42,000 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
6) เครื่องสํารองไฟ
3 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท
7) ไมโครโฟน
2 ตัว ๆ ละ 5,950 บาท เป็นเงิน 11,900 บาท
รวมเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น 214,300 บาท
รับทราบ

ที่ประชุม :
3.3 การปรับภูมิทัศน์หน้าป้ายสํานักงาน

ผอ.สมชาย : สืบเนื่องจากกรมทางหลวง แจ้งดําเนินการปรับปรุงท่อระบายและถนน ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าว
ส่งผลกระทบกับบริเวณหน้าป้ายสํานักงาน และทางโครงการฯ จะดําเนินการรื้อสวนหย่อม ต้นไม้
ให้กับทางสํานักงาน
ที่ประชุม : รับทราบ
3.4 ความเคลื่อนไหวการปฏิรูปการศึกษา
รองประทีป : จากการประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า ภายใน
สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จะมีการประกาศใช้มาตรา 44 อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างการ
บริหารการศึกษาในระดับภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับโครงสร้างเบื้องต้นทราบว่า
จะมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด, สํานักงานการประถมศึกษา, สํานักงานการศึกษามัธยมศึกษา
ในส่วนจังหวัดใดมีโรงเรียนเอกชน เกิน 50 โรง จะมีสํานักงานเอกชนจังหวัด
รับทราบ
ที่ประชุม :
เลิกประชุม 16.00 น.
ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกการประชุม

(นางดวงมณี ฉิมพลี)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชาย สําอางค์กาย)
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ

