
 

รายงานข้อเทจ็จริงประเด็นข้อกล่าวหาผู้บริหารโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 

ข้อกล่าวหาที� 1  กา้วก่าย ครอบงาํ สมาคมผูป้กครองและครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 

ข้อเทจ็จริง 

 สมาคมผูป้กครองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ไดห้มดวาระลงและดาํเนินการเลือกตั�ง นายกสมาคมฯจากที�

ประชุมใหญ่สามญัตั�งแต่วนัที� 18 สิงหาคม 2555   โดยขอ้บงัคบัสมาคมฯ ขอ้ 20 กาํหนดให้ นายกสมาคมฯ 

เป็นผูส้รรหาบุคคลตามความเหมาะสม ภายใน 30 วนั(ภายในวนัที� 18 กนัยายน 2555)  นับแต่ได้รับเลือกต ั�ง 

จากที�ประชุมใหญ่ และขอ้บงัคบัขอ้  21 กาํหนดว่า เมื�อไดบุ้คคลซึ� งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมแลว้ ให้

เลขาธิการสมาคมฯ (ผูอ้าํนวยการคนเดิม) ประกาศรายชื�อคณะกรรมการบริหารสมาคมในที�เปิดเผยและแจง้ให้

สมาชิกทราบโดยทั�วกัน และดําเนินการขอจดทะเบียนของคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ให้แล้วเสร็จ                

ซึ� งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นช่วงระยะเวลาก่อนหน้า ที� ว่าที�ร้อยตรีทวีศกัดิ�  ยศถา ผูบ้ริหารคนปัจจุบนัจะมารับ

ตาํแหน่ง (วนัที� 25 ธนัวาคม 2555) จึงมิไดก้า้วก่าย ครอบงาํ ตามขอ้กล่าวหา แต่ประการใด  

ข้อกล่าวหาที� 2 การปฏิบตัิตนของผูอ้าํนวยการ 

 2.1 ใชอ้าํนาจมิชอบเพื�อเปลี�ยนผลการเรียนของนักเรียน 

  ข้อเทจ็จริง กล่าวหาโดยไม่มีมูลความจริง  สามารถสอบถามและตรวจสอบหลกัฐานไดท้ี�

งานทะเบียนนกัเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 

 2.2 การนาํรถยนตร์าชการไปใชส่้วนตวั 

  ข้อเทจ็จริง การใชย้านพาหนะของทางโรงเรียน จะใช้กรณีเดินทางไปราชการ  หรือ

ร่วมงานชุมชนตามโอกาสที�เหมาะสม เช่นเดียวกบัผูบ้ริหารคนอื�นๆ 

ข้อกล่าวหาที� ๓การบริหารการเงิน 

ข้อเทจ็จริง 

 เงินสนับสนุนที�ได้รับจากผูป้กครองโดยความสมัครใจ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา และสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๑ ตรวจสอบความถูกตอ้งทุกรายการ การ

เบิกจ่ายทุกรายการเป็นไปตามระเบียบของทางราชการทุกประการซึ�งแสดงเป็นขอ้มูล ดงันี�  

 

 

 

 



รายงานการรับ – จ่ายงบประมาณ (สนับสนุนจากผู้ปกครอง) ปีการศึกษา 2556 

ณ วนัที� 17 ธันวาคม 2556 

ที� รายการ จํานวน

เงิน/ปี 

จํานวน

ผู้สนับสนุน 

รวมรับ รายจ่าย คงเหลือ 

1 พฒันาสื�อเทคโนโลยีและบรรยากาศใน

ห้องเรียน 

500 2774 1,387,000 - 1,387,000 

2 จา้งบุคลากรที�ปฏิบติังานในสถานศึกษา 

* จ่ายค่าจ้าง  ครูอตัราจ้าง  9  ราย 

 ลูกจ้าง        31  ราย 

  ประจาํเดือน ส.ค. – ก.ย. – ต.ค. 56 

400 2774 1,109,600 1,109,600 

(398,700 : เดือน) 

- 

3 ตอบแทนวิทยากรภายนอก 

(จ่าย ST Idol , หนงัตะลุง, มโนราห์) 

200 2774 554,800 19,700 554,800 

4 สาธารณูปโภคสําหรับหอ้งเรียนปรับอากาศ 

(จ่ายไฟฟ้า ประจาํเดือน พ.ย. 56) 

200 2774 554,800 304,804.46 249,995.54 

5 ประกนัอุบติัเหตุ 150 2846 426,900 422,400 4,500 

6 วารสารโรงเรียน 100 2774 277,400 15,393 262,007 

7 ค่าจา้งครูชาวต่างประเทศ 

(ยกเวน้หอ้งเรียนพเิศษ) 

(จ่ายเดือน พ.ค. – มิ.ย. – ก.ค. – ส.ค. – 

ก.ย. – ต.ค.) 

1,000 1945 1,945,000 445,185 1,499,814.58 

8 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ 

(กาํลงัดาํเนินการ) 

350 2462 862,040 ประมูลตํ�าสุด 

(1,650,000)  (-787,960) 

รวมทั�งสิ�น 6,255,500 2,715,782.46 3,958,117.12 

หมายเหตุ 

 ยอดรอจ่ายตั�งแต่เดือน ธนัวาคม 2556 – มีนาคม 2557 

1. ค่าจา้งบุคลากรในสถานศึกษา 398,700 x 4 = 1,594,800.- 

2. โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ  = 1,650,000.- 

3. ค่าสาธารณูปโภค  (4  เดือน)   300,000  x  4 = 1,200,000.- 

4. ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ  (4  เดือน)   = 296,790.- 

รวมทั�งสิ�น  4,741,590.- 



 

ข้อกล่าวหาที� 4  การบริหารสหกรณ์โรงเรียน 

ข้อเทจ็จริง 

 การบริหารสหกรณ์โรงเรียน ซึ� งหมดอายุสัญญา 1-2 เดือนที�ผ่านมา ผูป้ระกอบการได้ขออนุญาต

ดาํเนินการต่ออีก ๑ ภาคเรียน โดยชาํระค่าใชจ่้ายใหก้บัโรงเรียน เนื�องจากมีสินคา้คา้งสตอ็กอยูจ่าํนวนมาก และ

สินคา้ที�มีการร้องเรียนเกี�ยวกบัราคา มีมาตลอด ก่อน ผูอ้าํนวยการมารับตาํแหน่ง โดย การคา้ภายในจงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานีไดต้รวจสอบและแจง้ผลกบัทางโรงเรียนแลว้ว่า เป็นราคาเดียวกับทอ้งตลาดทุกรายการ  จึงเห็นว่า

ควรจะอะลุม้อล่วยใหจ้าํหน่ายไปก่อน และจะดาํเนินการแต่งต ั�งคณะกรรมการเพื�อดาํเนินการประกาศสรรหา

ผูป้ระกอบการรายใหม่สําหรับปีการศึกษาต่อไป  

 

ข้อกล่าวหาที� 5  การจัดซื�อระบบคย์ีการ์ดไม่เปิดโอกาสให้บริษัท ทโีอท ีจํากดั (มหาชน) เข้าเสนอข้อมูล 

ข้อเทจ็จริง   

 โรงเรียนไดป้ระกาศสอบราคา ถูกตอ้งตามระเบียบพสัดุฯ โดยมีบริษทัต่างๆ เขา้ยื�นเสนอราคา จาํนวน  

3 รายการ ประกอบด้วย  บริษัท ออเร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด ,บริษัท ชภิชญา  2553  จํากัด และบริษัท  

เอ็ดดูเคชั�น รีเสิร์ช จาํกดั แต่ไม่ปรากฏ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ที�ไดร่้วมเสนอราคาในครั�งนี�  

 

ข้อกล่าวหาที� 6 โรงเรียนขาดตําแหน่ง รองผู้อํานวยการบริหารวิชาการที�เกษียณไปแล้ว ไม่ยอมเปิดรับบุคลากร 

เข้ามาใหม่ 

ข้อเทจ็จริง 

 กระบวนการรับยา้ยตาํแหน่ง รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนนั�น ไม่ไดเ้ป็นอาํนาจของโรงเรียน แต่เป็นอาํนาจ

ของ  อกคศ.เขตพื�นที� (คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาํเขตพื�นที�การศึกษา) 

 

ข้อกล่าวหาที� 7  การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 

ข้อเทจ็จริง 

 ไดด้าํเนินการตามระเบียบการรับนกัเรียนตามที� สพฐ.(สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน) 

กาํหนดไวทุ้กประการ โดยรับไม่เกิน จาํนวนตามแผนการจดัชั�นเรียน ทั�งหอ้งเรียนพิเศษและหอ้งเรียนปกติ ทั�งนี�

ขอ้มูล เอกสาร ต่างๆ ยงัเก็บที�กลุ่มงานวิชาการ 

 

 



 

ข้อกล่าวหาที� 8  ไม่ปรับปรุงพฒันาสิ�งอาํนวยความสะดวกเกี�ยวกบัห้องนํ�านักเรียน / ช้อนส้อม / โต๊ะเก้าอี� 

ข้อเทจ็จริง 

 งานอาคารสถานที�ของโรงเรียน ตั�งแต่ครูผูร้ับผดิชอบ ตลอดจนถึงนกัการภารโรง และ ลูกจา้ง ไดป้ฏิบติั

หนา้ที�กนัอยา่งเหน็ดเหนื�อยทุกวนั  งบประมาณที�สนบัสนุนสิ�งอาํนวยความสะดวก ตั�งแต่การปรับปรุงห้องนํ� า

ห้องส้วม ,โต๊ะเก้าอี�   ไดด้ ําเนินการอย่างต่อเนื�องไม่เคยละทิ�ง แต่ที�พบเห็นบ่อย คือ การทาํลายของนักเรียน

บางส่วน ทาํใหส้ภาพการใชง้านในสิ�งอาํนวยความสะดวกเหล่านี� เสียหายในระยะเวลาอนัสั�นซึ� งเป็นปกติของ

การดูแลนกัเรียนจาํนวนมากของทุกโรงเรียน ทางโรงเรียนไดด้ําเนินการแลว้อย่างเป็นระบบ จดัให้มีห้องปรับ

ซ่อม เมื�อโตะ๊ เกา้อี�ชาํรุด นกัเรียนสามารถแจง้กลุ่มงานบริหารทั�วไปใหด้าํเนินการปรับซ่อม หรือจดัหาใหมใ่ห ้มี

นักเรียนบางส่วนถือโอกาสไปยกโต๊ะเกา้อี�ห้องใกลเ้คียงมาใช ้ซึ� งโรงเรียนไม่ได้ละเลย ในการดูแล สําหรับ

หอ้งนํ� านกัเรียนก็ปรับปรุง ซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา  

 

 

 

 

หากยงัมีขอ้สงสัยประการใด ติดตอ่ทางโรงเรียนหรือโทร 

1. ผูอ้าํนวยการโรงเรียน   08-1968-0018 

2. รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารทั�วไป 08-6952-1369 

3. รองผูอ้าํนวยการกลุ่มงบประมาณ 08-1536-5424 

4. รองผูอ้าํนวยการกลุ่มกิจการนกัเรียน 08-4840-3699 

5. หวัหนา้กลุ่มงานวิชาการ  08-1737-1842 

 

 

ขอขอบคุณสาํหรับทุกความร่วมมือ 

   ผูบ้ริหารโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 


