รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษา
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส"วนร"วม
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย"า ๙๐
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง

กลุ"มอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง

รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษา
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส"วนร"วม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย"า ๙๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง
..................................
ผูมาประชุม
๑. นายสุดใจ มอญรัต
๒. นายสมเกียรติ แกวมณี
๓. นางกัลยา มาลัย
๔. นายสมชัย ปานผาสุข
๕. นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย
๖. นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ
๗. นางนิทรา อุ'นทรัพย5
๘. นางวัชรี ป8ทมโรจน5
๙. นายณนพพล เสนาะดนตรี
๑๐. นางสาวกัญจน5กมล โพธิ์บุญ
๑๑. นางชลธิชา พงศ5ศรี
๑๒. นายอารักษ5 อินทร5พยุง
๑๓. นางจันทรา จันท5พันแจง
๑๔. นายสังวาล ช'วงชู
๑๕. นายเฉลิมชัย ออเสถียร
๑๖. นางนภัสสร ยลพงษ5
๑๗. นางรสสุคนธ5 ติณกุลกําจร
๑๘. นายมานะ สารภี
๑๙. นางสาววิไล บุญเนตร
๒๐. นางมานิตา สังข5ชุม
๒๑. นางสุนทรี ไพรสุวรรณ
๒๒. นายสุขสวัสดิ์ ไพรสุวรรณ
๒๓. นางจิราวรรณ สีนวล
๒๔. นายชัยชาญ พงษ5พัฒน5
๒๕. นางลัดดา ฉาบนาค
๒๖.นายมนต5ชาย นักดนตรี
๒๗. นางภิรมย5 ศิริวรรณ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
ผูอํานวยการกลุ'มอํานวยการ
ผูอํานวยการการกลุ'มบริหารงานบุคคล
แทนผูอํานวยการกลุ'มนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกลุ'มส'งเสริมการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการกลุ'มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ผูอํานวยการกลุ'มบริหารงานการเงินและสินทรัพย5
ผูอํานวยการกลุ'มส'งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ผูอํานวยการหน'วยตรวจสอบภายใน
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชป8กษี
แทนผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอ'างทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเซิงหวาย
แทนผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ'างทอง
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช'อ/วัดสุวรรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกระทุ'มราย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรุง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําผึ้ง
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานอิฐ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ5
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทร5นิรมิต
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทายย'าน
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไผ'ลอม

-๒๒๘. นายกิตติ ตองประสงค5
๒๙. นายดํารงค5 ทองคําชู
๓๐. นางนภาดา แจ'มกระจ'าง
๓๑. นายบุญสม แช'มชื่น
๓๒. นางนวลภรณ5 จันทร5ศรี
๓๓. นายนพชัย ยอดมั่น
๓๔. นายวัฒนา สังข5ชุม
๓๕. นางณัฐนิชา เงินทิพย5
๓๖. นางราศีชาติ ศุขะพันธุ5
๓๗. นายวิรัช สอาง
๓๘. นายเฉลียว เงินดี
๓๙. นายดํารงค5 จีนขจร
๔๐. นางสาวกาญจนา ใจยืน
๔๑. นางวรรณา เมืองสมบัติ
๔๒. นายดิเรก บําเพ็ญ
๔๓. นายสมพงษ5 เมืองวัฒนะ
๔๔. นายบุญเตือน ศัพทเสวี
๔๕. นายป8ญญา ลาวัลย5
๔๖. นายสุรโชติ ชั่งใจ
๔๗. นายอลงกต แก'นคิรี
๔๘. นายมนัส อินเอก
๔๙. นางมนัสฐ5ชนก ปลั่งสอน
๕๐. นางสาวรัชดา ทองสุข
๕๑. นางบุญเรียม คําเกิด
๕๒. นายหิรัญ งอกกําไร
๕๓. นายประเสริฐ นอยโสภณ
๕๔. นางธมนต5วรรณ โตทอง
๕๕. นายฉลอง อําพันเรือง
๕๖. นายวรัญIู อยู'เจริญ
๕๗. นายธวัช เสือทรงศีล
๕๘. นายวิทยา รัตนธารากร
๕๙. นายเกรียงไกร บํารุงจิตร5

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทรย5
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลิ้นทอง
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดจําปาหล'อ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพทูล
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปลดสัตว5
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิวงษ5
ผูอํานวยการโรงเรียนโคศุภราช
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมหาดไทย
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดไชยภูมิ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ5
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไชโย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดละมุด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวงษ5ภาศน5
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเจาบุญเกิด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม/วัดเทวราช
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมหานาม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมะขาม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานชะไว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานปHา
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกําแพง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนางเล'ว/วัดบางศาลา
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทรย5นิโครธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลปHาโมก/วัดเกตุ
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดท'า
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดถนน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพิจารณ5โสภณ

๖๐. นางฉวีวรรณ ร'วมพร
๖๑. นายเทพ ไทยธานี
๖๒. นายจําเนียร แจ'มอําพร
๖๓. นายผดุง รุ'งแจง
๖๔. นางนริสรา ชูวงษ5
๖๕. นายธานินทร5 สุขเกษม
๖๖. นายธีรวุฒิ บุญสอน
๖๗. นายวีระชาติ มาลัย
๖๘. นางสาวเรณู มะกรูดอินทร5
๖๙. นายอรรคพล สุวรรณผา
๗๐. ว'าที่ ร.ต.ถาวร พึ่งอุทัยศรี
๗๑. นายอุดม ลิ้มบุญเจริญ
๗๒. นายวิชา จิตชื่น
๗๓. นางสรามล คําเขื่อน
๗๔. นางรฐา เสือคง
๗๕. นายสมเกียรติ พูลพิพัฒน5
๗๖. นายเจริญศักดิ์ กระแสร5
๗๗. นายสาโรจน5 โพธิ์ศรี
๗๘. นายมนู สุโธ
๗๙. นายพชร บุญสว'าง
๘๐. นายสมชัย บุญอิ่ม
๘๑. นายสุรพงษ5 แกวภักดี
๘๒. นางมาลัย โพธิ์ศรี
๘๓. นางบังอร บํารุงผล
๘๔. นายไพบูลย5 ปรากฎผล
๘๕. นางสาวกุหลาบ พรมเมศ
๘๖. นายดิเรก ทวีสุข
๘๗. นายสมควร สิงห5คะ
๘๘. นายพิสุทธิ์ อัมพรพงศ5
๘๙. นายศราวุธ ดีชัย
๙๐. นางพรรณี สีม'วง
๙๑. นายวัลลภ เดชฟุLง

-๓ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเอกราช
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลาดเคา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดม'วงคัน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เอน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลั่นทม
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีกุญชร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางชาย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดคําหยาด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทราราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสนธิธรรม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทางพระ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร5
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานสราง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามประชุม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางมณี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ5
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทองกลาง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดท'าสามัคคี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ5
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโคกพุทรา
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปHามุนี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดท'าตลาด
ผูอํานวยโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดท'าอิฐ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสว'าง

๙๒. นายชาติชาย เฉลยจรูญ
๙๓. นายสมนึก ยอดขํา
๙๔. นายรุ'งโรจน5 โกสยะมาศ
๙๕. นางสาวจุฬามาศ แกวทอง
๙๖. นายสุรินทร5 หลาบขาว
๙๗. นายสมชาย วีระวรรณ5
๙๘. นายพงษ5ศักดิ์ ทองศักดิ์
๙๙. นายชัยวัฒน5 มั่นอก
๑๐๐. นายบุญมา เปรมปรี
๑๐๑. นางสําเริง ยอดมิ่ง
๑๐๒. นายกิตติรัตน5 กลัดแกว
๑๐๓. นายประจวบ อุ'นนอย
๑๐๔. นางสงวน มีสกุล
๑๐๕. นางบุษลักษณ5 ศักดิ์รัมย5
๑๐๖. นายบุญชู กิ่งจันทร5
๑๐๗. นายจัตุรงค5 วงษ5ปาน
๑๐๘. นายธีรวุธ จิระโภคิน
๑๐๙. นางปรานอม แกวสุข
๑๑๐. นางวิไล ขวัญสงค5
๑๑๑. นายปรีชา ปุลวัน
๑๑๒. นายประจิน เทียนเทศ
๑๑๓. นายวาทิต ทองเพ็ชร
๑๑๔. นางสุภาพ นาคพนม
๑๑๕. นายวิทยา มีสกุล
๑๑๖. นายพิพัฒน5 ขวัญมงคล
๑๑๗. นายสมนึก คําแกว
๑๑๘. นายณรงค5ศักดิ์ ฉัตรเจริญพร
๑๑๙. นางสาวโสภิตา ขลังธรรมเนียม
๑๒๐. นางสาววรรณิภา น้ําผึง้
๑๒๑. นายชํานาญ สกุลณี
๑๒๒. นายพีระ คงชนะ
๑๒๓. นายภูดิศ พัดพิน
๑๒๔. นายนิวัติ ทรัพย5มาก
๑๒๕. นายเติมศักดิ์ อนแกว

-๔รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดข'อย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบุญเกิด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดน้ําอาบ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดท'าโขลง
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดขุมทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแปดแกว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทํานบ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวันอุทิศ
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหลวง
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนบานศาลาดิน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลาดเปNด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางมณี
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศาลาดิน
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยคันแหลน
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดตลาดใหม'
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยโรง
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนอย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอบทม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไผ'หมูขวิด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยคลา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนางชํา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางจักร
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดน้ําพุ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสี่รอย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองพูล
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหลักแกว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลานชาง

๑๒๖. นายสงัด พึ่งประสิทธิ์
๑๒๗. นายทิพย5 วงษ5ทองดี
๑๒๘. นางลัดดา แยมจํานัน
๑๒๙. นายกองแกว ธรรมสา
๑๓๐. นายภาณุพงศ5 ธูปประสม
๑๓๑. นายสาร สังข5ทองวิเศษ
๑๓๒. นายประเสริฐ ลูกฟ8ก
๑๓๓. นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ
๑๓๔. นายเสนาะ หิรัญอ'อน
๑๓๕. นายวิสุทธิ์ โตปOติ
๑๓๖. นางวิภา แกวภักดี
๑๓๗. นางสาวสุภัสสรา สนธิเจริญ
๑๓๘. นายมาโนช หล'อเหลี่ยม
๑๓๙. นางสาวจรูญ สําลีอ'อน
๑๔๐. นายไพเราะ พัตตาสิงห5
๑๔๑. นายสําราญ ชักนํา
๑๔๒. นายบุญพา ฤกษ5ฉวี
๑๔๓. นางประเทือง ชูอาจ
๑๔๔. นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ5
๑๔๕. นางนิตยา สุดประเสริฐ
๑๔๖. นายสุรชัย เหมือนนิรุทธิ์
๑๔๗. นายสมบัติ พูลกสิ
๑๔๘. นายสมศักดิ์ วงษ5จันทร5
๑๔๙. นายสามารถ คงสุข
๑๕๐. นางชนาลักษณ5 โคงาม
๑๕๑. นายสุเทพ บุญชู
๑๕๒. นายสมชัย ยิ้มชอย
๑๕๓. นายศิริชัย ฉัตรชัยรัตน5
๑๕๔. นายสําฤทธิ์ สําลีอ'อน
๑๕๕. นายขวัญเมือง สังข5ประเสริฐ
๑๕๖. นายณุภาพล ตรีธนะ
๑๕๗. นางอัญชลี ชูจิตร
๑๕๘. นายบุญยิ่ง เชื้อนิล
๑๕๙. นายอรุณ เสนาะคํา

-๕ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองสําโรง
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดใหม'ทางขาม
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไผ'วง
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตนทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสิทธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามโก
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบานลําสนุ'น
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองถ้ํา
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ5/วัดไผ'แหลม
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดท'าชุมนุม
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองกร'าง
แทนผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนตาวง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามขาว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานพราน
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ5
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานเพชร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทองเลื่อน
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยาง
ผูอํานวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานแก
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหวา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนกร'าง
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทร5มณี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังน้ําเย็น
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหมื่นเกลา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองยาง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสีบัวทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแกวกระจ'าง

-๖๑๖๐. นายประทุม ม'วงประดับ
๑๖๑. นางสาวเพ็ญศรี อยู'ถาวร
๑๖๒. นางอมรารัตน5ธนัน นิสะโสกะ
๑๖๓. นางนวลเนตร กวยาวงศ5
๑๖๔. นางสมหมาย วะสีนนท5
๑๖๕. นายกรรมาธิการ จิตตะมาก
๑๖๖. นางธัญนันท5 พึ่งวงศ5ญาติ
๑๖๗. นายนิพนธ5 โหงาม

รก.ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองเสือ
ผูอํานวยการโรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ5
ผูอํานวยการโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
ผูอํานวยการโรงเรียนสนิทวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพูนสุข
ผูอํานวยการโรงเรียนวรดิตถ5วิทยาประสูทน5
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวงศ5สวัสดิ์วิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสระแกวฯ

ผูไม'มาประชุม
๑.นายสมปอง คงอ'อน รองผูอํานวยการสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
ลาพักผ'อน
๒.นายนพปฎล บุญพงษ5 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ลาพักผ'อน
๓.นายนันทภพ เคหา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ลาพักผ'อน
๔. ผูอํานวยการโรงเรียนราษฎร5นิยมวิทยา
ผูเขาร'วมประชุม
๑. นางมานพ มณีโชติ
๒. นางสุฑาวรรณ สิริอัคคะโชติ
๓. นางสาวกรวิภา แสงนาค
๕. นางวัฒนาพร อินทร5ไทร
๔. นางสุณี บุญเลิศ
๖. นางสาวสุภาวรัตน5 สมานพันธ5สกุล
๗. นางวราภรณ5 บุญใส
๘. นางสมคิด ชีระภากร
๙. นายฉลาด พันธุ5ไม
๑๐. นายเสรี ใบบัว
๑๑. นายเฉลิมวุฒิ ดีนุช

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ5ชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักประชาสัมพันธ5ชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ช'างสี ช ๔
ช'างสี ช ๔
ลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีก"อนวาระ
- สวดมนต5บูชาพระรัตนตรัย
นายสุดใจ มอญรัต ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ทําหนาที่ประธานในการ
ประชุม กล'าวเปOดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

-๗ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ นโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ดวยคณะรักษาความสงบแห'งชาติไดออกคําสั่งเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา จํานวน ๒ คําสั่ง ไดแก'
คําสั่งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคําสั่งที่ ๑๑/
๒๕๕๙ เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต'วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
๑.๑.๑ คําสั่งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาคโดยที่ไดปรากฏขอเท็จจริงถึงสภาพป8ญหาในการจัดการศึกษาในส'วนภูมิภาคของประเทศว'าเกิดจากป8ญหาการ
สั่งการและการบริหารจัดการที่ไม'มีประสิทธิภาพและไม'เปNนเอกภาพเปNนป8ญหาสําคัญดังนั้น เพื่อประโยชน5ในการปฏิรูป
ระบบการศึกษาใหสามารถขับเคลื่อนไดอย'างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน5สูงสุดต'อการพัฒนาประเทศ อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห'งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหนาคณะรักษา
ความสงบแห'งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห'งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต'อไปนี้
ขอ ๑ ใหมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการ เปNนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีช'วยว'าการกระทรวงศึกษาธิการ เปNนกรรมการ
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปNนกรรมการ
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปNนกรรมการ
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปNนกรรมการ
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา เปNนกรรมการ
(๗) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปNนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๒ ใหคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
มีอํานาจหนาที่ ดังต'อไปนี้
(๑) กําหนดทิศทางในการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด
(๒) วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค
หรือจังหวัด
(๓) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณใหแก'หน'วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค
หรือจังหวัด
(๔) แต'งตั้ง โอน หรือยายผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูปฏิบัติงาน
ในตําแหน'งต'าง ๆ ในหน'วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด ทั้งนี้ ตามประเภทหรือระดับ
ตําแหน'งที่รัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด

-๘(๕) สั่งใหผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูปฏิบัติงานในตําแหน'งต'าง ๆ
ในหน'วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหนาที่หรือใหพนจากตําแหน'ง
(๖) แต'งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช'วยเหลือการปฏิบัติงานไดตามความจําเปNน
(๗) แต'งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามขอ ๗ (๗)
(๘) เชิญขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานอื่นในหน'วยงานของรัฐ หรือบุคคล
ที่เกี่ยวของมาสอบถามขอเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน'วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาในระหว'างที่ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูปฏิบัติงานในตําแหน'งต'าง ๆถูกสั่งใหหยุด
การปฏิบัติหนาที่หรือถูกสั่งใหพนจากตําแหน'งตาม (๕) บุคคลนั้นไม'อาจไดรับเงินค'าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน5ใด ๆ ใน
ตําแหน'งที่ถูกสั่งใหหยุดการปฏิบัติหนาที่หรือถูกสั่งใหพนจากตําแหน'งนับแต'วันที่ไดรับทราบคําสั่งในกรณีที่มีบทบัญญัติ
ใดในกฎหมายว'าดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดใหองค5กรใดมีอํานาจหนาที่ตาม (๔) มิให
นําบทบัญญัตินั้นมาใชบังคับแก'องค5กรซึ่งมีอํานาจหนาที่ดังกล'าว
ขอ ๓ ใหสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานตามขอ ๒ (๖)
และใหการเบิกจ'ายเบี้ยประชุมเปNนไปตามพระราชกฤษฎีกาว'าดวยเบี้ยประชุมกรรมการและการเบิกจ'ายค'าใชจ'ายที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จําเปNน ใหเบิกจ'ายไดตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ'ายจากงบประมาณ
ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ขอ ๔ ใหยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว'าดวยการศึกษาแห'งชาติและกฎหมาย
ว'าดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และใหโอนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาของ
แต' ล ะเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตามกฎหมายว' า ดวยการศึ ก ษาแห' ง ชาติ แ ละกฎหมายว' า ดวยระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปNนอํานาจหนาที่ของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ ตามคําสั่งนี้บรรดาบทบัญญัติแห'งกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อางถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว'า
ดวยการศึกษาแห'งชาติและกฎหมายว'าดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีผลใชบังคับต'อไปเท'าที่ไม'
ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้
ขอ ๕ ใหยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว'าดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และใหโอนอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว'าดวยระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไปเปNนอํานาจหนาที่ของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆตามคําสั่งนี้บรรดาบทบัญญัติแห'งกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อางถึง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว'าดวย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีผลใชบังคับต'อไปเท'าที่ไม'ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้
ขอ ๖ ในแต'ละจังหวัด ใหมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย'อว'า “กศจ.”(จํานวนทั้งสิ้น
๒๒ คน ) ประกอบดวย
(๑) ผูว'าราชการจังหวัด หรือรองผูว'าราชการจังหวัดที่ไดรับมอบหมาย เปNนประธานกรรมการ
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เปNนรองประธานกรรมการ

-๙(๓) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการส'งเสริมการศึกษาเอกชนและผูแทนสํานักงานส'งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปNนกรรมการ
(๔) ท'องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ทองถิ่นจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ประธานหอการคาจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัดเปNนกรรมการ
(๕) ผูแทนภาคประชาชนในทองถิ่นซึ่งรัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการแต'งตั้งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จํานวนสองคนเปNน
กรรมการ
(๖) ผูแทนขาราชการครูในทองถิ่นซึ่งรัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการแต'งตั้งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จํานวนสองคนเปNน
กรรมการ
(๗) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการแต'งตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ
ดานกฎหมาย ดานบริหารงานบุคคล หรือดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จํานวนไม'เกินสามคน เปNนกรรมการ
(๘) ศึกษาธิการจังหวัด เปNนกรรมการและเลขานุการสําหรับกรุงเทพมหานคร
ใหคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคทําหนาที่เปNน กศจ.
ขอ ๗ นอกจากอํานาจหนาที่ที่รับโอนมาตามขอ ๔ และขอ ๕ ให กศจ. มีอํานาจหนาที่ในแต'ละเขต
จังหวัด ดังต'อไปนี้
(๑) กําหนดยุทธศาสตร5 แนวทางการจัดการศึกษา และการส'งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส'งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค5กรปกครองส'วนทองถิ่น
รวมทั้งส'งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค5กรชุมชน องค5กรเอกชนองค5กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด
(๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
(๓) พิจารณาและใหความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด
ในการดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร'วมของส'วนราชการหรือหน'วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัด
(๔) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัดต'อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพื่อใชอํานาจ
ตามขอ ๒ (๔)
(๕) กํากับ เร'งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส'วนราชการหรือหน'วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
(๖) วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณใหแก'
สถานศึกษา

-๑๐(๗) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เพื่อแต'งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช'วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ไดตามความจําเปNน
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมาย
ขอ ๘ เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
เปNนไปดวยความเรียบรอย ใหมีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย'อว'า “อกศจ.”เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่
ไดรับมอบหมายจาก กศจ. ให อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง (จํานวนทั้งสิ้น ๙ คน) ประกอบดวย
(๑) บุคคลซึ่ง กศจ. แต'งตั้งจากผูซึ่งเปNน กศจ. เปNนประธานอนุกรรมการ
(๒) บุคคลซึ่ง กศจ. แต'งตั้งจากผูซึ่งเปNน กศจ. จํานวนสองคน เปNนอนุกรรมการ
(๓) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูอํานวยการสถานศึกษา ซึ่ง กศจ. แต'งตั้ง
จํานวนสองคน เปNนอนุกรรมการ
(๔) ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่ง กศจ. แต'งตั้ง จํานวนไม'เกินสามคน เปNนอนุกรรมการ
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด เปNนอนุกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๙ ใหการเบิกจ'ายเบี้ยประชุมของ กศจ. อกศจ. รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
ตามขอ ๗ (๗) เปNนไปตามพระราชกฤษฎีกาว'าดวยเบี้ยประชุมกรรมการ และการเบิกจ'ายค'าใชจ'ายที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการอื่น ๆ ที่จําเปNน ใหเบิกจ'ายไดตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ'ายจากงบประมาณของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ขอ ๑๐ บรรดาบทบัญญัติแห'งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ใดที่อางถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว'าดวยการศึกษาแห'งชาติและกฎหมายว'าดวยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว'าดวยระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหถือว'าอางถึง กศจ. ตามคําสั่งนี้ ทั้งนี้ เท'าที่ไม'ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้
ขอ ๑๑ ในกรณีที่มีป8ญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ใหเปNนไปตามคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีว'าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ขอ ๑๒ คําสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแต'วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปNนตนไป
๑.๑.๒ คําสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เพื่อใหการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเปNนไปดวยความเรียบรอย มี
เอกภาพ และสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศโดยเนนการมีส'วนร'วมของ
ทุกภาคส'วนใหสอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ เพื่อประโยชน5ในการปฏิรูปการศึกษาอันจะส'งผลในการ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห'งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหนาคณะรักษาความสงบแห'งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห'งชาติจึงมีคําสั่ง
ดังต'อไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕

-๑๑(๒) คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๖๙๓/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายให
ขาราชการปฏิบัติหนาที่ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
(๓) คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๖๙๔/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายให
ขาราชการปฏิบัติหนาที่ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
(๔) บรรดาคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวของกับการแต'งตั้งผูอํานวยการ
สํานักงานศึกษาธิการภาคที่ใชบังคับอยู'ในวันก'อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใชบังคับ
ขอ ๒ ใหมีสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวนสิบแปดภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชี ที่รัฐมนตรีว'า การกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด เพื่อปฏิ บัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทําหนาที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอํานวยการ ส'งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร'วมมือและบูรณาการกับหน'วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน'วยงานอื่น
หรือภาคส'วนที่เกี่ยวของในพื้นที่นั้น ๆ และใหมีอํานาจหนาที่ ดังต'อไปนี้
(๑) กําหนดยุทธศาสตร5และบทบาทการพัฒนาภาคต'าง ๆ ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร5ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร5การพัฒนากลุ'มจังหวัด
รวมทั้งการพัฒนาดานอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต'ละพื้นที่
(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานวิชาการ การวิจัยและ
พัฒนา
(๓) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
พื้นที่รับผิดชอบ
(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร5ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
(๕) ประสานการบริหารงานระหว'างราชการส'วนกลางและส'วนภูมิภาคใหเกิดการพัฒนา
อย'างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส'วนร'วมและประโยชน5สุขของประชาชนเปNนหลัก
(๖) ปฏิบัติงานร'วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน'วยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๓ ใหมีศึกษาธิการภาค เปNนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางในสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค ขึ้นตรงต'อรัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจใหมีรองศึกษาธิการภาคจํานวนไม'เกินหนึ่งคน
เพื่อช'วยเหลืองานศึกษาธิการภาคใหรัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการแต'งตั้งศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค
จากขาราชการในกระทรวงศึกษาธิการตามที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอ
ขอ ๔ ในแต'ละจังหวัด ใหมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ นโยบาย และยุทธศาสตร5ของส'วนราชการต'าง ๆ ที่มอบหมาย และใหมีอํานาจหนาที่
ดังต'อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และการปฏิบัติงานราชการ
ใหเปNนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย

-๑๒(๒) ส'งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานดานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด
(๓) สั่งการ กํากับ เร'งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส'วนราชการหรือ
หน'วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ใหเปNนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
(๔) จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานในลักษณะ
ตัวชี้วัดร'วมของส'วนราชการหรือหน'วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
(๕) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต'าง ๆ ในระดับจังหวัด
ขอ ๕ ใหมีศึกษาธิการจังหวัด เปNนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด อยู'ภายใตการกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค โดยอาจใหมีรองศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไม'เกินหนึ่ง
คนเพื่อช'วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัดใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต'งตั้งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด
จากขาราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
ขอ ๖ ใหโอนอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและอํานาจหนาที่ของ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามกฎหมายว'าดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไป
เปNนอํานาจหนาที่ของศึกษาธิการจังหวัด
ขอ ๗ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพย5สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการพนักงานราชการลูกจาง
และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาคที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ไปเปNนของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาคตามขอ ๒ ทั้งนี้ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
ขอ ๘ ในระหว'างที่ยังมิไดมีการจัดตั้งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ในจังหวัดต'าง ๆ ทําหนาที่เปNนสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
จังหวัดนั้น ๆ ไปพลางก'อน แลวแต'กรณี
ขอ ๙ ในกรณีที่มีป8ญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ใหเปNนไปตามคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีว'าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ขอ ๑๐ คําสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแต'วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปNนตนไป
๑.๑.๓ เหตุผลความจําเป<นในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส"วนภูมิภาค
กระทรวงศึกษาธิการมีเหตุผลและความจําเปNน ๔ ประการ ที่ทําใหหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แห'งชาติ (คสช.) ใชมาตรา ๔๔ ในกรณีนี้ คือ
๑.เหตุผลความจําเป<น
๑.๑ การบูรณาการงานระดับพื้นที่
ดวยโครงสรางการบริหารจัดการแบบเดิมของกระทรวงศึกษาธิการในส'วนภูมิภาคจะมีป8ญหาเรื่องการบูรณาการ
ในการดําเนินงานของระดับพื้นที่ต'าง ๆ ไม'ว'าจะเปNนโรงเรียนในระดับต'าง ๆ หรือแมกระทั่งโรงเรียนในระดับเดียวกัน
ภายในจังหวัดเดียวกันก็ยังไม'เชื่อมโยง อีกทั้งโรงเรียนในสังกัดองค5กรปกครองส'วนทองถิ่น (อปท.), โรงเรียนในสังกัด

-๑๓กรุงเทพมหานคร (กทม.) และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จะหลุดวงโคจรจากการบริหารจัดการโดยสิ้นเชิง
เนื่องจากต'างคนต'างบริหารจัดการแมว'าทุกหน'วยงานจะไดรับแนวทางและนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการไป
ดําเนินการ แต'เมื่อถึงเวลาดําเนินการจริงจะไม'มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ตัวอย'างเช'น ในเขตพื้นที่การศึกษาของ
จังหวัดหนึ่ง อาจจะมีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจํานวนมาก ซึ่งแต'ละเขต
ก็จะไม'ไดหารือกัน ทําใหยากต'อการบูรณาการระดับพื้นที่
ในส'วนของโครงสรางการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในส'วนภูมิภาคแบบใหม'ตามคําสั่ง คสช.นั้นจะมี

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยมี รมว.ศึกษาธิการ เปNนประธาน
และมีผูบริหารองค5กรหลักเปNนกรรมการ ซึ่งจะทําหนาที่ขับเคลื่อนการศึกษาในส'วนภูมิภาค ดวยการบริหารจัดการตรง
ไปที่สํานักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ที่ ๑-๑๘ กล'าวคือ จะทําการแต'งตั้งศึกษาธิการภาคขึ้นมา ๑๘ คน และจะมี
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยมีผูว'าราชการจังหวัด
เปNนประธาน รวมทั้งสิ้น ๗๗ จังหวัด เพื่อดูแลการศึกษาทุกระบบ ไม'ว'าจะเปNนสถานศึกษาปฐมวัย, สถานศึกษา กศน.,
สถานศึกษาอาชีวศึกษา, สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ, สถานศึกษาเอกชน เปNนตน รวมทั้งโรงเรียนในสังกัด อปท., กทม.,
ตชด. ดวย ทําใหขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารงานใหเปNนไปในทิศทางเดียวกันไดอย'างเปNนเอกภาพ ในขณะที่
โครงสรางแบบเดิมดําเนินการในส'วนนี้ไดยาก

-๑๔-

๑.๒ ช"วงการบังคับบัญชากวาง
อีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหเกิดปรับโครงสราง คือ การที่มีช'วงการบังคับบัญชากวาง กล'าวคือ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตองกํากับดูแลผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด ๒๒๕ คน เทียบอัตราส'วน ๑ ต'อ ๒๒๕
ส'วนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็มีภาระหนักขึ้น เนื่องจากมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน
รวมกันถึง ๘๘๖ แห'ง ซึ่งโครงสรางใหม'จะทําใหสัดส'วนในการกํากับดูแลนอยลง ดวยการที่ รมว.ศึกษาธิการ กํากับ
ดูแลสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ แห'ง จากนั้นสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ แห'ง จะกํากับดูแลสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ๗๗ จังหวัด ต'างจากแบบเดิมที่คุมคนเยอะ ทําใหดูแลกันไม'ทั่วถึง

-๑๕-

๑.๓ เพิ่มความเป<นเอกภาพในการบริหารจัดการศึกษา
นอกจากนี้ การดําเนินงานตามโครงสรางแบบเดิมพบว'า ทั้ง สพฐ.และ สํานักงาน ก.ค.ศ. ต'างคนต'าง
ดําเนินการไม'บูรณาการซึ่งกันและกัน โดย สพฐ. ทําหนาที่ดูแลศึกษานิเทศก5 และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
(กพท.) ส'วน สํานักงาน ก.ค.ศ.จะกํากับดูแล อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ที่มีอํานาจดูแลเรื่องการบริหารงานบุคคล โครงสราง
แบบใหม'จะยุบ กพท. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ แต' สพฐ. จะยังคงทําหนาที่ประเมินผลและนิเทศเช'นเดิม ตลอดจน
เรื่องการจัดสรรงบประมาณและงานบริหารทั่วไป ส'วนการบริหารงานวิชาการจะเขาบอร5ดสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ซึ่งจะเปNนหน'วยงานที่ดูในภาพรวม ดังนั้น ทั้ง ๒ ส'วนงานที่ถูกยุบไปไม'ไดหายไปไหน แต'ยายไปอยู'บอร5ด
ใหญ'ของผูว'าราชการจังหวัด

-๑๖-

๑.๔ ความคล"องตัวในการบริหารงานบุคคล
ที่ผ'านมากระทรวงศึกษาธิการพบป8ญหาเรื่องความคล'องตัวในการบริหารงานบุคคล ๔ ประการไดแก' การเกลี่ย
ครูหรือเปลี่ยนครูขามเขต, การบรรจุครูใหม'ในแต'ละเขต, การคัดเลือกผูอํานวยการโรงเรียน และการดําเนินการ
ทางวินัย ป8ญหาดังกล'าวที่ดําเนินการโดยโครงสรางเดิมนั้นไม'ทันต'อเวลา

-๑๗-

จึงไดปรับโครงสรางใหม'ที่จะทําในรูปแบบของจังหวัด ซึ่งจะพิจารณาไดในขอบข'ายที่กวางขึ้น เช'น การเปลี่ยนครูใน
โรงเรียนที่ขาดก็จะทําไดดีขึ้น การบรรจุครูใหม'ก็เช'นเดียวกัน ส'วนผูอํานวยการโรงเรียนก็มีตัวเลือกที่จะสามารถ
หมุนเวียนไดมากกว'าเดิม ทําใหเกิดความคล'องตัวในการบริหารงานมากขึ้น

-๑๘๒. การใชอํานาจของ รมว.ศึกษาธิการในการแต"งตั้งคณะกรรมการ
การแต'งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

๓. การใชอํานาจของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
รมว.ศึกษาธิการ กล'าวว'า ในทางปฏิบัติจะใชอํานาจเหล'านี้เมื่อจําเปNน และจะใชเมื่อมีป8ญหาเร'งด'วน อาทิเช'น กรณีการ
สอบสวนเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ใชเวลาดําเนินการสอบประมาณ ๒-๓ ปY แต'ก็ยังดําเนินการไม'แลวเสร็จก็ตองใชอํานาจที่มี
ดําเนินการ มิเช'นนั้นการกระทําดังกล'าวจะเปNนตัวอย'างที่ส'งผลใหเกิดการกระทําผิดอย'างต'อเนื่อง อย'างไรก็ตาม เปNนที่
แน'นอนว'าการใชอํานาจใด ๆ ตองผ'านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ก'อน ไม'ใช'ว'ารัฐมนตรีจะมาแต'งตั้งหรือโยกยาย
ใครก็ได

-๑๙-

๔. แผนการดําเนินงาน
กระทรวงศึกษาธิการมีแผนการดําเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และ
บริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ดังนี้

-๒๐-

๔.๑ ดําเนินการประชุมชี้แจงผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ภายหลังแถลงข'าว
ครั้งนี้ โดยเฉพาะ ผอ.สพป.เขต ๑ ที่จะทําหนาที่ศึกษาธิการจังหวัด
๔.๒ ประสานงานและซักซอมความเขาใจกับผูว"าราชการจังหวัด ถึงบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และการทํางานร'วมกับสํานักงาน กคศ. ผ'านช'องทาง VTC ของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะเชิญกรรมการโดยตําแหน'งเขาร'วมรับฟ8งพรอมกัน

-๒๑๔.๓ จัดทําเอกสารมอบใหผูเกี่ยวของในการปฏิบัติงานตามคําสั่งนี้
๔.๔ ขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่สําคัญ โดยกําหนดเปNน KPIs ประเมินผลงานของ
ศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการจังหวัด, ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผูอํานวยการสถานศึกษา ส'วนในระดับจังหวัด
ก็จะมี KPIs ซึ่งจะมีแนวทางการดําเนินงานให เพราะแต'ละพื้นที่มีความแตกต'างกันเพื่อใหเกิดความยืดหยุ'น
๕. ขับเคลื่อนภารกิจเร"งด"วนตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเร'งด'วนในการปฏิรูปการศึกษา อาทิ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู, คืนครูสู'หองเรียน, การผลิต
และพัฒนาครู, การจัดการเรียนการสอน STEM ในสถานศึกษา, ยกระดับความรูภาษาอังกฤษ, การอ'านออกเขียนไดของ
นักเรียน, ทวิภาคีหรือทวิศึกษา,อาชีวศึกษาเปNนเลิศ, มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาพี่เลี้ยง, โครงการประชารัฐ และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารในสถานศึกษา โดยการเขาสู'ตําแหน'งของผูอํานวยการสถานศึกษา

มติที่ประชุม

รับทราบ

-๒๒-งานเร'งด'วนที่จะตองดําเนินการหลังจากการปฏิรูปการศึกษา
๑.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
๒.คืนครูสู'หองเรียน
๓.การผลิตและพัฒนาครู ครูคุรุทายาท การอบรมคูพัฒนาครูออนไลน5
๔.การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา
๕.ยกระดับความรูภาษาอังกฤษ
๖.การอ'านออกเขียนไดของนักเรียน
๗.ทวิภาคี ทวิศึกษา อาชีวศึกษาเปNนเลิศ
๘.โครงการประชารัฐ
๙.การยกระดับวิชาชีพ
๑๐.การศึกษาขั้นพื้นฐานการพัฒนาผูนํา
๑๑.การเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา
-ภารกิจเร'งด'วนที่ กศจ.ดําเนินการ
๑.การเกลี่ยอัตรากําลังครู
๒.การเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓.การยาย
๔.การเรียกบรรจุครูผูช'วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๒ โครงการประชารัฐ
ป8จจุบั นการศึกษาขั้ นพื้น ฐานของประเทศไทยยังประสบป8ญหาอยู' หลายดาน อาทิ การจัดทํ าหลั กสูต รและ
กระบวนการเรียนรูในสถานศึกษา ครูบางส'วนขาดเทคนิคการสอน ป8ญหาการขาดแขนครู ครูไม'ครบชั้นในโรงเรียน
ขนาดเล็ก โรงเรียนบางแห'งสามารถเขาถึงสื่อสาระการเรียนรูไดอย'างจํากัด ผูบริหารสถานศึกษาบางส'วนยังไม'สามารถ
บริ ห ารโรงเรี ย นไดอย' า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และป8 ญ หาที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเปN น องค5 กรขนาดใหญ'
การเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับสถานการณ5ของโลกที่เปลี่ยนไปทําไดชา การที่รัฐบาลมีโครงการความร'วมมือประชารัฐ
ดานการศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนาผูนําในครั้งนี้ จะทําใหเกิดการขับเคลื่อนที่สําคัญ เช'น การระดมสมองทรัพยากร
และสรรพกําลัง จากทุกภาคส'วนมาช'วยกันพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตามศักยภาพของโรงเรียน การให
ทุกโรงเรียนมีโครงข'ายอินเทอร5เน็ตที่มีความเร็วและความเสถียร เพื่อใหสามารถเขาถึงสาระการเรียนรูที่มีอยู'ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน การร'วมกันระหว'างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสํารวจความตองการทรัพยากรที่จําเปNนในการยกระดับ
การศึกษา ซึ่งทั้งภาครั ฐ เอกชน และที่ สํา คัญ ภาคประชาสั งคม จะไดร' วมกันใหกั นสนับ สนุน ต'อไป โดยภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมที่มาช'วยสนับสนุนในครั้งนี้ นอกจากเปNนการช'วยเหลือสังคมแลว รัฐก็จะสนับสนุนในเรื่องการ
ลดหย' อ นภาษี ด วย ทั้ ง นี้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและภาคเอกชนไดจั ด ตั้ ง ศู น ย5 ป ฏิ บั ติ ก ารร' ว มภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ร'วมดําเนินการแบบเต็มเวลาเพื่อขับเคลื่อนภารกิจนี้โดยเฉพาะ ขณะเดียวกันในระดับพื้นที่

-๒๓กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหตั้งศูนย5ปฏิบัติการในทุกเขตพื้นที่จํานวน ๒๒๕ ศูนย5 โดยมีผูว'าราชการจังหวัดเปNนที่
ปรึกษา และพรอมที่จะเชิญทุกส'วน ร'วมเปNนส'วนหนึ่งของคณะทํางานประชารัฐดานการศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนา
ผูนําอีกดวย การพัฒนาการศึกษาของประเทศไดกําหนดในหลายรูปแบบ ทั้งการพัฒนาโรงเรียน ครู ผูนําสถานศึกษา
หลักสูตร คู'มือการสอน จนประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง แต'ก็ยังไม'ครอบคลุมทั่วประเทศ การลงนามความร'วมมือ
ครั้งนี้จึงนับเปN นนิมิตหมายที่ดี ของวงการศึกษาไทย ในการรวบรวมสรรพกําลังจากทุกภาคส'วน ที่ต'า งมีเจตนารมณ5
สอดคลองกันในการมุ'งมั่นสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจและสังคมอย'างยั่งยืน ผ'านโครงการประชารัฐ เขามารวมเปNน
หนึ่ ง เดี ย วกั น ซึ่ ง มั่ น ใจว' า จะสามารถยกระดั บ การศึ ก ษาของประเทศใหเปN น จริ ง ไดภายใตคณะทํ า งานกลุ' ม ย' อ ย
ที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาจากภาคส'วนต'าง ๆ มาร'วมกําหนดทิศทางกรอบการพัฒนาใน
ทุกมิติ รวมทั้งการจัดทําโครงสรางการดําเนินงานอย'างเปNนรูปธรรม ๑๐ กรอบหลัก ไดแก'
๑.พัฒนาระบบขอมูลการศึกษา ของโรงเรียนที่เปOดเผยสู'สาธารณะซึ่งจะเปOดโอกาสให ผูปกครอง ชุมชน
หน'วยงานต'าง ๆ และภาคเอกชนที่สนใจสามารถพิจารณาสนับสนุน และติดตามผลไดอย'างใกลชิด (Transparency &
Monitoring &Evaluation)
๒.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล เพื่อใหสถานศึกษาไดเขาถึงองค5ความรู และมาตรฐานการศึกษาจากทั่วโลก
(Digital Infrastructure & High Standard Education Accessibility)
๓.พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การรวบรวมสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอีเล็กทรอนิกส5 รวมถึงการนํา
ตนแบบผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนจากสถาบันชั้นนํา มาปรับใชในโรงเรียน (Curriculum} Teaching
Technique & Manual)
๔. จัดการเรียนการสอนที่ฝ~กใหนักเรียนศึกษาคนควาดวยตัวเอง รูจักคิดวิเคราะห5 และส'งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการมีจิตสาธารณ (Health} Heart & Ethics)
๕. ส'งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเปNนผูนําและธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา และพัฒนาครูผูสอนให
เปNนผูแนะนําและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง(High Quality Principles &
Teachers Leadership)
๖. สรางแรงจูงใจใหกับผูปกครองและชุมชน ซึ่งเปNนภาคส'วนที่สําคัญ เขามามีส'วนร'วมในการพัฒนาโรงเรียน
(Market Mechanism Engagement Parent & Community / Funds)
๗.เชิญชวนสถาบันการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและต'างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญ เขาร'วม
พัฒนาการศึกษา (Local & International Teachers & University Partnership & Incentive)
๘. ยกระดับทักษะความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักเรียน (English Language Capacity)
๙. พัฒนาและส'งเสริมผูนํารุ'นใหม' เขาร'วมพัฒนาโรงเรียน (Young Leadership Development)
๑๐. การเตรียมหน'วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร'วมพัฒนาศูนย5การศึกษาเทคโนโลยีแห'งอนาคต ใน
ระดับภูมิภาค เพื่อส'งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศอย'างแทจริง
(Technology Megatrends Hub & R&D)

-๒๔ทั้งนี้ ความร'วมมือในการยกระดับการศึกษาของประเทศ จะเปNนการดําเนินการในลักษณะของการเปNนพันธมิตรกับ
โรงเรียน ซึ่งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจะนํากําลังคนซึ่งเปNนผูนํารุ'นใหม' เขาร'วมลงพื้นที่สํารวจและวางแผนการ
ดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนอย'างใกลชิดดวยความสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อถ'ายทอดองค5ความรูและคุณค'า
ใหแก'นักเรียนและชุมชนไดอย'างแทจริง อันจะนําไปสู'การพัฒนาอย'างยั่งยืนต'อไป
โครงการสานพลังประชารัฐ ดานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผูนํา (E๕)
ขอ ๑ วัตถุประสงคDของความร"วมมือ
๑.๑ เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณลักษณะและสมรรถนะความเปNนผูนําในการบริหารสถานศึกษา ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม และ
สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา
๑.๒ เพื่อจัดทําและเปOดเผยขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร'งใสและตรวจสอบได
๑.๓ เพื่อส'งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการสื่อ
๑.๔ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Active Learning} Critical Thinking) จัดทําคู'มือการจัดการเรียน
การสอน และการจัดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนพัฒนาจิตสาธารณะ เพื่อการบริการชุมชนและสังคม
๑.๕ เพื่อยกระดับความสามารถดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสู'ระดับนานาชาติ
ขอ ๒ เปEาหมายของโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเริ่มตนจากโรงเรียนตนแบบใน
ทุกตําบล รวมทั้งสิ้น ๗,๔๒๔ โรงเรียน (อนุบาล ประถม มัธยมตน มัธยมปลาย) และขยายต'อไปทั่วประเทศ
ขอ ๓ ระยะเวลาดําเนินงาน
การดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงความร'วมมือนี้ มีระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการในระยะแรก ๓ (สาม) ปY
เริ่มตั้งแต'เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ สิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
ขอ ๔ บทบาทความรับผิดชอบ
ใหคณะทํางานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินการ ดังต'อไปนี้
๔.๑ ร'วมจัดทําและเปOดเผยขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบแสดงผลขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา เพื่อความโปร'งใสเปNนประโยชน5ต'อการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการ
เรียนรู และการตรวจสอบ
๔.๒ ร'วมกําหนดนโยบายและดําเนินการดานมาตรการจูงใจใหกับนิติบุคคลและ/หรือบุคคลธรรมดา
เขร'วมและสนับสนุนโครงการพัฒนาการศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนาโรงเรียนอย'างต'อเนื่องและยั่งยืน
๔.๓ ร'วมเชิญชวนหน'วยงานต'าง ๆ เขาร'วมสนับสนุนโครงการพัฒนาการศึกษาพื้นฐาน โดย
คณะทํางานภาครัฐเชิญชวนหน'วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค5การมหาชน และคณะทํางานภาคเอกชนเชิญชวน
ภาคเอกชนอื่น ๆ

-๒๕๔.๔ ร'วมกําหนดนโยบายและจัดกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตร กิจกรรม และถอดบทเรียน
Best Practice ที่เปNนตนแบบการจัดการศึกษาจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อนํามาจัดทําคู'มือ
ตนแบบการจัดการเรียนการสอนใหกับสถานศึกษาที่ร'วมโครงการนําไปใชปฏิบัติ
๔.๕ ร'วมออกแบบและพัฒนาคลังความรูในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส5ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ใหกับสถานศึกษาที่เขาร'วมโครงการ
๔.๖ ร'วมส'งเสริมการสรางเครือข'ายโรงเรียนพี่ – โรงเรียนนอง เพื่อสรางสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน
การสอนใหเกิดขึ้นประสิทธิภาพสูงสุด
๔.๗ ร'วมส'งเสริมใหผูปกครองและชุมชนมีส'วนร'วมในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา
๔.๘ ร'วมดําเนินการในเรื่องการยกระดับและเชิดชูวิชาชีพ “ครู”
๔.๙ ร'วมจัดหลักสูตรและอบรมพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมี
คุณลักษณะและสมรรถนะความเปNนผูนําในการบริหารจัดการศึกษา
๔.๑๐ ร'วมจัดหลักสูตรและอบรมครูเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการสรางแรงจูงใจและเปNนพี่เลี้ยง เพื่อให
นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
๔.๑๑ ร'วมยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหกับสถานศึกษาที่เขาร'วมโครงการฯ ในระดับที่
สามารถสื่อสารไดอย'างมีประสิทธิภาพ
๔.๑๒ ร'วมพัฒนาความเปNนเลิศในดานการศึกษา การคนควาวิจัย เทคโนโลยีแห'งอนาคต และ
สนับสนุนการสรางนวัตกรรมของผูนําเยาวชนรุ'นใหม' เพื่อมุ'งสู'การเปNนศูนย5กลางการศึกษาของภูมิภาค
คณะทํางานกลุ"มย"อย ๕ กลุ"ม
ภารกิจคณะทํางานกลุ"มย"อย กลุ"มที่ ๑
คณะทํางานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพทางการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา และการเปOดเผย ขอมูลตามหลักธรรมาภิบาล
Transparency &Monitoring & Evaluation / Digital Infra and Media High Standard Education
Accessibility
ภารกิจ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับคุณภาพทางการจัดการศึกษา การบริหารงบประมาณและผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ทั้งของแต'ละสถานศึกษาและองค5กรที่รับผิดชอบ ใหสามารถเขาถึงไดโดยง'าย เพื่อความโปร'งใส
เปNนประโยชน5ต'อการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนรู และการตรวจสอบ
ภารกิจคณะทํางานกลุ"มย"อย กลุ"มที่ ๒
คณะทํางานพัฒนาหลักสูตร ตนแบบกระบวนการเรียนรู การประเมินผลกิจกรรมส'งเสริมดานคุณธรรม จิตสาธารณะ
และดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ
Curriculum} Teaching Technique & Manual/English Language Capability/Health Heart & Ethics

-๒๖ภารกิจ
กําหนดนโยบายและออกแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรม การถอดบทเรียน (Best Practice)
ที่เปNนตนแบบการจัดการศึกษาจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อจัดทําเปNน “คู'มือการจัดการเรียน
การสอน” ใหกับสถานศึกษา
ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่ส'งริมใหนักเรียนมีการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ออกแบบและพัฒนาคลังความรูในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส5
ยกระดับและพัฒนาหลักสูตร – เทคนิค – วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อใหนักเรียนสามารถสื่อสาร
ไดอย'างมีประสิทธิภาพ
ภารกิจคณะทํางานกลุ"มย"อย กลุ"มที่ ๓
คณะทํางานดานพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครู และการมีส'วนร'วมของชุมชน
Market Mechanism Engagement Parents & Community / Funds / High Quality Principles & Teachers
Leadership
ภารกิจ
จัดหลักสูตรและอบรมพัฒนาผูนําสถานศึกษา ใหมีคุณลักษณะและสมรรถนะความเปNนผูนําในการขจัดการ
บริหารสถานศึกษา
จัดหลักสูตรและอบรมครู เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการสรางแรงจูงใจและเปNน “พี่เลี้ยง” ใหนักเรียนสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเอง
ส'งเสริมใหผูปกครองและชุมชนมีส'วนร'วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
เชิญชวนและเปOดโอกาสใหหน'วยงานต'าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร'วมสนับสนุน
งบประมาณและศักยภาพในดานต'าง ๆ เพื่อส'งเสริมการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานอย'างยั่งยืน
ภารกิจคณะทํางานกลุ"มย"อย กลุ"มที่ ๔
คณะทํางานดานพัฒนาความร'วมมือกับสถาบันการศึกษา ผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศ และต'างประเทศ และการสราง
แรงจูงใจใหกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ
Local & International Teachers & University Partnership & Incentive
ภารกิจ
ประสานความร'วมมือกับสถาบันการศึกษา จากภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต'างประเทศ ในการสนับสนุน
องค5ความรู และสนับสนุนผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาร'วมพัฒนารูปแบบ และแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนตามมาตรฐานสากล

-๒๗กําหนดนโยบายการดําเนินการดานมาตรการจูงใจใหกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสนับสนุนและส'งเสริม
การศึกษาอย'างต'อเนื่องและยั่งยืน
ภารกิจคณะทํางานกลุ"มย"อย กลุ"มที่ ๕
คณะทํางานพัฒนาความเปNนเลิศในดานการศึกษา คนควา วิจัยเทคโนโลยีแห'งอนาคต และสนับสนุนการสรางนวัตกรรม
ของผูนําเยาวชนรุ'นใหม' เพื่อมุ'งสู'การเปNนศูนย5กลางการศึกษาของภูมิภาค
Technology Mega Trends Hub R&D/Young Leadership Development
ภารกิจ
ผลักดันการสรางศูนย5กลางการศึกษา เพื่อการคนควาและวิจัย เทคโนโลยีแห'งอนาคต
ผลักดันใหเกิดการสรางงานในสาขาอาชีพดานเทคโนโลยีแห'งอนาคต
เปOดพื้นที่ใหนักวิจัยและผูนําเยาวชนรุ'นใหม' สามารถขยายผลงานวิจัยและสรางนวัตกรรมใหสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ

-๒๘-

-๒๙-

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ไดส'งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๗
มกราคม ๒๕๕๙ ใหโรงเรียนทางเว็บไซต5แลว เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ5 ๒๕๕๙ จึงขอใหที่ประชุมใหการรับรองในที่
ประชุมอีกครั้ง
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กลุ"มอํานวยการ
นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ ผูอํานวยการกลุ"มอํานวยการ
๓.๑ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปFงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ดวยกลุ'มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ.ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห'งจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปYงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีประเด็นตัวชี้ วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปYงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกอบดวย ๒ มิติ ๘ ตัวชี้วัดหลัก และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปYงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบดวย ๔
กลยุทธ5 ๕๐ ตัวชี้วัดหลัก พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลา ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน ผ'านระบบการ

-๓๐รายงานผลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือระบบ KRS (KPI Report system) และระบบรายงานตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการ หรือระบบ ARS (Action plan Report System)
ในการจัด ทําคํ ารับรองการปฏิบัติร าชการ ประจํ าปYงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สํานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอ'างทอง ไดนําคู'มือตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปYงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และคู'มือตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการ ปYงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ลงไวที่หนา เว็บไซต5สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ'างทอง ซึ่งในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปYงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ'างทอง ตองขอความร'วมมือสถานศึกษาในสังกัดในการใหขอมูลหรือรายงานผลการดําเนินงานเพื่อ
รวบรวมรายงานเขาสู'ระบบตามกําหนดเวลา
สําหรับการรายงานในรอบ ๖ เดือน ระบบจะเปOดการรายงานระหว'างวันที่ ๑-๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีตัวชี้วัด
ที่ตองขอความร'วมมือสถานศึกษา ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๒ ความพึงพอใจของผูรับบริการ
๑.ขอความร'วมมือสถานศึกษาจัดเก็บขอมูลตามแบบสอบถามความพึงพอใจ /ไม'พึงพอใจ ต'อการใหบริการตาม
แบบฟอร5มอางอิง KRS ๒.๒ โดยเก็บจากผูรับบริการที่มารับบริการตามงานบริการตามพระราชบัญญัติอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๒.เก็บขอมูลจากผูรับบริการที่มารรับบริการในสถานศึกษาแห'งละ ๕ – ๑๐ คน กรณีไม'ถึง ๕ คน ใหเก็บขอมูล
ผูรับบริการทุกคน
๓.ส'งแบบความพึงพอใจของผูรับบริการใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ภายในวันที่ ๑๑
เมษายน ๒๕๕๙ (รอบ ๖ เดือน)
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดน้ํา
ขอความร'วมมือสถานศึกษา ดังเนินการ ดังนี้
๑. รวบรวมขอมูลปริมาณการใชน้ําตั้งแต'เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ (ปYงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗) เพื่อนํามา
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปY พ.ศ.๒๕๕๘ (ปYงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙) จากมาตรวัดน้ําแสดงปริมาณการใชน้ํา
ประจําเดือนจากหน'วยงานบริการ น้ําประปา เช'น การประปานครหลวง การประปาส'วนภูมิภาค ประปาทองถิ่น และ
ประปาอื่น ๆ
๒ กรอกขอมูลปริมาณการใชน้ําเปNนรายเดือนลงในแบบฟอร5มอางอิง KRS ๕.๓ (สําหรับสถานศึกษา)
๓ จัดส'งใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามรอบระยะเวลาที่กําหนด เพื่อดําเนินการรวบรวมขอมูลในภาพรวม
ทุกสถานศึกษาและรายงานต'อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ'านระบบ KRS และระบบ ARS
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทองไดจัดทําหนังสือแจงใหโรงเรียนทราบและดําเนินการแลว
จึงขอความร'วมมือโรงเรียนรายงานตามกําหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒ หัวหนาส"วนราชการที่ยายมาดํารงตําแหน"งใหม"
เนื่องจากมีหัวหนาส'วนราชการที่เกี่ยวของในการสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน ไดยายมาดํารงตําแหน'งใหม'ที่
จังหวัดอ'างทอง จํานวน ๒ ราย ไดแก'

-๓๑๑.นายสมศักดิ์ วงศ5คํา ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ'างทอง ยายมาจากสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดแพร'
๒.นางสาวน้ําคาง คันธรักษ5 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย5จังหวัดอ'างทอง ยายมาจากสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย5จังหวัดสุรินทร5
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๓ ภัยธรรมชาติในช"วงฤดูรอน
ดวยขณะนี้ไดเขาสู'ฤดูรอน อากาศแหงแลง และมักจะเกิดพายุฤดูรอน ฝนฟLาคะนอง ลมแรง ช'วงเดือนเมษา –
พ.ค. และที่ผ'านมามีสถานศึกษา บานพักครู ไดเกิดเพลิงไหมอยู'เนือง ๆ โดยเฉพาะที่เปNนอาคารไม และมีอุปกรณ5ไฟฟLา
เช'น เตาเสียบ สวิทช5 สายไฟ ปลั๊กไฟ ที่เก'าชํารุด ขอใหระมัดระวังเปNนพิเศษ หากไม'จําเปNนตองใชกระแสไฟฟLาหล'อเลี้ยง
อุปกรณ5ไฟฟLาในเฉพาะวันหยุด หรือช'วงกลางคืน เช'น ตูเย็น คอมพิวเตอร5 ใหตัดไฟฟLาโดยยกคัทเอาท5/สะพานไฟขึ้น
เพื่อปLองกันกระแสไฟฟLาลัดวงจร
สําหรับพายุฤดูรอน ขอใหเตรียมรับมือ ดังนี้
๑. ติดตั้งสายล'อฟLาในอาคารสูง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากฟLาผ'า
๒. หมั่นติดตามสภาวะอากาศ และฟ8งคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเสมอ
๓. หากมีประกาศเตือนภัยใหเก็บสิ่งของที่มีน้ําหนักเบา สามารถปลิวตามลมไดไวในที่มิดชิด
๔. ตรวจสอบความแข็งแรงมั่นคงของอาคารต'าง ๆ ใหเรียบรอยเพราะอาจจะเกิดลมพายุอย'างรุนแรงพัดเขามา
ดวย ซึ่งอาจพัดหลังคาอาคารปลิว และพังเสียหาย
๕. ตรวจสอบตนไมที่เกี่ยวกิ่งไม ปLาย ตัดใหอยู'ในสภาพปลอดภัยใหขอความร'วมมือฝHายที่เกี่ยวของมาปรับปรุง
แกไขโดยเร็ว
๖. หลีกเลี่ยงการใชอุปกรณ5ไฟฟLาทุกชนิด รวมทั้งโทรศัพท5 เมื่อเกิดฝนฟLาคะนอง
การนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความห'วงใยสถานศึกษาทุกแห'ง
จึงประชาสัมพันธ5ใหทุกท'านไดตรวจสอบและควบคุมกํากับเปNนพิเศษ ตลอดจนใหความรูกับนักเรียน รวมทั้ง
ชุมชนในพื้นที่ไดเฝLาระวังและเตรียมรับมือปLองกันภัยจากพายุฤดูรอนต'อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๔ มาตรการปEองกันอุบัติภัยบนทองถนน ช"วงเทศกาลวันสงกรานตD
เนื่องจากในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ เปNนช'วงเทศกาลวันสงกรานต5 ประชาชนส'วนใหญ'ตองเดินทางไปรดน้ําดําหัว
และขอพรผูใหญ' และที่ผ'านมาไดเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน ทําใหมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากทุกปY
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง มีความห'วงใยในชีวิตและทรัพย5สินของผูบริหาร ครู
นักเรียน ตลอดจน ผูปกครองนักเรียนทุกคน จึงขอความร'วมมือโรงเรียนทุกแห'งปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้
๑. ควรวางแผนการเดินทางอาจเดินทางไป/กลับช'วงก'อนหรือหลังวันเทศกาล
๒. งดดื่มสุราก'อนการเดินทางและขณะการเดินทาง ตามนโยบายเมาไม'ขับ
๓. งดใชโทรศัพท5ขณะขับรถ

-๓๒๔. ขับรถใหถูกตองตามกฎหมายจราจร และมีมารยาทในการใชรถใชถนน
๕. หลีกเลี่ยงการใชเสนทางที่มีการจราจรหนาแน'
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๕ การขออนุญาตไปราชการ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ'างทอง อนุญาตการไปราชการนอกเขตพื้นที่/นอกจังหวัด ของขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษา นั้น
เพื่อใหการอนุญาตไปราชการเปNนไปดวยความเรียบรอย และแนวทางเดียวกัน จึงขอใหโรงเรียนส'งหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. โครงการ(ตองชัดเจนว'าไปที่ไหน ระยะเวลาเมื่อไป งบประมาณเท'าไรจากส'วนไหน)
๒. รายชื่อผูขออนุญาต
๓. กําหนดการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ"มบริหารงานบุคคล
นางนิทรา อุ"นทรัพยD ผูอํานวยการกลุ"มบริหารงานบุคคล
๓.๖ การพัฒนาครูและบุคลาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป<นฐานดวยระบบ
TEPE Online
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเปNนฐาน ดวยระบบ TEPE Online ประจําปYงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
โดยมีวัตถุประสงค5 ดังนี้
๑) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีโอกาสไดรับการพัฒนางานในหนาที่
๒) หลักสูตรเสริมความรูการพัฒนาในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ
รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๓๑ หลักสูตร และกําหนดเปOดระบบการฝ~กอบรม ตั้งแต'วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙
จึงขอให ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เขารับการพัฒนาตามความสนใจ และเลือกหลักสูตร
เพื่อศึกษาเรียนรูตามวัตถุประสงค5ของการพัฒนา อย'างนอยคนละ ๑ หลักสูตร โดยใหศึกษาระเบียบการอบรมและ
ลงทะเบียนเรียนทางเว็บไซต5 http://www.tepeonline.org/ รายละเอียดไดแจงใหโรงเรียนทราบแลว
ตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ที่ ศธ ๐๔๑๗๔/๐๗๐ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙
และเมื่อไดเขารับการอบรมแลวรายงานใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทองทราบดวย
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๓๓กลุ"มส"งเสริมการจัดการศึกษา
นายณนพพล เสนาะดนตรี ผูอํานวยการกลุ"มส"งเสริมการจัดการศึกษา
๓.๗ แนวทางการขออนุญาตนํานักเรียนออกนอกสถานศึกษา
แนวทางการขออนุญาตนํานักเรียนออกนอกสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง แบ'งออกเปNน ๓ ประเภท ดังนี้
๑.การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม'คางคืน
โรงเรียนดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ ขออนุญาตผูบังคับบัญชาตามแบบฟอร5มทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว'าดวยการพานักเรียน
และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
๑.๒ จัดทําแบบขออนุญาตผูปกครองใหแก'นักเรียนที่จะพาไปนอกสถานศึกษาตามแบบฟอร5มทาย
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว'าดวยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
๒.การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาคางคืน
โรงเรียนดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ ขออนุญาตผูบังคับบัญชาตามแบบฟอร5มทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว'าดวยการพานักเรียน
และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
๒.๒ จัดทําแบบขออนุญาตผูปกครองใหแก'นักเรียนที่จะพาไปนอกสถานศึกษาตามแบบฟอร5มทาย
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว'าดวยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
๒.๓ จัดทําหนังสือขออนุญาตนํานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ไม'นอยกว'า ๑๕ วันก'อนวันเดินทาง)
ส'งมายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง และแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
๒.๓.๑ โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดที่ควรกําหนดในโครงการ ดังนี้
-ชื่อโครงการ
-หลักการและเหตุผล
-วัตถุประสงค5
-เปLาหมาย
-ขั้นตอนการดําเนินงาน
-ระยะเวลา สถานที่ดําเนินการ ตองปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ)
-แผนการดําเนินงาน
-กิจกรรม
-งบประมาณ
-ผูรับผิดชอบโครงการ/หน'วยงานที่รับผิดชอบ
-ผลที่คาดว'าจะไดรับ
-ลักษณะโครงการ (ใหม'/ต'อเนื่อง)
๒.๓.๒ คําสั่งแต'งตั้งครูผูควบคุมนักเรียน

-๓๔๒.๓.๓ รายชื่อนักเรียนที่พาไปนอกสถานศึกษาและครูผูควบคุม
๒.๓.๔ สําเนาใบประกันอุบัติเหตุ
๒.๓.๕ แบบขออนุญาตผูบังคับบัญชา (ตามระเบียบ)
๒.๓.๖ ตารางกิจกรรมประจําวัน
๒.๓.๗ ใบตอบรับของผูปกครอง
๒.๓.๘ แผนที่การเดินทาง และรายละเอียดของสถานที่ที่จะเดินทางไป
๒.๓.๙ รถยนต5ที่ใชไปทัศนศึกษาผ'านการตรวจสภาพครั้งสุดทายวันที่เท'าไหร'
๒.๓.๑๐ โรงเรียนไดทําประกันใหกับเด็กนักเรียนจํานวนกี่คน ครูผูควบคุมกี่คน
๒.๓.๑๑ สัญญาจางระหว'างโรงเรียนและเจาของรถยนต5
๒.๓.๑๒ มีพนักงานขับจํานวนกี่คน
๒.๓.๑๓ รถที่ใชในการเดินทางไปทัศนศึกษามีการทําประกันตาม พรบ.หรือไม'
๒.๔ เมื่อกลับมาแลว ใหรายงานผลมายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง(โดยใช
แบบรายงานผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว'าดวยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘)
๓.การพานักเรียนไปนอกราชอาณาจักร
ใหโรงเรียนดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ ขออนุญาตผูบังคับบัญชาตามแบบฟอร5มทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว'าดวยการพานักเรียน
และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
๓.๒ จัดทําแบบขออนุญาตผูปกครองใหแก'นักเรียนที่จะพาไปนอกสถานศึกษาตามแบบฟอร5มทาย
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว'าดวยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
๓.๓ จัดทําหนังสือขออนุญาตนํานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ส'งล'วงหนา ๑ เดือนก'อนวันเดินทางส'งไป
ยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง และแนบเอกสารประกอบ (เช'นเดียวกับการพานักเรียน/นักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษาแบบคางคืน)
๓.๔ เมื่อกลับมาแลว ใหรายงานผลมายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง (โดยใช
แบบรายงานผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว'าดวยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘)
บทบาทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง
ในการอนุญาตใหโรงเรียนนํานักเรียนออกนอกสถานศึกษา
๑.รับหนังสือคํารองขออนุญาตนํานักเรียนออกนอกสถานศึกษา
๒.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบคําขอ ไดแก'
๒.๑ โครงการ
๒.๒ คําสั่งแต'งตั้งครูผูควบคุมนักเรียน
๒.๓รายชื่อนักเรียนที่พาไปนอกสถานศึกษาและครูผูควบคุม
๒.๔ สําเนาใบประกันอุบัติเหตุ
๒.๕ แบบขออนุญาตผูบังคับบัญชา (ตามระเบียบ)

-๓๕๒.๖ ตารางกิจกรรมประจําวัน
๒.๗ ใบตอบรับของผูปกครอง
๒.๘ แผนที่การเดินทาง และรายหละเอียดของสถานที่ที่จะเดินทางไป
๒.๙ รถยนต5ที่ใชไปทัศนศึกษาผ'านการตรวจสภาพครั้งสุดทายวันที่เท'าไหร'
๒.๑๐ แบบขออนุญาตผูบังคับบัญชา (ตามระเบียบ)
๒.๑๑ โรงเรียนไดทําประกันใหกับเด็กนักเรียนจํานวนกี่คน ครูผูควบคุมกี่คน
๒.๑๒ สัญญาจางระหว'างโรงเรียนและเจาของรถยนต5
๒.๑๓ มีพนักงานขับจํานวนกี่คน
๒.๑๔ รถที่ใชในการเดินทางไปทัศนศึกษามีการทําประกันตาม พรบ.หรือไม'
๓. เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง พิจารณาลงนามอนุญาต
๔. ส'งหนังสืออนุญาตไปยังโรงเรียน
(ตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข ๑ หนา ๔๗ – ๕๑ )
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ"มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวกัญจนDกมล โพธิ์บุญ ผูอํานวยการกลุ"มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.๘ นโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
ตามที่รัฐบาลไดใหความสําคัญการใชวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีเปNนฐานในการพัฒนาประเทศ โดยได
บูรณาการองค5ความรูทางวิทยาศาสตร5 (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร5 (Engineering) และ
คณิตศาสตร5 (Mathematics) เรียกโดยย'อว'า STEM เพื่อนําไปสู'การคิดแกป8ญหาและการสรางสรรค5นวัตกรรมใหม'
ตลอดจนมุ'งผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร5 คณิตศาสตร5 และเทคโนโลยี ใหสามารถแข'งขันในระดับนานาชาติ นั้น
กระทรวงศึกษาธิการ ไดตระหนักถึงความสําคัญของสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยกําหนดให
เปNนโครงการสําคัญดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตามจุดเนน ๖ ยุทธศาสตร5ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหเปNน
นวัตกรรมการจัดการศึกษา วิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีสําหรับสรางคนไทยรุ'นใหม' และรองรับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของประเทศอย'า งเหมาะสม จึงไดแต'งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัด การเรี ยนการสอนสะเต็มศึกษาใน
สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๓ คณะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.คณะกรรมการอํานวยการการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
โดยมี รั ฐ มนตรี ว' า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เปN น ประธานกรรมการ มี รั ฐ มนตรี ช' ว ยว' า การ
กระทรวงศึกษาธิการ(พล.อ.สุรเชษฐ5 ชัยวงศ5 และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลปŒ) เปNนรองประธานกรรมการ และมี
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร5 สํานักงานงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ เปNนเลขานุการ

-๓๖ทําหนาที่ : กํากับนโยบาย ทิศทาง มาตรการ และแนวทางการดําเนินการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานใหเปNนไปตามนโยบาย ตลอดจนใหความเห็นและคําแนะนําต'อคณะกรรมการ และ
แต'งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานเพื่อช'วยปฏิบัติงาน
๒.คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
โดยมีผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ5 เปNนประธานกรรมการ มีผูช'วยผูอํานวยการสถาบัน
ส'งเสริมการสอนวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี (น.ส.วนิดา ธนประโยชน5ศักดิ์) เปNนรองประธานกรรมการ และมีผูแทน
สถาบันส'งเสริมการสอนวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี เปNนเลขานุการ
ทําหนาที่ : ศึกษา วิเคราะห5 และกําหนดคํานิยามสะเต็มศึกษา พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาใน
สถานศึกษา พัฒนากิจกรรม สื่อการสอนและการสนับสนุนในการจัดหลักสูตรสะเต็มศึกษา รวมทั้งประเมินการพัฒนา
หลักสูตร และประสานขอความร'วมมือดานขอมูลและความเห็นจากหน'วยงานที่เกี่ยวของ
๓.คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
โดยมี เลขาธิการคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน เปN น ประธานกรรมการ มี ผู ช' ว ยผู อํ า นวยการ
สถาบันส'งเสริมการสอนวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี (นางกัญณัฎฐ5 สวัสดิ์สว'าง) เปNนรองประธานกรรมการ และมีรอง
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายพะโยม ชิณวงศ5) เปNนเลขานุการ
ทําหนาที่ : นําหลักสูตรของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ไปขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
ในสถานศึกษา พรอมทั้งติดตาม ประเมินความกาวหนาและความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามนโยบาย ตลอดจนรายงาน
ใหคระกรรมการอํานวยการรับทราบและพิจารณาสั่งการ
มติที่ประชุม.
รับทราบ

-๓๗๓.๙ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปFการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง
ชั้นประถมศึกษาปFที่ ๖
ปFการศึกษา ๒๕๕๗
กลุ"มสาระ
การเรียนรู

ปFการศึกษา ๒๕๕๘

ความต"าง
ความต"าง

ระดับ

สพป.

ระดับ

ระดับ

สพฐ.

อ"างทอง

ประเทศ

สพฐ.

สพป.
อ"างทอง

ปFการศึกษา
๒๕๕๗/
๒๕๕๘

สพฐ. /
สพป.
อ"างทอง

ระดับ สพป.

ภาษาไทย

๔๔.๐๓

๔๔.๓๐

๔๙.๓๓

๔๘.๓๙

๔๙.๑๗

+๐.๗๘

+๔.๘๗

สังคมศึกษาฯ

๔๙.๐๓

๔๙.๕๑

๔๙.๑๘

๔๗.๖๔

๔๘.๓๒

+๐.๖๘

-๑.๑๙

ภาษาอังกฤษ

๓๒.๘๘

๓๓.๒๑

๔๐.๓๑

๓๖.๖๑

๓๘.๑๗

+๑.๕๖

+๔.๙๖

คณิตศาสตรD

๓๖.๗๗

๓๘.๑๕

๔๓.๔๗

๔๑.๗๖

๔๒.๙๙

+๑.๒๓

+๔.๘๔

วิทยาศาสตรD

๔๐.๙๗

๔๑.๔๓

๔๒.๕๙

๔๑.๕๕

๔๑.๘๖

+๐.๓๑

+๐.๔๓

รวมเฉลี่ย

๔๐.๗๔

๔๑.๓๒

๔๔.๙๘

๔๓.๑๙

๔๔.๑๐

+๐.๙๑

+๒.๗๘

สรุป - ค'าเฉลี่ยรอยละชั้นประถมศึกษาปYที่ ๖ ปYการศึกษา ๒๕๕๘ สูงกว'าค'าเฉลี่ยรอยละ ของ สพฐ.
จํานวน ๕ กลุ'มสาระการเรียนรู

-๓๘-

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปFการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปFที่ ๓
ปFการศึกษา ๒๕๕๗
กลุ"มสาระ
การเรียนรู

ปFการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับ

สพป.

ระดับ

ระดับ

สพฐ.

อ"างทอง

ประเทศ

สพฐ.

ความต"าง
ความต"าง

สพป.
อ"างทอง สพฐ. /สพป.
อ"างทอง

ปFการศึกษา
๒๕๕๗/
๒๕๕๘
ระดับ สพป.

ภาษาไทย

๓๕.๓๙

๓๔.๒๕

๔๒.๖๔

๔๒.๘๙

๔๑.๐๔

-๑.๘๕

+๖.๗๙

สังคมศึกษาฯ

๔๖.๙๔

๔๓.๗๐

๔๖.๒๔

๔๖.๔๒

๔๒.๔๑

-๔.๐๑

-๑.๒๙

ภาษาอังกฤษ

๒๗.๐๙

๒๕.๕๖

๓๐.๖๒

๓๐.๑๖

๒๕.๙๔

-๔.๒๒

+๐.๓๘

คณิตศาสตรD

๒๙.๕๙

๒๕.๘๐

๓๒.๔๐

๓๒.๔๒

๒๘.๐๒

-๔.๔๐

+๒.๒๒

วิทยาศาสตรD

๓๘.๗๗

๓๔.๕๗

๓๗.๖๓

๓๗.๘๘

๓๕.๓๕

-๒.๕๓

+๐.๗๘

รวมเฉลี่ย

๓๕.๕๖

๓๒.๗๘

๓๗.๙๑

๓๗.๙๕

๓๔.๕๕

-๓.๔๐

+๑.๗๗

สรุป ผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปYที่ ๓ ปYการศึกษา ๒๕๕๘ ในภาพรวมและรายกลุ'มสาระยังนอยกว'าระดับ
สพฐ. และระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับปYการศึกษา ๒๕๕๗ พบว'า สูงขึ้น ๔ กลุ'มสาระคือ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร5 และวิทยาศาสตร5
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๓๙๓.๑๐ การประเมินการอ"านออกเขียนไดของนักเรียน
การอ"าน การเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปFที่ ๑ – ๖

รอยละ

๒,๒๓๐ ๒๐
๒,๓๐๖ ๑๔
๒,๓๔๗ ๑๑
๒,๔๐๓ ๘
๒,๕๓๑ ๗
๒,๔๖๗ ๓
๖๓

๐.๙๐ ๓๓
๐.๖๑ ๓๐
๐.๔๗ ๓๑
๐.๓๓ ๒๒
๐.๒๘ ๑๓
๐.๑๒ ๗
๐.๔๕ ๑๓๖

๑.๔๘
๑.๓๐
๑.๓๒
๐.๙๒
๐.๕๑
๐.๒๘
๐.๙๗

รอยละ

นักเรียนอ'านไม'ออก/ไม'คล'อง

๑๕.๑
๑๒.๕
๙.๘๗
๕.๙๒
๕.๙๒
๓.๒๙
๘.๗๗

จํานวนนักเรียนทั้งหมด

๒๓
๑๙
๑๕
๙
๙
๕
๘๐

นักเรียนเขียนไม'ได/ไม'คล'อง

๑๕๒
๑๕๒
๑๕๒
๑๕๒
๑๕๒
๑๕๒

รอยละ

ประถมศึกษาปYที่๑
ประถมศึกษาปYที่ ๒
ประถมศึกษาปYที่ ๓
ประถมศึกษาปYที่ ๔
ประถมศึกษาปYที่ ๕
ประถมศึกษาปYที่ ๖
รวม

จํานวนโรงเรียนที่มีนักเรียน
อ'านเขียนไม'ได/ไม'คล'อง

ชั้น

จํานวนโรงเรียนทั้งหมด

ผลการประเมินการอ"านการเขียนของนักเรียนตามโครงการปF ๒๕๕๘
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง
ตามระบบ e – mes ครั้งที่ ๕

ผลการประเมินการอ'านการเขียนของนักเรียนตามระบบ e – mes ครั้งที่ ๕ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙
ในภาพรวมพบว'ามีโรงเรียนที่มีนักเรียนอ'านไม'ออก/อ'านไม'คล'อง เขียนไม'ไม'ได/เขียนไม'คล'อง จํานวน ๘๐ โรงเรียน คิด
เปNนรอยละ ๘.๗๗ ส'วนนักเรียนที่อ'านไม'ออก/อ'านไม'คล'อง จํานวน ๖๓ คนคิดเปNนรอยละ ๐.๔๕ เขียนไม'ได/เขียนไม'
คล'อง จํานวน ๑๓๖ คนคิดเปNนรอยละ ๐.๙๗
เมื่อจําแนกเปNนรายชั้นพบว'านักเรียนชั้นประถมศึกษาปYที่ ๑มีนักเรียนที่อ'านไม'ออกจํานวน ๒๐ คนคิดเปNน
รอยละ ๐.๙๐ เขียนไม'ได จํานวน ๓๓ คน คิดเปNนรอยละ ๑.๔๘ ชั้นประถมศึกษาปYที่ ๒มีนักเรียนที่อ'านไม'ออก
จํานวน ๑๔ คนคิดเปNนรอยละ ๐.๖๑ เขียนไม'ได จํานวน ๓๐ คน คิดเปNนรอยละ ๑.๓๐ ชั้นประถมศึกษาปYที่ ๓ มี
นักเรียนที่อ'านไม'ออกจํานวน ๑๑ คน คิดเปNนรอยละ ๐.๔๗ เขียนไม'ไดจํานวน ๓๑ คน คิดเปNนรอยละ ๑.๓๒
ชั้นประถมศึกษาปYที่ ๔มีนักเรียนที่อ'านไม'คล'องจํานวน ๘ คนคิดเปNนรอยละ ๐.๓๓ เขียนไม'คล'องจํานวน ๒๒ คน
คิดเปNนรอยละ ๐.๙๒ ชั้นประถมศึกษาปYที่ ๕ มีนักเรียนที่อ'านไม'คล'องจํานวน ๗ คน คิดเปNนรอยละ ๐.๒๘ เขียนไม'
คล'องจํานวน ๑๓ คนคิดเปNนรอยละ ๐.๕๑ ชั้นประถมศึกษาปYที่ ๖ มีนักเรียนที่อ'านไม'คล'องจํานวน ๓ คน คิดเปNน
รอยละ ๐.๑๒ เขียนไม'คล'องจํานวน ๗ คน คิดเปNนรอยละ ๐.๒๘

-๔๐จากการไปติดตามนักเรียนที่อ'านไม'ออก/อ'านไม'คล'อง เขียนไม'ได/เขียนไม'คล'องของศึกษานิเทศก5
ที่รับผิดชอบโรงเรียนในพื้นที่พบว'าสาเหตุที่นักเรียนอ'านไม'ออก/อ'านไม'คล'อง เขียนไม'ได/เขียนไม'คล'องมีดังนี้
๑.เกิดจากสภาพป8ญหาครอบครัว เด็กขาดเรียนบ'อยเพราะยากจน ครอบครัวแตกแยกเด็กอยู'กับ
ตา ยาย ปูH ย'าขาดการดูแลจากทางบาน เด็กถูกตามใจ
๒.ป8ญหาองค5ความรูทางภาษาไทยเด็กจําพยัญชนะ สระไม'ได ประสมคําไม'ได มีแนวโนม
เปNนเด็กสมาธิสั้น เปNนเด็กมีป8ญหาทางดานการเรียนรู (LD)
๓.โรงเรียนกรอกขอมูลทางระบบ e – mes ผิดพลาด
สําหรับในปYการศึกษา ๒๕๕๙ การประเมินการอ'าน การเขียนนักเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ ๑
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ใชเครื่องมือของโรงเรียน / เขตพื้นที่)
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑สิงหาคม ๒๕๕๙ (ใชเครื่องมือของสํานักวิชาการ ฯ สพฐ.)
(ครั้งที่ ๑ – ๒ โรงเรียนรายงานผลทางระบบ e – mes)
ครั้งที่ ๓ ปลายภาคเรียนที่ ๑ (ใชเครื่องมือของสํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. โดยรายงานผล
ทางระบบของสํานักทดสอบทางการศึกษา)
ภาคเรียนที่ ๒
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ใชเครื่องมือของโรงเรียน / เขตพื้นที่)
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ (ใชเครื่องมือของสํานักวิชาการ ฯ สพฐ.)
(ครั้งที่ ๑ – ๒ โรงเรียนรายงานผลทางระบบ e – mes)
ครั้งที่ ๓ ปลายภาคเรียนที่ ๒ (ใชเครื่องมือของสํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. โดยรายงานผล
ทางระบบของสํานักทดสอบทางการศึกษา)
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ"มบริหารงานการเงินและสินทรัพยD
นางชลธิชา พงศDศรี ผูอํานวยการกลุ"มบริหารงานการเงินและสินทรัพยD
-คณะกรรมการพัสดุ จัดซื้อ จัดจาง เร'งรัดการเบิกจ'าย ปY ๕๙ ต'อเนื่องขยายเวลา ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จัดหาพัสดุ ปY
๕๙ ตามหนังสือ ว ๒๙๙/๕๘
มติที่ประชุม รับทราบ

-๔๑กลุ"มส"งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นายอารักษD อินทรDพยุง ผูอํานวยการกลุ"มส"งเสริมสถานศึกษาเอกชน
๓.๑๑ การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน
ดวยหัวหนาคณะรักษาความสงบแห'งชาติ ใชมาตรา ๔๔ ตามรัฐธรรมนูญแห'งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มีสาระสําคัญคือการถ'ายโอนอํานาจการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ รวมทั้งขาราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจาง ขอสํานักงานคณะกรรมการส'งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงาน ไปสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีผลใชบังคับตั้งแต'วันที่ ๑๓
กุมภาพันธ5 พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียดตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห'งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ5
พ.ศ.๒๕๕๙
ในส'วนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน ๑ แห'ง คือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองอ'างทอง ที่อยู'ในข'ายตองดําเนินการตามคําสั่งนี้
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๒ การบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”ในโรงเรียนเอกชน สํานักงานคณะกรมการส"งเสริม
การศึกษาเอกชน
โรงเรียนเอกชนมีความหลากหลาย นําเสนอรูปแบบ ๑๐ โรงเรียน เปNนแนวทางใหโรงเรียนเอกชสนดําเนินการ
ตามบริบทของโรงเรียน วันที่ ๑๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ จัดประชุม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร5 จํานวน ๑๓๓ แห'ง เปNน
โรงเรียนนําร'อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
หน"วยตรวจสอบภายใน
นางจันทรา จันทDพันแจง ผูอํานวยการหน"วยตรวจสอบภายใน
๓.๑๒ สพฐ. แจงผลการตรวจสอบการบริหารจัดการโรงอาหารในระบบคูปอง
ที่เสี่ยงต"อการทุจริต ใน ๒ ประเด็น คือ
๑.๑ การบริหารจัดการไม'เปNนไปตามที่ สพฐ. กําหนด ไม'มีแผนงานโครงการรองรับ ไม'แต'งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการเช'า
๑.๒ การรับเงินและการบันทึกบัญชีไม'เปNนไปตามระเบียบ การออกใบเสร็จรับเงิน โดยไม'มีเล'มที่
เลขที่วันเดือนปYที่รับเงิน รวมถึงการออกใบสําคัญรับเงิน บันทึกรับเงินเปNนเงินนอกระบบบัญชีของทางราชการ เปNนการ

-๔๒ปฏิบัติไม'ถูกตองตามระเบียบ สพฐ. ว'าดวยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายไดสถานศึกษาที่เปNนนิติบุคคล ในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
(ตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข ๒ หนา ๕๒ )
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๓ ขอตรวจพบ จากการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
ขอตรวจพบของหน"วยตรวจสอบภายใน
ที่
๑

รายการ
การเบิกเงินค'าใชจ'ายใน
การเดินทางไปราชการ

ขอตรวจพบ
๑. ใชรถยนต5ส'วนตัว ไม'ขออนุญาต
ผูบริหาร
๒. เบิกค'าชดเชยน้ํามันเกินความเปNน
จริง
๓.เบิกค'ารถยนต5รับจาง ราคาสูงเกิน
ความเปNนจริง
๔. เบิกค'ารถยนต5รับจางไม'ตรงกับ
ความเปNนจริง เช'น จางเหมารถยนต5
รับจากบานพัก ขามอําเภออีกอําเภอ
ไปยังอําเภอเมืองเพื่อขึ้นรถรับจาง
ประจําทาง ทั้งที่อําเภอที่ผ'านมาก็มี
รถรับจางประจําทาง
๕. เบิกค'าลงทุเบียนในการอบรมใช
ใบสําคัญรับเงินเปNนหลักฐานในการ
เบิกจ'าย

ขอเสนอแนะ
๑. เสนอขออนุญาตผูบริหารทุกครั้ง
ก'อนไปประชุม อบรม หากใชรถยนต5
ส'วนตัวไปราชการ ตองขออนุมัติดวย
ทุกครั้ง
๒. ตามระเบียบ กค.ว'าดวยการเบิก
ค'าใชจ'ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ.๒๕๕๐ ขอ ๑๑ การใชพาหนะ
ส'วนตัวเดินทางไปราชการใหคํานวณ
ระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยตาม
เสนทางของกรมทางหลวง ในทางสั้น
และตรง การเดินทางไปราชการโดย
รถยนต5ส'วนตัว ใหผูขอเบิกแนบการ
คํานวณระยะทาง จากเว็บไซต5กรม
ทางหลวงดวยทุกครั้ง
๓. การเบิกค'าลงทะเบียนในการ
อบรม ใหเขียนรายงานการเดินทาง
ไปราชการและแนบใบเสร็จรับเงินที่
ไดจากผูจัดการอบรมพรอมหนังสือ
ขออนุญาตไปราชการประกอบ
หลักฐานการเบิกจ'ายทุกครั้ง

-๔๓ที่

รายการ
๒.การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปY

ขอตรวจพบ
๑. ไม'ระบุแหล'งที่มาของเงินที่ใชใน
การจัดทําแผน
๒. สัดส'วนการใชจ'ายเงินไม'เปNนไป
ตามที่ สพฐ.กําหนด
๓. ไม'นําแผนปฏิบัติการประจําปY
ผ'านความเห็นชอบของกรรมการ
สถานศึกษาและมีจดบันทึกการ
ประชุม
๔. การจัดซื้อ/จาง ไม'เปNนไปตาม
โครงการในแผนปฏิบัติการประจําปY
๕. ไม'จัดทําแผนการใชจ'ายเงิน
๖. ไม'จัดทําทะเบียนคุมการใช
จ'ายเงินตามโครงการ

ขอเสนอแนะ
๑. โรงเรียนควรระบุแหล'งที่มาของ
เงินงบประมาณที่ใชในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปY ให
ครบถวน และกําหนดสัดส'วนของ
การใชจ'ายเงินตามที่ สพฐ.กําหนด
ดังนี้
-งบดานวิชาการ รอยละ ๖๐ –
๗๐ ของวงเงินงบประมาณ
-งบดานบริหารทั่วไป รอยละ
๒๐ – ๓๐ ของวงเงินงบประมาณ
-งบสํารองจ'าย รอยละ ๑๐ –
๒๐ ของวงเงินงบประมาณ
๒. โรงเรียนควรใหคณะครูมีส'วน
ร'วมในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปY โดยใหสอดคลองกับ
ภารกิจของสถานศึกษา นโยบาย
และจุดเนนของ สพฐ.โดยมีคําสั่ง
แต'งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
และบันทึกการประชุมไวเปNน
หลักฐาน เมื่อดําเนินการจัดทําแผน
เสร็จแลว ใหนําเสนอแผนประจําปY
ของสถานศึกษาเพื่อให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเห็นชอบ และจดบันทึกการ
ประชุมไวเปNนหลักฐาน

-๔๔ที่

๓

รายการ

หลักฐานการเบิกจ'าย

ขอตรวจพบ

๑. หลักฐานประกอบการเบิกจ'าย
ดําเนินการไม'ถูกตอง
๒. ลายมือชื่อ เจาหนาที่การเงิน
พัสดุ ผูบริหาร กรรมการตรวจรับ
ไม'ครบถวน
๓. จัดซื้อ/จาง ตั้งแต' ๑๐,๐๐๐
บาท ไม'ทําใบสั่งซื้อ/สั่งจาง
๔. ไม'หักภาษี ณ ที่จ'าย คํานวณ
ภาษีหัก ณ ที่จ'ายผิด
๕. ไม'มีบันทึกของเจาของโครงการ
๖. ไม'มีบันทึกทราบผลการตรวจรับ
และขออนุมัติเบิกจ'ายเงิน
๗. สํารองจ'ายเงินจํานวนมาก และ
ไม'ประทับตราสํารองจ'าย

ขอเสนอแนะ
๓. โรงเรียนควรจัดทําแผนการใช
จ'ายเงิน เพื่อใชในการควบคุมกํากับ
ติดตามการใชจ'ายเงินตามโครงการ
ในแผนปฏิบัติการประจําปY
๔. การใชจ'ายงบประมาณตอง
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ประจําปYของสถานศึกษา โรงเรียน
ควรจัดทําทะเบียนคุมการใช
จ'ายเงินตามโครงการใหครบถวน
เพื่อใชในการควบคุมเงิน
งบประมาณที่ได
๑. ใหปฏิบัติตามคู'มือปฏิบัติงาน
พัสดุที่ไดแจกไปใหแลว ดังแนบ

๒.การซื้อ/จาง ตั้งแต' ๑๐๐,๐๐๐
บาทขึ้นไปใหแต'งตั้งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง

-๔๕ที่

รายการ

ขอตรวจพบ
๘. ไม'ประทับตราจ'ายเงินแลว
๙. การซื้อ/จาง ตั้งแต' ๑๐๐,๐๐๐
บาทขึ้นไป ไม'จัดทําราคากลาง

ขอเสนอแนะ

๔

การเก็บรักษาเงิน

เก็บรักษาเงินเกินอํานาจการเก็บ
รักษา

การเก็บรักษาเงินใหปฏิบัติตาม
ระเบียบกําหนด ส'วนที่เกินอํานาจ
ใหนําฝาก สพป.อ'างทอง

๕

การบันทึกบัญชี

๑. บันทึกรับเงินไม'ตรงกับ
ใบเสร็จรับเงิน
๒. บันทึกจ'ายเงินไม'ตรงกับวันที่
ถอนเงินจากธนาคาร
๓. กรณีจ'ายเงินไม'หมด ไม'บันทึก
รายการเงินสดคงเหลือในทะเบียน
คุมและรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน
๔. กรณีมีเงินสดคงเหลือไม'จัดทํา
บันทึกเก็บรักษาเงิน
๕. ไม'บันทึกเลขที่เอกสารดานรับ
และดานจ'าย
๖. ไม'บันทึกการรับและนําส'ง
ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนในทะเบียนคุม
เงินรายไดแผ'นดิน
๗. ไม'บันทึกการรับ และนําส'งภาษี
หัก ณ ที่จ'ายในทะเบียนคุมภาษี

ใหปฏิบัติตามคู'มือการปฏิบัติการ
เงินและการบันทึกรายการควบคุม
เงินของสถานศึกษาที่ไดแจกใหไป
แลว ดังแนบ

-๔๖ที่
๖

รายการ
การจัดเก็บหลักฐาน

ขอตรวจพบ
๑. การจัดเก็บหลักฐานไม'เปNน
ระบบแยกส'วนเก็บระหว'างการเงิน
กับพัสดุ
๒. ไม'จัดเก็บหลักฐานแยกเปNน
ปYงบประมาณ
๓. ใบเสร็จรับเงิน เมื่อสิ้น
ปYงบประมาณ ไม'ปรุ นํามาใช
ปYงบประมาณถัดไป

ขอเสนอแนะ
๑. การจัดเก็บหลักฐานใหแยกเปNน
แฟLมตามประเภทของเงินตาม
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน และ
จัดเก็บตามปYงบประมาณ
๒. ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้น
ปYงบประมาณ ใหปรุส'วนที่เหลือ
และรายงานการใช ภายใน ๓๑
ตุลาคม และเบิกเล'มใหม' เพื่อ
นํามาใชในปYต'อไป

๗

การจัดทําบัญชีวัสดุและใบ
เบิกพัสดุ

๑. บันทึกบัญชีวัสดุ ไม'ถูกตอง ใช ใหบันทึกบัญชีวัสดุใหครบถวน
แบบเก'า บันทึกไม'ครบถวน
ถูกตอง และเปNนป8จจุบัน
๒. ใบเบิกพัสดุ จัดทําไม'ถูกตอง ไม'
ครบถวน

๘

การตรวจสอบพัสดุประจําปY

๑. ไม'ดําเนินการตรวจสอบพัสดุ
ประจําปYตามระเบียบกําหนด
๒. คําสั่งแต'งตั้งคระกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปY ไม'ถูกตอง
๓. ไม'รายงานผลการตรวจสอบ
๔. ไม'นําส'งเงินค'าขายพัสดุ (กรณีที่
ไดจากเงินงบประมาณ) เปNนเงิน
รายไดแผ'นดิน
๕. กรณีมีพัสดุชํารุด เสื่อมคุณภาพ
ไม'ดําเนินการตามระเบียบฯ รอ
สพป.แต'งตั้งคณะกรรมการ

๑.ก'อนวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปY
ใหหัวหนาส'วนราชการแต'งตั้ง
เจาหนาที่ในส'วนราชการของ
หน'วยงานนั้น ซึ่งมิใช'เจาหนาที่พัสดุ
คนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อ
ตรวจสอบการรับจ'ายพัสดุตั้งแต'
งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ปYก'อน จนถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ปYป8จจุบัน และ
ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู'
เพียงสิ้นงวดนั้น

-๔๗ที่

รายการ

ขอตรวจพบ
๖. ไม'จัดส'งรายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปY ให สพป.
อ'างทอง

ขอเสนอแนะ
๒. ในการตรวจสอ ใหเริ่ม
ดําเนินการตรวจสอบในวันเปOดทํา
การแรกของเดือนตุลาคมเปNนตนไป
ว'ารับจ'ายพัสดุถูกตองหรือไม' พัสดุ
คงเหลืออยู'ตามบัญชีหรือไม' มีพัสดุ
ใดชํารุด หรือเสื่อมสภาพ หรือสูญ
ไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุไม'
จําเปNนตองใชในราชการต'อไปแลว
ใหนําเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบดังกล'าวต'อผูแต'งตั้ง
ภายใน ๓๐ วันทําการ
เมื่อผูแต'งไดรับรายงานจาก
เจาหนาที่ตรวจสอบแลว ใหส'ง
รายงานเสนอตามลําดับชั้นจนถึง
หัวหนาส'วนราชการ จํานวน ๑ ชุด
และรายงานไปยังสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ'นดิน หรือสํานักงาน
ตรวจเงินแผ'นดินภูมิภาคแลวแต'
กรณี จํานวน ๑ ชุด
๓. กรณีมีพัสดุชํารุด เสื่อมคุณภาพ
ใหผูบริหารสถานศึกษาแต'งตั้ง
คณะกรรมการ และดําเนินการตาม
ระเบียบต'อไปไดเลย ตามคําสั่ง
สพฐ.ที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘
กรกฎาคม ๒๕๔๖

-๔๘ที่
๙

รายการ
การจัดทําทะเบียนคุม
ทรัพย5สิน

ขอตรวจพบ
ขอเสนอแนะ
๑. จัดทําทะเบียนคุมทรัพย5สิน ไม' ๑. ใหปฏิบัติตามคู'มือปฏิบัติงาน
พัสดุที่ไดแจกไปใหแลว ดังแนบ
ครบถวนกับครุภัณฑ5ที่มีอยู'
๒. กรอกขอมูลในทะเบียนคุม
ทรัพย5สินไม'ครบถวน
๓. บันทึกประเภทครุภัณฑ5ไม'
ถูกตองทําใหการคํานวณค'าเสื่อม
ราคาไม'ถูกตอง
๔. คํานวณค'าเสื่อมราคา ไม'ถูกตอง
ไม'เปNนป8จจุบัน

๒. ใหเขียนเลขครุภัณฑ5ไวที่ตัว
ครุภัณฑ5ใหครบถวนทุกรายการ
๑๐

รายงานทางการเงิน

๑. ไม'ส'งรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน
๒. ไม'ส'งรายงานการใชใบเสร็จ
๓. ไม'ส'งรายงานการรับ-จ'าย เงิน
รายไดสถานศึกษา

๑. เงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้น
เดือน ใหจัดส'งภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป
๒. รายงานการใชใบเสร็จใหส'ง
ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๓. รายงานการรับ-จ'ายเงินรายได
สถานศึกษา ใหรายงานทุกสิ้น
ปYงบประมาณ ภายใน ๓๑ ตุลาคม

-๔๙ที่
๑๑

รายการ
การจัดซื้อหนังสือเรียน

ขอตรวจพบ
๑. จัดซื้อหนังสือไม'ครบ ๘ กลุ'ม
สาระวิชา บางกลุ'มสาระ จัดซื้อ ๒
– ๓ เล'ม ทําใหเงินไม'เพียงพอ
๒. จัดซื้อหนังสือใหนักเรียนไม'ครบ
๑๐๐ % ตามจํานวนนักเรียนที่มีอยู'
๓. ไม'นํารายชื่อหนังสือที่ผ'านการ
คัดเลือก เสนอคณะกรรมการ
วิชาการและไม'ไดผ'านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ภาคี ๔
ฝHาย และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอเสนอแนะ
ใหปฏิบัติตามแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการสนับสนุน
ค'าใชจ'ายในการจัดการศึกษาตั้งแต'
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปYงบประมาณ ๒๕๕๙
หนา ๑๐-๑๑

๑๒

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

๑. ไม'วางแผนกําหนดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน โดยใหคณะกรรมการ
สถานศึกษา และภาคี ๔ ฝHาย มี
ส'วนร'วม
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไม'ครบ
๔ รายการ ตามแนวทางที่ สพฐ.
กําหนด โดยเฉพาะ กิจกรรม
วิชาการ และกิจกรรมบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)
๓. เนนหลักการใชเงินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนไปที่กิจกรรมเขาค'าย
ลูกเสือและทัศนศึกษา

โรงเรียนควรวางแผนกําหนด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยให
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝHาย และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีส'วนร'วม โดยภายในปY
การศึกษา โรงเรียนตองจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ใหครบทั้ง ๔
กิจกรรม ตามแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการสนับสนุน
ค'าใชจ'ายในการจัดการศึกษาตั้งแต'
ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนี้

-๕๐ที่

๑๓

รายการ

ขอตรวจพบ

ค'าเครื่องแบบและค'าอุปกรณ5 ๑. จ'ายเงินค'าเครื่องแบบและค'า
อุปกรณ5ไม'พรอมกัน
การเรียน
๒. ไม'แต'งตั้งคณะกรรมการจ'ายเงิน
๓. หลักฐานการจ'าย (เอกสาร
หมายเลข ๑) ไม'สมบูรณ5 เช'น ไม'ลง
เลขประจําตัวนักเรียน ๑๓ หลัก
นักเรียนลงลายมือชื่อไม'ครบ ทํา
หลักฐานการจ'ายค'าเครื่องแบบ และ
ค'าอุปกรณ5รวมกัน ไม'รวมยอดเงินที่
จ'ายในแต'ละชั้น ผูจ'ายเงิน ครู
ประจําชั้น และผูอํานวยการโรงเรียน
ลงลายมือชื่อไม'ครบ
๔. ไม'ติดตามใบเสร็จรับเงินจาก
นักเรียนมาใหครบทุกคน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ขอเสนอแนะ
๑. กิจกรรมวิชาการอย'างนอยปY
ละ ๑ ครั้ง
๒. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู
บําเพ็ญประโยชน5อย'างนอยปYละ
๑ ครั้ง
๓. กิจกรรมทัศนศึกษาอย'างนอย
ปYละ ๑ ครั้ง
๔. กิจกรมบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ใหดําเนินกิจกรรมอย'างนอย ๔๐
ชั่วโมง/คน/ปY
ใหปฏิบัติตามแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการสนับสนุน
ค'าใชจ'ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต'ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปYงบประมาณ ๒๕๕๙ หนา
๑๑-๑๓

-๕๑ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไม'มีระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
๕.๑ “ปF ๒๐๑๖ ปฏิบัติง"าย ๆ ลดใชพลังงาน” (กลุ"มอนุรักษDพลังงานและสิ่งแวดลอม แห"งประเทศไทย)
โดย นายอภินันทD ชัยเจริญ
การประหยัดไฟในบาน
๑.ตูเย็น
-ไม'ใหมีน้ําแข็งเกาะเต็มตู
-หามเปOดบ'อย
-วางตูเย็นห'างจากฝาผนัง ๑๕ เซนติเมตร
-ถอดปลั๊กตูเย็นอาทิตย5ละ ๑ ชั่วโมง
-หามนําตุ•กตาแม'เหล็กไปติดตามตูเย็น
๒.เครื่องปรับอากาศ
-ติดที่ป8งแดด
๓.ทีวี
-ใหถอดปลั๊ก หามเปลี่ยนช'องบ'อย
๔.คอมพิวเตอร5
-ใหพักหนาจอ ไม'ใชใหปOดเครื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
กรวิภา แสงนาค
ผูจดบันทึกการประชุม
(นางสาวกรวิภา แสงนาค)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สมบัติ กลิ่นกุหลาบ
(นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ)
ผูอํานวยการกลุ'มอํานวยการ

ผูตรวจบันทึกการประชุม

