
 

 

รายงานการประชุมผู�บริหารสถานศึกษา 
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส"วนร"วม 

สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง 

 

ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙ 

 
เม่ือวันอังคารที่ ๕  เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย"า ๙๐ 

สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง 
 

                                                                         

                                                  

กลุ"มอํานวยการ 

               สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาอ"างทอง 



รายงานการประชุมผู�บริหารสถานศึกษา 
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส"วนร"วม 

ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
เม่ือวันอังคารท่ี ๕  เมษายน ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย"า ๙๐ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง 

.................................. 
ผู�มาประชุม 
 ๑. นายสุดใจ  มอญรัต          ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง 
 ๒. นายสมเกียรติ  แก�วมณี          รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง 
 ๓. นางกัลยา  มาลัย  รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง 
 ๔. นายสมชัย  ปานผาสุข  รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง 
 ๕. นางสาวปุณญอุษา  ผดุงหมาย  รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง 
 ๖. นายสมบัติ  กลิ่นกุหลาบ  ผู�อํานวยการกลุ'มอํานวยการ 
 ๗. นางนิทรา  อุ'นทรัพย5   ผู�อํานวยการการกลุ'มบริหารงานบุคคล 
 ๘. นางวัชรี  ป8ทมโรจน5   แทนผู�อํานวยการกลุ'มนโยบายและแผน 
 ๙. นายณนพพล  เสนาะดนตรี  ผู�อํานวยการกลุ'มส'งเสริมการจัดการศึกษา 
 ๑๐. นางสาวกัญจน5กมล  โพธิ์บุญ  ผู�อํานวยการกลุ'มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 

๑๑. นางชลธชิา  พงศ5ศรี   ผู�อํานวยการกลุ'มบริหารงานการเงินและสินทรัพย5 
๑๒. นายอารักษ5  อินทร5พยุง  ผู�อํานวยการกลุ'มส'งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
๑๓. นางจันทรา  จันท5พันแจ�ง  ผู�อํานวยการหน'วยตรวจสอบภายใน 
๑๔. นายสังวาล  ช'วงช ู   รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 

 ๑๕. นายเฉลิมชัย  อ�อเสถียร  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดราชป8กษี 
๑๖. นางนภัสสร  ยลพงษ5   แทนผู�อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอ'างทอง 
๑๗. นางรสสุคนธ5  ติณกุลกําจร  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดเซิงหวาย 

 ๑๘. นายมานะ  สารภี   แทนผู�อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ'างทอง 
 ๑๙. นางสาววิไล  บุญเนตร  แทนผู�อํานวยการโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช'อ/วัดสุวรรณ 
 ๒๐. นางมานิตา  สังข5ชุม   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดกระทุ'มราย 
 ๒๑. นางสุนทรี  ไพรสุวรรณ  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดรุ�ง 

๒๒. นายสุขสวัสด์ิ  ไพรสุวรรณ  ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านน้ําผึ้ง            
 ๒๓. นางจิราวรรณ  สีนวล  รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดบ�านอิฐ  
 ๒๔. นายชัยชาญ  พงษ5พัฒน5  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ5 
 ๒๕. นางลัดดา  ฉาบนาค   รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดจันทร5นิรมิต 
 ๒๖.นายมนต5ชาย  นักดนตรี  รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดท�ายย'าน 
 ๒๗. นางภิรมย5  ศิริวรรณ   รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดไผ'ล�อม  

 
 
 
 
 



-๒- 
 
 ๒๘. นายกิตติ  ต�องประสงค5  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดไทรย5 

๒๙. นายดํารงค5  ทองคําชู   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดลิ้นทอง 
 ๓๐. นางนภาดา  แจ'มกระจ'าง  แทนผู�อํานวยการโรงเรียนวัดจําปาหล'อ 
 ๓๑. นายบุญสม  แช'มชื่น   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดโพทูล 
 ๓๒. นางนวลภรณ5  จันทร5ศร ี  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดปลดสัตว5 
 ๓๓. นายนพชัย  ยอดม่ัน     แทนผู�อํานวยการโรงเรียนวัดโพธิวงษ5 
 ๓๔. นายวัฒนา  สังข5ชุม   ผู�อํานวยการโรงเรียนโคศุภราช 
 ๓๕. นางณัฐนิชา  เงินทิพย5  รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดมหาดไทย 
 ๓๖. นางราศีชาติ  ศุขะพันธุ5  แทนผู�อํานวยการโรงเรียนวัดไชยภูมิ 

๓๗. นายวิรัช  สอ�าง   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ5 
 ๓๘. นายเฉลียว  เงินดี   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดไชโย 
 ๓๙. นายดํารงค5  จีนขจร   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดละมุด 
 ๔๐. นางสาวกาญจนา  ใจยืน  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดวงษ5ภาศน5 
 ๔๑. นางวรรณา  เมืองสมบัติ  รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดเจ�าบุญเกิด 
 ๔๒. นายดิเรก  บําเพ็ญ   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม/วัดเทวราช 
 ๔๓. นายสมพงษ5  เมืองวัฒนะ  ผู�อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ 
 ๔๔. นายบุญเตือน  ศัพทเสวี  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดมหานาม 
 ๔๕. นายป8ญญา  ลาวัลย5   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดมะขาม 
 ๔๖. นายสุรโชติ  ชั่งใจ   ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านชะไว 
 ๔๗. นายอลงกต  แก'นคิรี   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดบ�านปHา 
 ๔๘. นายมนัส  อินเอก   รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดกําแพง 
 ๔๙. นางมนัสฐ5ชนก  ปลั่งสอน  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 
 ๕๐. นางสาวรัชดา  ทองสุข  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดนางเล'ว/วัดบางศาลา 
 ๕๑. นางบุญเรียม  คําเกิด   รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดไทรย5นิโครธาราม 
 ๕๒. นายหิรัญ  งอกกําไร   ผู�อํานวยการโรงเรียนอนุบาลปHาโมก/วัดเกตุ 
 ๕๓. นายประเสริฐ  น�อยโสภณ  ผู�อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 
 ๕๔. นางธมนต5วรรณ  โตทอง  แทนผู�อํานวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ 
 ๕๕. นายฉลอง  อําพันเรือง  ผู�อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 
 ๕๖. นายวรัญIู  อยู'เจริญ   ผู�อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖ 
 ๕๗. นายธวชั  เสือทรงศีล   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดท'า 
 ๕๘. นายวิทยา  รัตนธารากร  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดถนน 
 ๕๙. นายเกรียงไกร  บํารุงจิตร5  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดพิจารณ5โสภณ 

 
 
 
 
 
 



-๓- 
 ๖๐. นางฉวีวรรณ  ร'วมพร  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดเอกราช 
 ๖๑. นายเทพ  ไทยธานี   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดลาดเค�า 
 ๖๒. นายจําเนียร  แจ'มอําพร  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดม'วงคัน 
 ๖๓. นายผดุง  รุ'งแจ�ง   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เอน 
 ๖๔. นางนริสรา  ชวูงษ5   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดลั่นทม 
 ๖๕. นายธานินทร5  สุขเกษม  รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดศรีกุญชร 
 ๖๖. นายธีรวฒุิ  บุญสอน   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดยางช�าย 
 ๖๗. นายวีระชาติ  มาลัย   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดง้ิวราย 
 ๖๘. นางสาวเรณู  มะกรูดอินทร5  แทนผู�อํานวยการโรงเรียนวัดคําหยาด 
 ๖๙. นายอรรคพล  สุวรรณผา  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดจันทราราม 
 ๗๐. ว'าท่ี ร.ต.ถาวร  พ่ึงอุทัยศรี  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดสนธิธรรม 
 ๗๑. นายอุดม  ลิ้มบุญเจริญ  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 
 ๗๒. นายวิชา  จิตชื่น   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดทางพระ 
 ๗๓. นางสรามล  คําเข่ือน   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 

๗๔. นางรฐา  เสือคง   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร5 
 ๗๕. นายสมเกียรติ  พูลพิพัฒน5  รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดบ�านสร�าง 
 ๗๖. นายเจริญศักด์ิ  กระแสร5  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดสามประชุม 
 ๗๗. นายสาโรจน5  โพธิ์ศรี   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดยางมณี 
 ๗๘. นายมนู  สุโธ   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ5 
 ๗๙. นายพชร  บุญสว'าง   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดทองกลาง 
 ๘๐. นายสมชัย  บุญอ่ิม   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดท'าสามัคคี 
 ๘๑. นายสุรพงษ5  แก�วภักดี  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ5 
 ๘๒. นางมาลัย  โพธิ์ศรี   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดยางทอง 
 ๘๓. นางบังอร  บํารุงผล   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดโคกพุทรา 
 ๘๔. นายไพบูลย5  ปรากฎผล  ผู�อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 
 ๘๕. นางสาวกุหลาบ  พรมเมศ  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 
 ๘๖. นายดิเรก  ทวีสุข   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดปHามุนี 
 ๘๗. นายสมควร  สิงห5คะ   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดท'าตลาด 
 ๘๘. นายพิสุทธิ์  อัมพรพงศ5  ผู�อํานวยโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 
 ๘๙. นายศราวุธ  ดีชัย   ผู�อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดท'าอิฐ 
 ๙๐. นางพรรณี  สีม'วง   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 
 ๙๑. นายวัลลภ  เดชฟุLง   รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดสว'าง 

 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 ๙๒. นายชาติชาย  เฉลยจรูญ  รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดข'อย 
 ๙๓. นายสมนึก  ยอดขํา   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดบุญเกิด 
 ๙๔. นายรุ'งโรจน5  โกสยะมาศ  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดน้ําอาบ 
 ๙๕. นางสาวจุฬามาศ  แก�วทอง  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดท'าโขลง 
 ๙๖. นายสุรินทร5  หลาบขาว  ผู�อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 
 ๙๗. นายสมชาย  วรีะวรรณ5  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดขุมทอง 
 ๙๘. นายพงษ5ศักด์ิ  ทองศักด์ิ  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา 
 ๙๙. นายชัยวัฒน5  ม่ันอก   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดแปดแก�ว 
 ๑๐๐. นายบุญมา  เปรมปรี  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน 
 ๑๐๑. นางสําเริง  ยอดม่ิง   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดทํานบ 
 ๑๐๒. นายกิตติรัตน5  กลัดแก�ว  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดวันอุทิศ 
 ๑๐๓. นายประจวบ  อุ'นน�อย   ผู�อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 
 ๑๐๔. นางสงวน  มีสกุล   รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดหลวง 
 ๑๐๕. นางบุษลักษณ5  ศักด์ิรัมย5  รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านศาลาดิน 
 ๑๐๖. นายบุญชู  ก่ิงจันทร5  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน 
 ๑๐๗. นายจัตุรงค5  วงษ5ปาน  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดลาดเปNด 
 ๑๐๘. นายธีรวุธ  จิระโภคิน  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดยางมณี 
 ๑๐๙. นางปรานอม  แก�วสุข  รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดศาลาดิน 
 ๑๑๐. นางวิไล  ขวัญสงค5   รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ 
 ๑๑๑. นายปรีชา  ปุลวัน   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดห�วยคันแหลน 
 ๑๑๒. นายประจิน  เทียนเทศ  แทนผู�อํานวยการโรงเรียนวัดตลาดใหม' 
 ๑๑๓. นายวาทิต  ทองเพ็ชร  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดห�วยโรง 
 ๑๑๔. นางสุภาพ  นาคพนม  รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดน�อย 
 ๑๑๕. นายวิทยา  มีสกุล   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดอบทม 
 ๑๑๖. นายพิพัฒน5  ขวัญมงคล  ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านไผ'หมูขวิด 
 ๑๑๗. นายสมนึก  คําแก�ว   ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านห�วยคล�า 
 ๑๑๘. นายณรงค5ศักด์ิ  ฉัตรเจริญพร ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดนางชํา 
 ๑๑๙. นางสาวโสภิตา  ขลังธรรมเนียม ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 
 ๑๒๐. นางสาววรรณิภา  น้ําผึง้  รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดบางจักร 
 ๑๒๑. นายชํานาญ  สกุลณี  ผู�อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดน้ําพุ 
 ๑๒๒. นายพีระ  คงชนะ   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดสี่ร�อย 
 ๑๒๓. นายภูดิศ  พัดพิน   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดคลองพูล 
 ๑๒๔. นายนิวัติ  ทรัพย5มาก  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดหลักแก�ว 
 ๑๒๕. นายเติมศักด์ิ  อ�นแก�ว  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดลานช�าง 
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 ๑๒๖. นายสงัด  พ่ึงประสิทธิ์  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดคลองสําโรง 
 ๑๒๗. นายทิพย5  วงษ5ทองดี  รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดใหม'ทางข�าม 
 ๑๒๘. นางลัดดา  แย�มจํานัน  รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดไผ'วง 
 ๑๒๙. นายกองแก�ว  ธรรมสา            รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดต�นทอง 
 ๑๓๐. นายภาณุพงศ5  ธูปประสม  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดสิทธาราม 
 ๑๓๑. นายสาร  สังข5ทองวิเศษ  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดสามโก� 
 ๑๓๒. นายประเสริฐ  ลูกฟ8ก  ผู�อํานวยการโรงเรียนอนุบาลบ�านลําสนุ'น 
 ๑๓๓. นายสุพรรณ  เพชรสุวรรณ  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดเกษทอง 
 ๑๓๔. นายเสนาะ  หิรัญอ'อน  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 

๑๓๕. นายวิสุทธิ ์ โตปOต ิ   ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านหนองถํ้า 
 ๑๓๖. นางวิภา  แก�วภักดี   รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ5/วัดไผ'แหลม 
 ๑๓๗. นางสาวสภุัสสรา  สนธเิจริญ  แทนผู�อํานวยการโรงเรียนวัดท'าชุมนุม 
 ๑๓๘. นายมาโนช  หล'อเหลี่ยม  รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดหนองกร'าง 
 ๑๓๙. นางสาวจรูญ  สําลีอ'อน  แทนผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านดอนตาวง 
 ๑๔๐. นายไพเราะ  พัตตาสิงห5  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดสามขาว 
 ๑๔๑. นายสําราญ  ชักนํา   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก 
 ๑๔๒. นายบุญพา  ฤกษ5ฉวี  รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม 
 ๑๔๓. นางประเทือง  ชูอาจ  รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดบ�านพราน 
 ๑๔๔. นายวิเชียร  ลิ้มสมบูรณ5  ผู�อํานวยการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา 
 ๑๔๕. นางนิตยา  สุดประเสริฐ  รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ5 
 ๑๔๖. นายสุรชัย  เหมือนนิรุทธิ์  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดบ�านเพชร 
 ๑๔๗. นายสมบัติ  พูลกสิ   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดทองเลื่อน 
 ๑๔๘. นายสมศักด์ิ  วงษ5จันทร5  รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดยาง 
 ๑๔๙. นายสามารถ  คงสุข  ผู�อํานวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 
 ๑๕๐. นางชนาลักษณ5  โคงาม  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดบ�านแก 
 ๑๕๑. นายสุเทพ  บุญชู   ผู�อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว�า 
 ๑๕๒. นายสมชัย  ยิ้มช�อย   ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านดอนกร'าง 
 ๑๕๓. นายศิริชัย  ฉัตรชัยรัตน5  รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดจันทร5มณี 
 ๑๕๔. นายสําฤทธิ์  สําลีอ'อน  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดวังน้ําเย็น 
 ๑๕๕. นายขวัญเมือง  สังข5ประเสริฐ ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดหม่ืนเกลา 
 ๑๕๖. นายณุภาพล  ตรีธนะ  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดหนองยาง 
 ๑๕๗. นางอัญชลี  ชูจิตร   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ 
 ๑๕๘. นายบุญยิ่ง  เชื้อนิล   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดสีบัวทอง 
 ๑๕๙. นายอรุณ  เสนาะคํา  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดแก�วกระจ'าง  
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 ๑๖๐. นายประทุม  ม'วงประดับ  รก.ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านหนองเสือ 
 ๑๖๑. นางสาวเพ็ญศรี  อยู'ถาวร  ผู�อํานวยการโรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ5 
 ๑๖๒. นางอมรารัตน5ธนัน  นิสะโสกะ ผู�อํานวยการโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 
 ๑๖๓. นางนวลเนตร  กวยาวงศ5  ผู�อํานวยการโรงเรียนสนิทวิทยา 
 ๑๖๔. นางสมหมาย  วะสีนนท5  ผู�อํานวยการโรงเรียนอนุบาลพูนสุข 
 ๑๖๕. นายกรรมาธิการ จิตตะมาก  ผู�อํานวยการโรงเรียนวรดิตถ5วิทยาประสูทน5 
 ๑๖๖. นางธัญนันท5  พ่ึงวงศ5ญาติ    ผู�อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวงศ5สวัสด์ิวิทยา 
 ๑๖๗. นายนิพนธ5  โห�งาม   ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดสระแก�วฯ 

ผู�ไม'มาประชุม 
 ๑.นายสมปอง  คงอ'อน  รองผู�อํานวยการสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง        ลาพักผ'อน 
 ๒.นายนพปฎล  บุญพงษ5  รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ลาพักผ'อน 
 ๓.นายนันทภพ  เคหา  รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง     ลาพักผ'อน 
 ๔. ผู�อํานวยการโรงเรียนราษฎร5นิยมวิทยา 
 
ผู�เข�าร'วมประชุม 

๑. นางมานพ  มณีโชติ   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
๒. นางสุฑาวรรณ  สิริอัคคะโชติ  นักประชาสัมพันธ5ชํานาญการพิเศษ 

 ๓. นางสาวกรวิภา  แสงนาค  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
๕. นางวัฒนาพร  อินทร5ไทร  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 ๔. นางสุณี  บุญเลิศ   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 ๖. นางสาวสุภาวรัตน5  สมานพันธ5สกุล นักประชาสัมพันธ5ชํานาญการ 
 ๗. นางวราภรณ5  บุญใส   เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 ๘. นางสมคิด  ชีระภากร   เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 ๙. นายฉลาด  พันธุ5ไม�   ช'างสี ช ๔ 
 ๑๐. นายเสรี  ใบบัว   ช'างสี ช ๔ 
 ๑๑. นายเฉลิมวุฒิ  ดีนุช   ลูกจ�าง 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
พิธีก"อนวาระ 
 - สวดมนต5บูชาพระรัตนตรัย 
 นายสุดใจ  มอญรัต  ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ทําหน�าท่ีประธานในการ
ประชุม กล'าวเปOดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ นโยบายขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา 

ด�วยคณะรักษาความสงบแห'งชาติได�ออกคําสั่งเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษา จํานวน ๒ คําสั่ง ได�แก' 
คําสั่งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคําสั่งท่ี ๑๑/
๒๕๕๙ เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซ่ึงมีผลบังคับใช�ตั้งแต'วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ 

๑.๑.๑ คําส่ังท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน 
ภูมิภาคโดยท่ีได�ปรากฏข�อเท็จจริงถึงสภาพป8ญหาในการจัดการศึกษาในส'วนภูมิภาคของประเทศว'าเกิดจากป8ญหาการ 
สั่งการและการบริหารจัดการท่ีไม'มีประสิทธิภาพและไม'เปNนเอกภาพเปNนป8ญหาสําคัญดังนั้น เพ่ือประโยชน5ในการปฏิรูป
ระบบการศึกษาให�สามารถขับเคลื่อนได�อย'างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน5สูงสุดต'อการพัฒนาประเทศ อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห'งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน�าคณะรักษา
ความสงบแห'งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห'งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต'อไปนี้ 

ข�อ ๑ ให�มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกอบด�วย 
(๑) รัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการ เปNนประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช'วยว'าการกระทรวงศึกษาธิการ เปNนกรรมการ 
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปNนกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปNนกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปNนกรรมการ 
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา เปNนกรรมการ 
(๗) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปNนกรรมการและเลขานุการ 

ข�อ ๒ ให�คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
มีอํานาจหน�าท่ี ดังต'อไปนี้ 

 (๑) กําหนดทิศทางในการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
(๒) วางแผนงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 

หรือจังหวัด 
(๓) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณให�แก'หน'วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 

หรือจังหวัด 
(๔) แต'งต้ัง โอน หรือย�ายผู�บริหารสถานศึกษา ผู�บริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือผู�ปฏิบัติงาน 

ในตําแหน'งต'าง ๆ ในหน'วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด ท้ังนี้ ตามประเภทหรือระดับ
ตําแหน'งท่ีรัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
(๕) สั่งให�ผู�บริหารสถานศึกษา ผู�บริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือผู�ปฏิบัติงานในตําแหน'งต'าง ๆ 

ในหน'วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหน�าท่ีหรือให�พ�นจากตําแหน'ง 
(๖) แต'งต้ังคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพ่ือช'วยเหลือการปฏิบัติงานได�ตามความจําเปNน 
(๗) แต'งต้ังคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข�อ ๗ (๗) 
(๘) เชิญข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�าง หรือผู�ปฏิบัติงานอ่ืนในหน'วยงานของรัฐ หรือบุคคล 

ท่ีเก่ียวข�องมาสอบถามข�อเท็จจริง รวมท้ังเรียกเอกสารจากหน'วยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาในระหว'างท่ีผู�บริหารสถานศึกษา ผู�บริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือผู�ปฏิบัติงานในตําแหน'งต'าง ๆถูกสั่งให�หยุด
การปฏิบัติหน�าท่ีหรือถูกสั่งให�พ�นจากตําแหน'งตาม (๕) บุคคลนั้นไม'อาจได�รับเงินค'าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน5ใด ๆ ใน
ตําแหน'งท่ีถูกสั่งให�หยุดการปฏิบัติหน�าท่ีหรือถูกสั่งให�พ�นจากตําแหน'งนับแต'วันท่ีได�รับทราบคําสั่งในกรณีท่ีมีบทบัญญัติ
ใดในกฎหมายว'าด�วยระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให�องค5กรใดมีอํานาจหน�าท่ีตาม (๔) มิให�
นําบทบัญญัตินั้นมาใช�บังคับแก'องค5กรซ่ึงมีอํานาจหน�าท่ีดังกล'าว 

ข�อ ๓ ให�สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานตามข�อ ๒ (๖) 
และให�การเบิกจ'ายเบ้ียประชุมเปNนไปตามพระราชกฤษฎีกาว'าด�วยเบ้ียประชุมกรรมการและการเบิกจ'ายค'าใช�จ'ายท่ี
เก่ียวข�องกับการบริหารจัดการอ่ืน ๆ ท่ีจําเปNน ให�เบิกจ'ายได�ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ'ายจากงบประมาณ
ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

ข�อ ๔ ให�ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายว'าด�วยการศึกษาแห'งชาติและกฎหมาย 
ว'าด�วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และให�โอนอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของ
แต'ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายว'าด�วยการศึกษาแห'งชาติและกฎหมายว'าด�วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปNนอํานาจหน�าท่ีของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ ตามคําสั่งนี้บรรดาบทบัญญัติแห'งกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดท่ีอ�างถึงคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายว'า 
ด�วยการศึกษาแห'งชาติและกฎหมายว'าด�วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให�มีผลใช�บังคับต'อไปเท'าท่ีไม'
ขัดหรือแย�งกับคําสั่งนี้ 

ข�อ ๕ ให�ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายว'าด�วยระเบียบข�าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา และให�โอนอํานาจหน�าท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายว'าด�วยระเบียบข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไปเปNนอํานาจหน�าท่ีของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆตามคําสั่งนี้บรรดาบทบัญญัติแห'งกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดท่ีอ�างถึง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายว'าด�วย
ระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีผลใช�บังคับต'อไปเท'าท่ีไม'ขัดหรือแย�งกับคําสั่งนี้ 

ข�อ ๖ ในแต'ละจังหวัด ให�มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย'อว'า “กศจ.”(จํานวนท้ังสิ้น  
๒๒ คน ) ประกอบด�วย 

(๑) ผู�ว'าราชการจังหวัด หรือรองผู�ว'าราชการจังหวัดท่ีได�รับมอบหมาย เปNนประธานกรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เปNนรองประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 



 
-๙- 

(๓) ผู�แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู�แทนสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ผู�แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู�แทนสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู�แทนสํานักงานคณะกรรมการส'งเสริมการศึกษาเอกชนและผู�แทนสํานักงานส'งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปNนกรรมการ 

(๔) ท'องเท่ียวและกีฬาจังหวัด ท�องถ่ินจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
ประธานหอการค�าจังหวัด ผู�อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัดเปNนกรรมการ 

(๕) ผู�แทนภาคประชาชนในท�องถ่ินซ่ึงรัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการแต'งต้ังโดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จํานวนสองคนเปNน
กรรมการ 

(๖) ผู�แทนข�าราชการครูในท�องถ่ินซ่ึงรัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการแต'งต้ังโดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จํานวนสองคนเปNน
กรรมการ 

(๗) กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการแต'งต้ังจากผู�ทรงคุณวุฒิ 
ด�านกฎหมาย ด�านบริหารงานบุคคล หรือด�านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จํานวนไม'เกินสามคน เปNนกรรมการ 

(๘) ศึกษาธิการจังหวัด เปNนกรรมการและเลขานุการสําหรับกรุงเทพมหานคร  
ให�คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคทําหน�าท่ีเปNน กศจ. 

ข�อ ๗ นอกจากอํานาจหน�าท่ีท่ีรับโอนมาตามข�อ ๔ และข�อ ๕ ให� กศจ. มีอํานาจหน�าท่ีในแต'ละเขต 
จังหวัด ดังต'อไปนี้ 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร5 แนวทางการจัดการศึกษา และการส'งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส'งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค5กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 
รวมท้ังส'งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค5กรชุมชน องค5กรเอกชนองค5กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายในจังหวัด 

 (๒) พิจารณาและให�ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
(๓) พิจารณาและให�ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด 

ในการดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร'วมของส'วนราชการหรือหน'วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัด 

(๔) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข�าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาในจังหวัดต'อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพ่ือใช�อํานาจ 
ตามข�อ ๒ (๔) 

(๕) กํากับ เร'งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส'วนราชการหรือหน'วยงาน 
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

(๖) วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให�แก' 
สถานศึกษา 

 
 
 
 



-๑๐- 
(๗) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

เพ่ือแต'งต้ังคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพ่ือช'วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ได�ตามความจําเปNน 
(๘) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป 

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมาย 
ข�อ ๘ เพ่ือให�การบริหารงานบุคคลของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 

เปNนไปด�วยความเรียบร�อย ให�มีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย'อว'า “อกศจ.”เพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ี
ได�รับมอบหมายจาก กศจ. ให� อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง (จํานวนท้ังสิ้น ๙ คน) ประกอบด�วย 

(๑) บุคคลซ่ึง กศจ. แต'งต้ังจากผู�ซ่ึงเปNน กศจ. เปNนประธานอนุกรรมการ 
(๒) บุคคลซ่ึง กศจ. แต'งต้ังจากผู�ซ่ึงเปNน กศจ. จํานวนสองคน เปNนอนุกรรมการ 
(๓) ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผู�อํานวยการสถานศึกษา ซ่ึง กศจ. แต'งต้ัง 

จํานวนสองคน เปNนอนุกรรมการ 
(๔) ผู�ทรงคุณวุฒิ ซ่ึง กศจ. แต'งต้ัง จํานวนไม'เกินสามคน เปNนอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด เปNนอนุกรรมการและเลขานุการ 

ข�อ ๙ ให�การเบิกจ'ายเบ้ียประชุมของ กศจ. อกศจ. รวมท้ังคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
ตามข�อ ๗ (๗) เปNนไปตามพระราชกฤษฎีกาว'าด�วยเบ้ียประชุมกรรมการ และการเบิกจ'ายค'าใช�จ'ายท่ีเก่ียวข�องกับการ
บริหารจัดการอ่ืน ๆ ท่ีจําเปNน ให�เบิกจ'ายได�ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ'ายจากงบประมาณของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

ข�อ ๑๐ บรรดาบทบัญญัติแห'งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี 
ใดท่ีอ�างถึงคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายว'าด�วยการศึกษาแห'งชาติและกฎหมายว'าด�วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ตามกฎหมายว'าด�วยระเบียบข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให�ถือว'าอ�างถึง กศจ. ตามคําสั่งนี้     ท้ังนี้ เท'าท่ีไม'ขัดหรือแย�งกับคําสั่งนี้ 

ข�อ ๑๑ ในกรณีท่ีมีป8ญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ให�เปNนไปตามคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีว'าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ข�อ ๑๒ คําสั่งนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต'วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปNนต�นไป 
๑.๑.๒ คําส่ังท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

เพ่ือให�การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเปNนไปด�วยความเรียบร�อย มี
เอกภาพ และสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศโดยเน�นการมีส'วนร'วมของ
ทุกภาคส'วนให�สอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ เพ่ือประโยชน5ในการปฏิรูปการศึกษาอันจะส'งผลในการ
พัฒนาประเทศท่ียั่งยืน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห'งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห'งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห'งชาติจึงมีคําสั่ง 
ดังต'อไปนี้ 

ข�อ ๑ ให�ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดต้ังสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ สํานักงาน 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 



 
-๑๑- 

(๒) คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ๑๖๙๓/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายให� 
ข�าราชการปฏิบัติหน�าท่ี ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

(๓) คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ๑๖๙๔/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายให� 
ข�าราชการปฏิบัติหน�าท่ี ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

(๔) บรรดาคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีเก่ียวข�องกับการแต'งต้ังผู�อํานวยการ 
สํานักงานศึกษาธิการภาคท่ีใช�บังคับอยู'ในวันก'อนวันท่ีคําสั่งนี้มีผลใช�บังคับ 

ข�อ ๒ ให�มีสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวนสิบแปดภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีท่ีรัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนท่ี ทําหน�าท่ีขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอํานวยการ ส'งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร'วมมือและบูรณาการกับหน'วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน'วยงานอ่ืน
หรือภาคส'วนท่ีเก่ียวข�องในพ้ืนท่ีนั้น ๆ และให�มีอํานาจหน�าท่ี ดังต'อไปนี้ 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร5และบทบาทการพัฒนาภาคต'าง ๆ ให�เชื่อมโยงและสอดคล�องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร5ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร5การพัฒนากลุ'มจังหวัด 
รวมท้ังการพัฒนาด�านอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต'ละพ้ืนท่ี 

(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานด�านวิชาการ การวิจัยและ 
พัฒนา 

(๓) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดใน 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและ 
ยุทธศาสตร5ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

 (๕) ประสานการบริหารงานระหว'างราชการส'วนกลางและส'วนภูมิภาคให�เกิดการพัฒนา 
อย'างบูรณาการในระดับพ้ืนท่ีของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส'วนร'วมและประโยชน5สุขของประชาชนเปNนหลัก 

(๖) ปฏิบัติงานร'วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน'วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือท่ีได�รับ 
มอบหมาย 

ข�อ ๓ ให�มีศึกษาธิการภาค เปNนผู�บังคับบัญชาข�าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ�างในสํานักงาน 
ศึกษาธิการภาค ข้ึนตรงต'อรัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจให�มีรองศึกษาธิการภาคจํานวนไม'เกินหนึ่งคน
เพ่ือช'วยเหลืองานศึกษาธิการภาคให�รัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการแต'งต้ังศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค
จากข�าราชการในกระทรวงศึกษาธิการตามท่ีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอ 

ข�อ ๔ ในแต'ละจังหวัด ให�มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด การปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน�าท่ี นโยบาย และยุทธศาสตร5ของส'วนราชการต'าง ๆ ท่ีมอบหมาย และให�มีอํานาจหน�าท่ี 
ดังต'อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และการปฏิบัติงานราชการ 
ให�เปNนไปตามอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย 

 
 
 
 



 
-๑๒- 

(๒) ส'งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด�านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด 
(๓) สั่งการ กํากับ เร'งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส'วนราชการหรือ 

หน'วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให�เปNนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานในลักษณะ 

ตัวชี้วัดร'วมของส'วนราชการหรือหน'วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
(๕) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีได�รับมอบหมาย รวมท้ังปฏิบัติ 

ภารกิจเก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต'าง ๆ ในระดับจังหวัด 
ข�อ ๕ ให�มีศึกษาธิการจังหวัด เปNนผู�บังคับบัญชาข�าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ�างในสํานักงาน 

ศึกษาธิการจังหวัด อยู'ภายใต�การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค โดยอาจให�มีรองศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไม'เกินหนึ่ง
คนเพ่ือช'วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัดให�ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต'งต้ังศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด
จากข�าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ข�อ ๖ ให�โอนอํานาจหน�าท่ีของผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและอํานาจหน�าท่ีของ
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะงานท่ีเก่ียวกับ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตามกฎหมายว'าด�วยระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไป
เปNนอํานาจหน�าท่ีของศึกษาธิการจังหวัด 

ข�อ ๗ ให�โอนบรรดากิจการ ทรัพย5สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข�าราชการพนักงานราชการลูกจ�าง 
และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาคท่ีจัดต้ังข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดต้ังสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ไปเปNนของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาคตามข�อ ๒ ท้ังนี้ ตามบัญชีท่ีรัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 

ข�อ ๘ ในระหว'างท่ียังมิได�มีการจัดต้ังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ในจังหวัดต'าง ๆ ทําหน�าท่ีเปNนสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
จังหวัดนั้น ๆ ไปพลางก'อน แล�วแต'กรณี 

ข�อ ๙ ในกรณีท่ีมีป8ญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ให�เปNนไปตามคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีว'าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ข�อ ๑๐ คําสั่งนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต'วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปNนต�นไป 
 ๑.๑.๓ เหตุผลความจําเป<นในการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในส"วนภูมิภาค  

 กระทรวงศึกษาธิการมีเหตุผลและความจําเปNน ๔ ประการ ท่ีทําให�หัวหน�าคณะรักษาความสงบ
แห'งชาติ (คสช.) ใช�มาตรา ๔๔ ในกรณีนี้ คือ 

          ๑.เหตุผลความจําเป<น  
 ๑.๑ การบูรณาการงานระดบัพ้ืนท่ี  

ด�วยโครงสร�างการบริหารจัดการแบบเดิมของกระทรวงศึกษาธิการในส'วนภูมิภาคจะมีป8ญหาเรื่องการบูรณาการ
ในการดําเนินงานของระดับพ้ืนท่ีต'าง ๆ ไม'ว'าจะเปNนโรงเรียนในระดับต'าง ๆ หรือแม�กระท่ังโรงเรียนในระดับเดียวกัน 
ภายในจังหวัดเดียวกันก็ยังไม'เชื่อมโยง อีกท้ังโรงเรียนในสังกัดองค5กรปกครองส'วนท�องถ่ิน (อปท.), โรงเรียนในสังกัด 

 

 

 

 



 

-๑๓- 

กรุงเทพมหานคร (กทม.) และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จะหลุดวงโคจรจากการบริหารจัดการโดยสิ้นเชิง 
เนื่องจากต'างคนต'างบริหารจัดการแม�ว'าทุกหน'วยงานจะได�รับแนวทางและนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการไป  
ดําเนินการ แต'เม่ือถึงเวลาดําเนินการจริงจะไม'มีความเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน ตัวอย'างเช'น ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของ
จังหวัดหนึ่ง อาจจะมีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจํานวนมาก ซ่ึงแต'ละเขต 
ก็จะไม'ได�หารือกัน ทําให�ยากต'อการบูรณาการระดับพ้ืนท่ี 
 
ในส'วนของโครงสร�างการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในส'วนภูมิภาคแบบใหม'ตามคําสั่ง คสช.นั้นจะมี

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยมี รมว.ศึกษาธิการ เปNนประธาน
และมีผู�บริหารองค5กรหลักเปNนกรรมการ ซ่ึงจะทําหน�าท่ีขับเคลื่อนการศึกษาในส'วนภูมิภาค ด�วยการบริหารจัดการตรง
ไปท่ีสํานักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ท่ี ๑-๑๘ กล'าวคือ จะทําการแต'งต้ังศึกษาธิการภาคข้ึนมา ๑๘ คน และจะมี
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ซ่ึงประกอบด�วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยมีผู�ว'าราชการจังหวัด
เปNนประธาน รวมท้ังสิ้น ๗๗ จังหวัด เพ่ือดูแลการศึกษาทุกระบบ ไม'ว'าจะเปNนสถานศึกษาปฐมวัย, สถานศึกษา กศน., 
สถานศึกษาอาชีวศึกษา, สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ, สถานศึกษาเอกชน เปNนต�น รวมท้ังโรงเรียนในสังกัด อปท., กทม., 
ตชด. ด�วย ทําให�ขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารงานให�เปNนไปในทิศทางเดียวกันได�อย'างเปNนเอกภาพ ในขณะท่ี
โครงสร�างแบบเดิมดําเนินการในส'วนนี้ได�ยาก 
 
 
 

 



 
-๑๔- 

 

 
 

       ๑.๒  ช"วงการบังคับบัญชากว�าง  
อีกเหตุผลหนึ่งท่ีทําให�เกิดปรับโครงสร�าง คือ การท่ีมีช'วงการบังคับบัญชากว�าง กล'าวคือ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานต�องกํากับดูแลผู�อํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ังหมด ๒๒๕ คน เทียบอัตราส'วน ๑ ต'อ ๒๒๕ 
ส'วนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็มีภาระหนักข้ึน เนื่องจากมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน
รวมกันถึง ๘๘๖ แห'ง ซ่ึงโครงสร�างใหม'จะทําให�สัดส'วนในการกํากับดูแลน�อยลง ด�วยการท่ี รมว.ศึกษาธิการ กํากับ
ดูแลสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ แห'ง จากนั้นสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ แห'ง จะกํากับดูแลสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ๗๗ จังหวัด ต'างจากแบบเดิมท่ีคุมคนเยอะ ทําให�ดูแลกันไม'ท่ัวถึง 
 

 
 
 
 



 
-๑๕- 

 

 
 

      ๑.๓ เพ่ิมความเป<นเอกภาพในการบริหารจัดการศึกษา  
     นอกจากนี้ การดําเนินงานตามโครงสร�างแบบเดิมพบว'า ท้ัง สพฐ.และ สํานักงาน ก.ค.ศ. ต'างคนต'าง
ดําเนินการไม'บูรณาการซ่ึงกันและกัน โดย สพฐ. ทําหน�าท่ีดูแลศึกษานิเทศก5 และคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(กพท.) ส'วน สํานักงาน ก.ค.ศ.จะกํากับดูแล อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ี ท่ีมีอํานาจดูแลเรื่องการบริหารงานบุคคล โครงสร�าง
แบบใหม'จะยุบ กพท. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ี แต' สพฐ. จะยังคงทําหน�าท่ีประเมินผลและนิเทศเช'นเดิม ตลอดจน
เรื่องการจัดสรรงบประมาณและงานบริหารท่ัวไป ส'วนการบริหารงานวิชาการจะเข�าบอร5ดสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ซ่ึงจะเปNนหน'วยงานท่ีดูในภาพรวม ดังนั้น ท้ัง ๒ ส'วนงานท่ีถูกยุบไปไม'ได�หายไปไหน แต'ย�ายไปอยู'บอร5ด
ใหญ'ของผู�ว'าราชการจังหวัด 
 
 



 
 

-๑๖- 

 
 
 
 ๑.๔ ความคล"องตัวในการบริหารงานบุคคล  

ท่ีผ'านมากระทรวงศึกษาธิการพบป8ญหาเรื่องความคล'องตัวในการบริหารงานบุคคล ๔ ประการได�แก' การเกลี่ย
ครูหรือเปลี่ยนครูข�ามเขต, การบรรจุครูใหม'ในแต'ละเขต, การคัดเลือกผู�อํานวยการโรงเรียน และการดําเนินการ
ทางวินัย ป8ญหาดังกล'าวท่ีดําเนินการโดยโครงสร�างเดิมนั้นไม'ทันต'อเวลา 
 

 
 
 
 
 
 



 
-๑๗- 

 
 
 
จึงได�ปรับโครงสร�างใหม'ท่ีจะทําในรูปแบบของจังหวัด ซ่ึงจะพิจารณาได�ในขอบข'ายท่ีกว�างข้ึน เช'น การเปลี่ยนครูใน
โรงเรียนท่ีขาดก็จะทําได�ดีข้ึน การบรรจุครูใหม'ก็เช'นเดียวกัน ส'วนผู�อํานวยการโรงเรียนก็มีตัวเลือกท่ีจะสามารถ
หมุนเวียนได�มากกว'าเดิม ทําให�เกิดความคล'องตัวในการบริหารงานมากข้ึน 

 
 
 
 
 



-๑๘- 
 ๒. การใช�อํานาจของ รมว.ศึกษาธิการในการแต"งตั้งคณะกรรมการ 
การแต'งต้ังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
 

 

 
 

๓. การใช�อํานาจของคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  

รมว.ศึกษาธิการ กล'าวว'า ในทางปฏิบัติจะใช�อํานาจเหล'านี้เม่ือจําเปNน และจะใช�เม่ือมีป8ญหาเร'งด'วน อาทิเช'น กรณีการ
สอบสวนเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีใช�เวลาดําเนินการสอบประมาณ ๒-๓ ปY แต'ก็ยังดําเนินการไม'แล�วเสร็จก็ต�องใช�อํานาจท่ีมี
ดําเนินการ มิเช'นนั้นการกระทําดังกล'าวจะเปNนตัวอย'างท่ีส'งผลให�เกิดการกระทําผิดอย'างต'อเนื่อง อย'างไรก็ตาม เปNนท่ี
แน'นอนว'าการใช�อํานาจใด ๆ ต�องผ'านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ก'อน ไม'ใช'ว'ารัฐมนตรีจะมาแต'งต้ังหรือโยกย�าย
ใครก็ได� 

 
 
 
 
 



 
-๑๙- 

 
 
 
 
 

๔. แผนการดําเนนิงาน  

กระทรวงศึกษาธิการมีแผนการดําเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และ
บริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ดังนี้ 

 

 

 

 

 



 

-๒๐- 

 

 

 

๔.๑ ดําเนินการประชุมช้ีแจงผู�อํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ  ภายหลังแถลงข'าว 
ครั้งนี้ โดยเฉพาะ ผอ.สพป.เขต ๑ ท่ีจะทําหน�าท่ีศึกษาธิการจังหวัด 

   ๔.๒ ประสานงานและซักซ�อมความเข�าใจกับผู�ว"าราชการจังหวัด  ถึงบทบาทหน�าท่ีของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และการทํางานร'วมกับสํานักงาน กคศ. ผ'านช'องทาง VTC ของ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงจะเชิญกรรมการโดยตําแหน'งเข�าร'วมรับฟ8งพร�อมกัน 

 



-๒๑- 

๔.๓ จัดทําเอกสารมอบให�ผู�เก่ียวข�องในการปฏิบัติงานตามคําส่ังนี้ 

๔.๔ ขับเคล่ือนนโยบายปฏิรูปการศึกษาท่ีสําคัญ โดยกําหนดเปNน KPIs ประเมินผลงานของ 
ศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการจังหวัด, ผู�อํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผู�อํานวยการสถานศึกษา ส'วนในระดับจังหวัด
ก็จะมี KPIs ซ่ึงจะมีแนวทางการดําเนินงานให� เพราะแต'ละพ้ืนท่ีมีความแตกต'างกันเพ่ือให�เกิดความยืดหยุ'น 

๕. ขับเคล่ือนภารกิจเร"งด"วนตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเร'งด'วนในการปฏิรูปการศึกษา อาทิ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�, คืนครูสู'ห�องเรียน, การผลิต
และพัฒนาครู, การจัดการเรียนการสอน STEM ในสถานศึกษา, ยกระดับความรู�ภาษาอังกฤษ, การอ'านออกเขียนได�ของ
นักเรียน, ทวิภาคีหรือทวิศึกษา,อาชีวศึกษาเปNนเลิศ, มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง, โครงการประชารัฐ และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารในสถานศึกษา โดยการเข�าสู'ตําแหน'งของผู�อํานวยการสถานศึกษา 

 

 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 
 
 



 

-๒๒- 

-งานเร'งด'วนท่ีจะต�องดําเนินการหลังจากการปฏิรูปการศึกษา 
  ๑.ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู� 
  ๒.คืนครูสู'ห�องเรียน 
  ๓.การผลิตและพัฒนาครู ครูคุรุทายาท  การอบรมคูพัฒนาครูออนไลน5 
  ๔.การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา 
  ๕.ยกระดับความรู�ภาษาอังกฤษ 
  ๖.การอ'านออกเขียนได�ของนักเรียน 
  ๗.ทวิภาคี ทวิศึกษา อาชีวศึกษาเปNนเลิศ 
  ๘.โครงการประชารัฐ 
  ๙.การยกระดับวิชาชีพ 
  ๑๐.การศึกษาข้ันพ้ืนฐานการพัฒนาผู�นํา 
  ๑๑.การเพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษา 
-ภารกิจเร'งด'วนท่ี กศจ.ดําเนินการ 
  ๑.การเกลี่ยอัตรากําลังครู 
  ๒.การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
  ๓.การย�าย 
  ๔.การเรียกบรรจุครูผู�ช'วย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
๑.๒ โครงการประชารัฐ 
 ป8จจุบันการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทยยังประสบป8ญหาอยู'หลายด�าน อาทิ การจัดทําหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู�ในสถานศึกษา ครูบางส'วนขาดเทคนิคการสอน ป8ญหาการขาดแขนครู ครูไม'ครบชั้นในโรงเรียน 
ขนาดเล็ก โรงเรียนบางแห'งสามารถเข�าถึงสื่อสาระการเรียนรู�ได�อย'างจํากัด ผู�บริหารสถานศึกษาบางส'วนยังไม'สามารถ
บริหารโรงเรียนได�อย'างมีประสิทธิภาพ และป8ญหาท่ีสําคัญท่ีสุดคือ กระทรวงศึกษาธิการเปNนองค5กรขนาดใหญ'        
การเปลี่ยนแปลงให�สอดคล�องกับสถานการณ5ของโลกท่ีเปลี่ยนไปทําได�ช�า การท่ีรัฐบาลมีโครงการความร'วมมือประชารัฐ
ด�านการศึกษาพ้ืนฐาน และการพัฒนาผู�นําในครั้งนี้ จะทําให�เกิดการขับเคลื่อนท่ีสําคัญ เช'น การระดมสมองทรัพยากร 
และสรรพกําลัง จากทุกภาคส'วนมาช'วยกันพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู�ตามศักยภาพของโรงเรียน การให�  
ทุกโรงเรียนมีโครงข'ายอินเทอร5เน็ตท่ีมีความเร็วและความเสถียร เพ่ือให�สามารถเข�าถึงสาระการเรียนรู�ท่ีมีอยู'ท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน การร'วมกันระหว'างภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือสํารวจความต�องการทรัพยากรท่ีจําเปNนในการยกระดับ
การศึกษา ซ่ึงท้ังภาครัฐ เอกชน และท่ีสําคัญภาคประชาสังคม จะได�ร'วมกันให�กันสนับสนุนต'อไป โดยภาคเอกชน    
และภาคประชาสังคมท่ีมาช'วยสนับสนุนในครั้งนี้ นอกจากเปNนการช'วยเหลือสังคมแล�ว รัฐก็จะสนับสนุนในเรื่องการ
ลดหย'อนภาษีด�วย ท้ังนี้  กระทรวงศึกษาธิการและภาคเอกชนได�จัดต้ังศูนย5ปฏิบัติการร'วมภาครัฐ ภาคเอกชน          
ภาคประชาสังคม ร'วมดําเนินการแบบเต็มเวลาเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจนี้โดยเฉพาะ ขณะเดียวกันในระดับพ้ืนท่ี  
 

 
 
 
 



 
 

-๒๓- 
กระทรวงศึกษาธิการได�กําหนดให�ต้ังศูนย5ปฏิบัติการในทุกเขตพ้ืนท่ีจํานวน ๒๒๕ ศูนย5 โดยมีผู�ว'าราชการจังหวัดเปNนท่ี
ปรึกษา และพร�อมท่ีจะเชิญทุกส'วน ร'วมเปNนส'วนหนึ่งของคณะทํางานประชารัฐด�านการศึกษาพ้ืนฐาน และการพัฒนา
ผู�นําอีกด�วย  การพัฒนาการศึกษาของประเทศได�กําหนดในหลายรูปแบบ ท้ังการพัฒนาโรงเรียน ครู ผู�นําสถานศึกษา 
หลักสูตร คู'มือการสอน จนประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง แต'ก็ยังไม'ครอบคลุมท่ัวประเทศ การลงนามความร'วมมือ
ครั้งนี้จึงนับเปNนนิมิตหมายท่ีดีของวงการศึกษาไทย ในการรวบรวมสรรพกําลังจากทุกภาคส'วน ท่ีต'างมีเจตนารมณ5
สอดคล�องกันในการมุ'งม่ันสร�างความเข�มแข็งด�านเศรษฐกิจและสังคมอย'างยั่งยืน ผ'านโครงการประชารัฐ เข�ามารวมเปNน
หนึ่งเดียวกัน ซ่ึงม่ันใจว'าจะสามารถยกระดับการศึกษาของประเทศให�เปNนจริงได�ภายใต�คณะทํางานกลุ'มย'อย             
ท่ีประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิและผู�เชี่ยวชาญด�านการศึกษาจากภาคส'วนต'าง ๆ มาร'วมกําหนดทิศทางกรอบการพัฒนาใน
ทุกมิติ รวมท้ังการจัดทําโครงสร�างการดําเนินงานอย'างเปNนรูปธรรม ๑๐ กรอบหลัก ได�แก' 
 ๑.พัฒนาระบบข�อมูลการศึกษา ของโรงเรียนท่ีเปOดเผยสู'สาธารณะซ่ึงจะเปOดโอกาสให� ผู�ปกครอง ชุมชน
หน'วยงานต'าง ๆ และภาคเอกชนท่ีสนใจสามารถพิจารณาสนับสนุน และติดตามผลได�อย'างใกล�ชิด (Transparency & 
Monitoring &Evaluation) 
 ๒.พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานดิจิทัล เพ่ือให�สถานศึกษาได�เข�าถึงองค5ความรู� และมาตรฐานการศึกษาจากท่ัวโลก 
(Digital Infrastructure & High Standard Education Accessibility) 
 ๓.พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การรวบรวมสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอีเล็กทรอนิกส5 รวมถึงการนํา
ต�นแบบผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนจากสถาบันชั้นนํา มาปรับใช�ในโรงเรียน (Curriculum} Teaching 
Technique & Manual) 
 ๔. จัดการเรียนการสอนท่ีฝ~กให�นักเรียนศึกษาค�นคว�าด�วยตัวเอง รู�จักคิดวิเคราะห5 และส'งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการมีจิตสาธารณ (Health} Heart & Ethics) 
 ๕. ส'งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเปNนผู�นําและธรรมาภิบาลของผู�บริหารสถานศึกษา และพัฒนาครูผู�สอนให�
เปNนผู�แนะนําและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู� ให�นักเรียนสามารถเรียนรู�ด�วยตนเอง(High Quality Principles & 
Teachers Leadership) 
 ๖. สร�างแรงจูงใจให�กับผู�ปกครองและชุมชน ซ่ึงเปNนภาคส'วนท่ีสําคัญ เข�ามามีส'วนร'วมในการพัฒนาโรงเรียน 
(Market Mechanism Engagement Parent & Community / Funds) 
 ๗.เชิญชวนสถาบันการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาท้ังในและต'างประเทศ ท่ีมีความเชี่ยวชาญ เข�าร'วม
พัฒนาการศึกษา (Local & International Teachers & University Partnership & Incentive) 
 ๘. ยกระดับทักษะความสามารถด�านภาษาอังกฤษของนักเรียน (English Language Capacity) 
 ๙. พัฒนาและส'งเสริมผู�นํารุ'นใหม' เข�าร'วมพัฒนาโรงเรียน (Young Leadership Development) 
 ๑๐. การเตรียมหน'วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ในการร'วมพัฒนาศูนย5การศึกษาเทคโนโลยีแห'งอนาคต ใน
ระดับภูมิภาค เพ่ือส'งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยท่ีสอดคล�องกับความต�องการในการพัฒนาประเทศอย'างแท�จริง 
(Technology Megatrends Hub & R&D) 

 

 

 

 

 



 

-๒๔- 

ท้ังนี้ ความร'วมมือในการยกระดับการศึกษาของประเทศ จะเปNนการดําเนินการในลักษณะของการเปNนพันธมิตรกับ
โรงเรียน ซ่ึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจะนํากําลังคนซ่ึงเปNนผู�นํารุ'นใหม' เข�าร'วมลงพ้ืนท่ีสํารวจและวางแผนการ
ดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนอย'างใกล�ชิดด�วยความสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือถ'ายทอดองค5ความรู�และคุณค'า
ให�แก'นักเรียนและชุมชนได�อย'างแท�จริง อันจะนําไปสู'การพัฒนาอย'างยั่งยืนต'อไป 
 
โครงการสานพลังประชารัฐ ด�านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู�นํา (E๕) 
 ข�อ ๑ วัตถุประสงคDของความร"วมมือ 
 ๑.๑ เพ่ือพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให�มีคุณลักษณะและสมรรถนะความเปNนผู�นําในการบริหารสถานศึกษา ท้ังด�านคุณธรรม จริยธรรม และ
สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา 
 ๑.๒ เพ่ือจัดทําและเปOดเผยข�อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลท่ีโปร'งใสและตรวจสอบได� 
 ๑.๓ เพ่ือส'งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการสื่อ 
 ๑.๔ เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Active Learning} Critical Thinking) จัดทําคู'มือการจัดการเรียน
การสอน และการจัดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน�นพัฒนาจิตสาธารณะ เพ่ือการบริการชุมชนและสังคม 
 ๑.๕ เพ่ือยกระดับความสามารถด�านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสู'ระดับนานาชาติ 

 ข�อ ๒ เปEาหมายของโครงการ 
 เพ่ือขับเคลื่อนและยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเริ่มต�นจากโรงเรียนต�นแบบใน     
ทุกตําบล รวมท้ังสิ้น ๗,๔๒๔ โรงเรียน (อนุบาล ประถม มัธยมต�น มัธยมปลาย) และขยายต'อไปท่ัวประเทศ 

 ข�อ ๓ ระยะเวลาดําเนินงาน 
 การดําเนินงานตามบันทึกข�อตกลงความร'วมมือนี้ มีระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการในระยะแรก ๓ (สาม) ปY 
เริ่มต้ังแต'เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ สิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 

 ข�อ ๔ บทบาทความรับผิดชอบ 
 ให�คณะทํางานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีบทบาทหน�าท่ีในการดําเนินการ ดังต'อไปนี้ 
  ๔.๑ ร'วมจัดทําและเปOดเผยข�อมูลสารสนเทศ รวมท้ังการพัฒนาระบบแสดงผลข�อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา เพ่ือความโปร'งใสเปNนประโยชน5ต'อการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการ
เรียนรู� และการตรวจสอบ 
  ๔.๒ ร'วมกําหนดนโยบายและดําเนินการด�านมาตรการจูงใจให�กับนิติบุคคลและ/หรือบุคคลธรรมดา 
เข�ร'วมและสนับสนุนโครงการพัฒนาการศึกษาพ้ืนฐาน และการพัฒนาโรงเรียนอย'างต'อเนื่องและยั่งยืน 
  ๔.๓ ร'วมเชิญชวนหน'วยงานต'าง ๆ เข�าร'วมสนับสนุนโครงการพัฒนาการศึกษาพ้ืนฐาน โดย
คณะทํางานภาครัฐเชิญชวนหน'วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค5การมหาชน และคณะทํางานภาคเอกชนเชิญชวน
ภาคเอกชนอ่ืน ๆ 
 
 

 
 
 
 



 
-๒๕- 

  ๔.๔ ร'วมกําหนดนโยบายและจัดกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตร กิจกรรม และถอดบทเรียน 
Best Practice ท่ีเปNนต�นแบบการจัดการศึกษาจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือนํามาจัดทําคู'มือ
ต�นแบบการจัดการเรียนการสอนให�กับสถานศึกษาท่ีร'วมโครงการนําไปใช�ปฏิบัติ 
  ๔.๕ ร'วมออกแบบและพัฒนาคลังความรู�ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส5ท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน
ให�กับสถานศึกษาท่ีเข�าร'วมโครงการ 
  ๔.๖ ร'วมส'งเสริมการสร�างเครือข'ายโรงเรียนพ่ี – โรงเรียนน�อง เพ่ือสร�างสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน
การสอนให�เกิดข้ึนประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๔.๗ ร'วมส'งเสริมให�ผู�ปกครองและชุมชนมีส'วนร'วมในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  ๔.๘ ร'วมดําเนินการในเรื่องการยกระดับและเชิดชูวิชาชีพ “ครู” 
  ๔.๙ ร'วมจัดหลักสูตรและอบรมพัฒนาผู�บริหารสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู�บริหารสถานศึกษาให�มี
คุณลักษณะและสมรรถนะความเปNนผู�นําในการบริหารจัดการศึกษา 
  ๔.๑๐ ร'วมจัดหลักสูตรและอบรมครูเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการสร�างแรงจูงใจและเปNนพ่ีเลี้ยง เพ่ือให�
นักเรียนสามารถเรียนรู�ได�ด�วยตนเอง 
  ๔.๑๑ ร'วมยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให�กับสถานศึกษาท่ีเข�าร'วมโครงการฯ ในระดับท่ี
สามารถสื่อสารได�อย'างมีประสิทธิภาพ 
  ๔.๑๒ ร'วมพัฒนาความเปNนเลิศในด�านการศึกษา การค�นคว�าวิจัย เทคโนโลยีแห'งอนาคต และ
สนับสนุนการสร�างนวัตกรรมของผู�นําเยาวชนรุ'นใหม' เพ่ือมุ'งสู'การเปNนศูนย5กลางการศึกษาของภูมิภาค 
 
คณะทํางานกลุ"มย"อย ๕ กลุ"ม 
ภารกิจคณะทํางานกลุ"มย"อย กลุ"มท่ี ๑ 
คณะทํางานพัฒนาระบบข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับคุณภาพทางการจัดการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา และการเปOดเผย ข�อมูลตามหลักธรรมาภิบาล 
Transparency &Monitoring & Evaluation / Digital Infra and Media High Standard Education 
Accessibility 
ภารกิจ 
 �พัฒนาระบบข�อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกับคุณภาพทางการจัดการศึกษา การบริหารงบประมาณและผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ท้ังของแต'ละสถานศึกษาและองค5กรท่ีรับผิดชอบ ให�สามารถเข�าถึงได�โดยง'าย เพ่ือความโปร'งใส        
เปNนประโยชน5ต'อการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนรู� และการตรวจสอบ 
 
ภารกิจคณะทํางานกลุ"มย"อย กลุ"มท่ี ๒ 
คณะทํางานพัฒนาหลักสูตร ต�นแบบกระบวนการเรียนรู� การประเมินผลกิจกรรมส'งเสริมด�านคุณธรรม จิตสาธารณะ 
และด�านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
Curriculum} Teaching Technique & Manual/English Language Capability/Health Heart & Ethics 
 

 
 
 
 



 
 

-๒๖- 
ภารกิจ 
 �กําหนดนโยบายและออกแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรม การถอดบทเรียน (Best Practice) 
ท่ีเปNนต�นแบบการจัดการศึกษาจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพ่ือจัดทําเปNน “คู'มือการจัดการเรียน   
การสอน” ให�กับสถานศึกษา 

 �ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีส'งริมให�นักเรียนมีการพัฒนาด�านคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 �ออกแบบและพัฒนาคลังความรู�ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส5 

 �ยกระดับและพัฒนาหลักสูตร – เทคนิค – วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือให�นักเรียนสามารถสื่อสาร
ได�อย'างมีประสิทธิภาพ 
 
ภารกิจคณะทํางานกลุ"มย"อย กลุ"มท่ี ๓ 
คณะทํางานด�านพัฒนาผู�บริหารสถานศึกษา ครู และการมีส'วนร'วมของชุมชน 
Market Mechanism Engagement Parents & Community / Funds / High Quality Principles & Teachers 
Leadership 
 
ภารกิจ 
 �จัดหลักสูตรและอบรมพัฒนาผู�นําสถานศึกษา ให�มีคุณลักษณะและสมรรถนะความเปNนผู�นําในการขจัดการ
บริหารสถานศึกษา 
 �จัดหลักสูตรและอบรมครู เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการสร�างแรงจูงใจและเปNน “พ่ีเลี้ยง” ให�นักเรียนสามารถ
เรียนรู�ได�ด�วยตนเอง 
 �ส'งเสริมให�ผู�ปกครองและชุมชนมีส'วนร'วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 �เชิญชวนและเปOดโอกาสให�หน'วยงานต'าง ๆ ท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร'วมสนับสนุน
งบประมาณและศักยภาพในด�านต'าง ๆ เพ่ือส'งเสริมการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย'างยั่งยืน 
 
ภารกิจคณะทํางานกลุ"มย"อย กลุ"มท่ี ๔ 
คณะทํางานด�านพัฒนาความร'วมมือกับสถาบันการศึกษา ผู�เชี่ยวชาญท้ังในประเทศ และต'างประเทศ และการสร�าง
แรงจูงใจให�กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ 
Local & International Teachers & University Partnership & Incentive 
 
ภารกิจ 
 �ประสานความร'วมมือกับสถาบันการศึกษา จากภาครัฐและเอกชน ท้ังในและต'างประเทศ ในการสนับสนุน
องค5ความรู� และสนับสนุนผู�เชี่ยวชาญด�านการศึกษาร'วมพัฒนารูปแบบ และแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียน    
การสอนตามมาตรฐานสากล 
 

 
 
 



 
-๒๗- 

 �กําหนดนโยบายการดําเนินการด�านมาตรการจูงใจให�กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสนับสนุนและส'งเสริม
การศึกษาอย'างต'อเนื่องและยั่งยืน 
 
ภารกิจคณะทํางานกลุ"มย"อย กลุ"มท่ี ๕ 
คณะทํางานพัฒนาความเปNนเลิศในด�านการศึกษา ค�นคว�า วิจัยเทคโนโลยีแห'งอนาคต และสนับสนุนการสร�างนวัตกรรม
ของผู�นําเยาวชนรุ'นใหม' เพ่ือมุ'งสู'การเปNนศูนย5กลางการศึกษาของภูมิภาค 
Technology Mega Trends Hub R&D/Young Leadership Development  
 
ภารกิจ 
 �ผลักดันการสร�างศูนย5กลางการศึกษา เพ่ือการค�นคว�าและวิจัย เทคโนโลยีแห'งอนาคต 
 �ผลักดันให�เกิดการสร�างงานในสาขาอาชีพด�านเทคโนโลยีแห'งอนาคต 
 �เปOดพ้ืนท่ีให�นักวิจัยและผู�นําเยาวชนรุ'นใหม' สามารถขยายผลงานวิจัยและสร�างนวัตกรรมให�สอดคล�องกับ
ความต�องการของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
-๒๘- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๙- 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง  ได�ส'งรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันพุธท่ี  ๒๗    
มกราคม ๒๕๕๙ ให�โรงเรียนทางเว็บไซต5แล�ว เม่ือวันท่ี   ๑๘  กุมภาพันธ5 ๒๕๕๙ จึงขอให�ท่ีประชุมให�การรับรองในท่ี
ประชุมอีกครั้ง 
มติท่ีประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
กลุ"มอํานวยการ 
นายสมบัติ  กล่ินกุหลาบ  ผู�อํานวยการกลุ"มอํานวยการ 
๓.๑ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปFงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 ด�วยกลุ'มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ.ให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกแห'งจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปYงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีประเด็นตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปYงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ประกอบด�วย ๒ มิติ ๘ ตัวชี้วัดหลัก และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปYงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบด�วย ๔   
กลยุทธ5 ๕๐ ตัวชี้วัดหลัก พร�อมท้ังรายงานผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลา ๖, ๙  และ ๑๒ เดือน ผ'านระบบการ 

 
 



 
 
 

-๓๐- 
รายงานผลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือระบบ KRS (KPI Report system) และระบบรายงานตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการ หรือระบบ ARS (Action plan Report System)  
 ในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปYงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ'างทอง ได�นําคู'มือตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปYงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และคู'มือตัวชี้วัด 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ปYงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ลงไว�ท่ีหน�า เว็บไซต5สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อ'างทอง ซ่ึงในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปYงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาอ'างทอง ต�องขอความร'วมมือสถานศึกษาในสังกัดในการให�ข�อมูลหรือรายงานผลการดําเนินงานเพ่ือ
รวบรวมรายงานเข�าสู'ระบบตามกําหนดเวลา 
 สําหรับการรายงานในรอบ ๖ เดือน ระบบจะเปOดการรายงานระหว'างวันท่ี ๑-๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ซ่ึงมีตัวชี้วัด
ท่ีต�องขอความร'วมมือสถานศึกษา ดังนี้ 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๒ ความพึงพอใจของผู�รับบริการ 
 ๑.ขอความร'วมมือสถานศึกษาจัดเก็บข�อมูลตามแบบสอบถามความพึงพอใจ /ไม'พึงพอใจ ต'อการให�บริการตาม
แบบฟอร5มอ�างอิง KRS ๒.๒ โดยเก็บจากผู�รับบริการท่ีมารับบริการตามงานบริการตามพระราชบัญญัติอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 ๒.เก็บข�อมูลจากผู�รับบริการท่ีมารรับบริการในสถานศึกษาแห'งละ ๕ – ๑๐ คน กรณีไม'ถึง ๕ คน ให�เก็บข�อมูล
ผู�รับบริการทุกคน 

 ๓.ส'งแบบความพึงพอใจของผู�รับบริการให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ภายในวันท่ี ๑๑ 
เมษายน ๒๕๕๙ (รอบ ๖ เดือน)  

 ตัวช้ีวัดท่ี ๕ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดน้ํา 
 ขอความร'วมมือสถานศึกษา ดังเนินการ ดังนี้ 
 ๑. รวบรวมข�อมูลปริมาณการใช�น้ําต้ังแต'เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ (ปYงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗) เพ่ือนํามา
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปY พ.ศ.๒๕๕๘ (ปYงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙) จากมาตรวัดน้ําแสดงปริมาณการใช�น้ํา 
ประจําเดือนจากหน'วยงานบริการ น้ําประปา เช'น การประปานครหลวง การประปาส'วนภูมิภาค ประปาท�องถ่ิน และ
ประปาอ่ืน ๆ 
 ๒ กรอกข�อมูลปริมาณการใช�น้ําเปNนรายเดือนลงในแบบฟอร5มอ�างอิง KRS ๕.๓ (สําหรับสถานศึกษา) 
 ๓ จัดส'งให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือดําเนินการรวบรวมข�อมูลในภาพรวม
ทุกสถานศึกษาและรายงานต'อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผ'านระบบ KRS และระบบ ARS 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ'างทองได�จัดทําหนังสือแจ�งให�โรงเรียนทราบและดําเนินการแล�ว   
จึงขอความร'วมมือโรงเรียนรายงานตามกําหนด 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.๒ หัวหน�าส"วนราชการท่ีย�ายมาดํารงตําแหน"งใหม" 
 เนื่องจากมีหัวหน�าส'วนราชการท่ีเก่ียวข�องในการสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน ได�ย�ายมาดํารงตําแหน'งใหม'ท่ี
จังหวัดอ'างทอง จํานวน ๒ ราย ได�แก' 

 
 



 
-๓๑- 

 ๑.นายสมศักด์ิ  วงศ5คํา ผู�อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ'างทอง ย�ายมาจากสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดแพร' 
 ๒.นางสาวน้ําค�าง คันธรักษ5  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย5จังหวัดอ'างทอง ย�ายมาจากสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย5จังหวัดสุรินทร5 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.๓ ภัยธรรมชาติในช"วงฤดูร�อน 
 ด�วยขณะนี้ได�เข�าสู'ฤดูร�อน อากาศแห�งแล�ง และมักจะเกิดพายุฤดูร�อน ฝนฟLาคะนอง ลมแรง ช'วงเดือนเมษา – 
พ.ค. และท่ีผ'านมามีสถานศึกษา บ�านพักครู ได�เกิดเพลิงไหม�อยู'เนือง ๆ โดยเฉพาะท่ีเปNนอาคารไม� และมีอุปกรณ5ไฟฟLา 
เช'น เต�าเสียบ สวิทช5 สายไฟ ปลั๊กไฟ ท่ีเก'าชํารุด ขอให�ระมัดระวังเปNนพิเศษ หากไม'จําเปNนต�องใช�กระแสไฟฟLาหล'อเลี้ยง
อุปกรณ5ไฟฟLาในเฉพาะวันหยุด หรือช'วงกลางคืน เช'น ตู�เย็น คอมพิวเตอร5 ให�ตัดไฟฟLาโดยยกคัทเอาท5/สะพานไฟข้ึน 
เพ่ือปLองกันกระแสไฟฟLาลัดวงจร 
 สําหรับพายุฤดูร�อน ขอให�เตรียมรับมือ ดังนี้ 
 ๑. ติดต้ังสายล'อฟLาในอาคารสูง ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายจากฟLาผ'า 
 ๒. หม่ันติดตามสภาวะอากาศ และฟ8งคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเสมอ 
 ๓. หากมีประกาศเตือนภัยให�เก็บสิ่งของท่ีมีน้ําหนักเบา สามารถปลิวตามลมได�ไว�ในท่ีมิดชิด 
 ๔. ตรวจสอบความแข็งแรงม่ันคงของอาคารต'าง ๆ ให�เรียบร�อยเพราะอาจจะเกิดลมพายุอย'างรุนแรงพัดเข�ามา
ด�วย ซ่ึงอาจพัดหลังคาอาคารปลิว และพังเสียหาย 
 ๕. ตรวจสอบต�นไม�ท่ีเก่ียวก่ิงไม� ปLาย ตัดให�อยู'ในสภาพปลอดภัยให�ขอความร'วมมือฝHายท่ีเก่ียวข�องมาปรับปรุง
แก�ไขโดยเร็ว 
 ๖. หลีกเลี่ยงการใช�อุปกรณ5ไฟฟLาทุกชนิด รวมท้ังโทรศัพท5 เม่ือเกิดฝนฟLาคะนอง 
 การนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความห'วงใยสถานศึกษาทุกแห'ง 
 จึงประชาสัมพันธ5ให�ทุกท'านได�ตรวจสอบและควบคุมกํากับเปNนพิเศษ ตลอดจนให�ความรู�กับนักเรียน รวมท้ัง
ชุมชนในพ้ืนท่ีได�เฝLาระวังและเตรียมรับมือปLองกันภัยจากพายุฤดูร�อนต'อไป 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.๔ มาตรการปEองกันอุบัติภัยบนท�องถนน ช"วงเทศกาลวันสงกรานตD 
 เนื่องจากในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ เปNนช'วงเทศกาลวันสงกรานต5 ประชาชนส'วนใหญ'ต�องเดินทางไปรดน้ําดําหัว
และขอพรผู�ใหญ' และท่ีผ'านมาได�เกิดอุบัติเหตุบนท�องถนน ทําให�มีผู�ได�รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากทุกปY 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง มีความห'วงใยในชีวิตและทรัพย5สินของผู�บริหาร ครู 
นักเรียน ตลอดจน ผู�ปกครองนักเรียนทุกคน จึงขอความร'วมมือโรงเรียนทุกแห'งปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 
 ๑. ควรวางแผนการเดินทางอาจเดินทางไป/กลับช'วงก'อนหรือหลังวันเทศกาล 
 ๒. งดด่ืมสุราก'อนการเดินทางและขณะการเดินทาง ตามนโยบายเมาไม'ขับ 
 ๓. งดใช�โทรศัพท5ขณะขับรถ 
 

 
 
 
 
 



 
-๓๒- 

 ๔. ขับรถให�ถูกต�องตามกฎหมายจราจร และมีมารยาทในการใช�รถใช�ถนน 
 ๕. หลีกเลี่ยงการใช�เส�นทางท่ีมีการจราจรหนาแน' 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.๕ การขออนุญาตไปราชการ 
 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได�มอบอํานาจให�ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ'างทอง อนุญาตการไปราชการนอกเขตพ้ืนท่ี/นอกจังหวัด ของข�าราชการครูและผู�บริหารสถานศึกษา นั้น 
 เพ่ือให�การอนุญาตไปราชการเปNนไปด�วยความเรียบร�อย และแนวทางเดียวกัน จึงขอให�โรงเรียนส'งหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. โครงการ(ต�องชัดเจนว'าไปท่ีไหน ระยะเวลาเม่ือไป งบประมาณเท'าไรจากส'วนไหน) 
 ๒. รายชื่อผู�ขออนุญาต 
 ๓. กําหนดการ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

กลุ"มบริหารงานบุคคล 
นางนิทรา  อุ"นทรัพยD  ผู�อํานวยการกลุ"มบริหารงานบุคคล 
๓.๖ การพัฒนาครูและบุคลาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเป<นฐานด�วยระบบ 
      TEPE Online 
  ด�วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเปNนฐาน ด�วยระบบ TEPE Online ประจําปYงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
โดยมีวัตถุประสงค5 ดังนี้  

๑) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีโอกาสได�รับการพัฒนางานในหน�าท่ี 
๒) หลักสูตรเสริมความรู�การพัฒนาในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ   

รวมจํานวนท้ังสิ้น ๑๓๑ หลักสูตร และกําหนดเปOดระบบการฝ~กอบรม ต้ังแต'วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๙ 
  จึงขอให� ผู�บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข�ารับการพัฒนาตามความสนใจ และเลือกหลักสูตร
เพ่ือศึกษาเรียนรู�ตามวัตถุประสงค5ของการพัฒนา อย'างน�อยคนละ ๑ หลักสูตร โดยให�ศึกษาระเบียบการอบรมและ
ลงทะเบียนเรียนทางเว็บไซต5 http://www.tepeonline.org/  รายละเอียดได�แจ�งให�โรงเรียนทราบแล�ว 
ตามหนังสือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ท่ี ศธ ๐๔๑๗๔/๐๗๐ ลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๙ 
และเม่ือได�เข�ารับการอบรมแล�วรายงานให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ'างทองทราบด�วย  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

 

 



 

-๓๓- 

กลุ"มส"งเสริมการจัดการศึกษา 

นายณนพพล  เสนาะดนตรี  ผู�อํานวยการกลุ"มส"งเสริมการจัดการศึกษา 
๓.๗ แนวทางการขออนุญาตนํานักเรียนออกนอกสถานศึกษา 

แนวทางการขออนุญาตนํานักเรียนออกนอกสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง แบ'งออกเปNน ๓ ประเภท ดังนี้ 

 ๑.การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม'ค�างคืน 
  โรงเรียนดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขออนุญาตผู�บังคับบัญชาตามแบบฟอร5มท�ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว'าด�วยการพานักเรียน 
และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ๑.๒ จัดทําแบบขออนุญาตผู�ปกครองให�แก'นักเรียนท่ีจะพาไปนอกสถานศึกษาตามแบบฟอร5มท�าย
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว'าด�วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ๒.การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาค�างคืน 
  โรงเรียนดําเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ ขออนุญาตผู�บังคับบัญชาตามแบบฟอร5มท�ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว'าด�วยการพานักเรียน
และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ๒.๒ จัดทําแบบขออนุญาตผู�ปกครองให�แก'นักเรียนท่ีจะพาไปนอกสถานศึกษาตามแบบฟอร5มท�าย
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว'าด�วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ๒.๓ จัดทําหนังสือขออนุญาตนํานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ไม'น�อยกว'า ๑๕ วันก'อนวันเดินทาง)    
ส'งมายังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง และแนบเอกสารประกอบ ดังนี้ 
   ๒.๓.๑ โครงการ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีควรกําหนดในโครงการ ดังนี้ 
    -ชื่อโครงการ 
    -หลักการและเหตุผล 
    -วัตถุประสงค5 
    -เปLาหมาย 
    -ข้ันตอนการดําเนินงาน 
    -ระยะเวลา สถานท่ีดําเนินการ ต�องปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ) 
    -แผนการดําเนินงาน 
    -กิจกรรม 
    -งบประมาณ 
    -ผู�รับผิดชอบโครงการ/หน'วยงานท่ีรับผิดชอบ 
    -ผลท่ีคาดว'าจะได�รับ 
    -ลักษณะโครงการ (ใหม'/ต'อเนื่อง) 
   ๒.๓.๒ คําสั่งแต'งต้ังครูผู�ควบคุมนักเรียน 
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   ๒.๓.๓ รายชื่อนักเรียนท่ีพาไปนอกสถานศึกษาและครูผู�ควบคุม 
   ๒.๓.๔ สําเนาใบประกันอุบัติเหตุ 
   ๒.๓.๕ แบบขออนุญาตผู�บังคับบัญชา (ตามระเบียบ) 
   ๒.๓.๖ ตารางกิจกรรมประจําวัน 
   ๒.๓.๗ ใบตอบรับของผู�ปกครอง 
   ๒.๓.๘ แผนท่ีการเดินทาง และรายละเอียดของสถานท่ีท่ีจะเดินทางไป 
   ๒.๓.๙ รถยนต5ท่ีใช�ไปทัศนศึกษาผ'านการตรวจสภาพครั้งสุดท�ายวันท่ีเท'าไหร' 
   ๒.๓.๑๐ โรงเรียนได�ทําประกันให�กับเด็กนักเรียนจํานวนก่ีคน ครูผู�ควบคุมก่ีคน 
   ๒.๓.๑๑ สัญญาจ�างระหว'างโรงเรียนและเจ�าของรถยนต5 
   ๒.๓.๑๒ มีพนักงานขับจํานวนก่ีคน 
   ๒.๓.๑๓ รถท่ีใช�ในการเดินทางไปทัศนศึกษามีการทําประกันตาม พรบ.หรือไม'  
  ๒.๔ เม่ือกลับมาแล�ว ให�รายงานผลมายังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง(โดยใช�
แบบรายงานผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว'าด�วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘) 
 ๓.การพานักเรียนไปนอกราชอาณาจักร 
  ให�โรงเรียนดําเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๑ ขออนุญาตผู�บังคับบัญชาตามแบบฟอร5มท�ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว'าด�วยการพานักเรียน
และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ๓.๒ จัดทําแบบขออนุญาตผู�ปกครองให�แก'นักเรียนท่ีจะพาไปนอกสถานศึกษาตามแบบฟอร5มท�าย
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว'าด�วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ๓.๓ จัดทําหนังสือขออนุญาตนํานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ส'งล'วงหน�า ๑ เดือนก'อนวันเดินทางส'งไป
ยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง และแนบเอกสารประกอบ (เช'นเดียวกับการพานักเรียน/นักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษาแบบค�างคืน) 
  ๓.๔ เม่ือกลับมาแล�ว ให�รายงานผลมายังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง (โดยใช�
แบบรายงานผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว'าด�วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘) 
 

บทบาทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง 
ในการอนุญาตให�โรงเรียนนํานักเรียนออกนอกสถานศึกษา 

 ๑.รับหนังสือคําร�องขออนุญาตนํานักเรียนออกนอกสถานศึกษา 
 ๒.ตรวจสอบความถูกต�องของเอกสารประกอบคําขอ ได�แก' 
  ๒.๑ โครงการ 
  ๒.๒ คําสั่งแต'งต้ังครูผู�ควบคุมนักเรียน 
  ๒.๓รายชื่อนักเรียนท่ีพาไปนอกสถานศึกษาและครูผู�ควบคุม 
  ๒.๔ สําเนาใบประกันอุบัติเหตุ 
  ๒.๕ แบบขออนุญาตผู�บังคับบัญชา (ตามระเบียบ) 
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  ๒.๖ ตารางกิจกรรมประจําวัน 
  ๒.๗ ใบตอบรับของผู�ปกครอง 
  ๒.๘ แผนท่ีการเดินทาง และรายหละเอียดของสถานท่ีท่ีจะเดินทางไป 
  ๒.๙ รถยนต5ท่ีใช�ไปทัศนศึกษาผ'านการตรวจสภาพครั้งสุดท�ายวันท่ีเท'าไหร' 
  ๒.๑๐ แบบขออนุญาตผู�บังคับบัญชา (ตามระเบียบ) 
  ๒.๑๑ โรงเรียนได�ทําประกันให�กับเด็กนักเรียนจํานวนก่ีคน ครูผู�ควบคุมก่ีคน 
  ๒.๑๒ สัญญาจ�างระหว'างโรงเรียนและเจ�าของรถยนต5 
  ๒.๑๓ มีพนักงานขับจํานวนก่ีคน 
  ๒.๑๔ รถท่ีใช�ในการเดินทางไปทัศนศึกษามีการทําประกันตาม พรบ.หรือไม' 
 ๓. เสนอผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง พิจารณาลงนามอนุญาต 
 ๔. ส'งหนังสืออนุญาตไปยังโรงเรียน 
(ตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข   ๑    หน�า  ๔๗ – ๕๑ ) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

กลุ"มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางสาวกัญจนDกมล  โพธิ์บุญ  ผู�อํานวยการกลุ"มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๓.๘ นโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา 

  ตามท่ีรัฐบาลได�ให�ความสําคัญการใช�วิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีเปNนฐานในการพัฒนาประเทศ โดยได�
บูรณาการองค5ความรู�ทางวิทยาศาสตร5 (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร5 (Engineering) และ
คณิตศาสตร5 (Mathematics) เรียกโดยย'อว'า STEM เพ่ือนําไปสู'การคิดแก�ป8ญหาและการสร�างสรรค5นวัตกรรมใหม' 
ตลอดจนมุ'งผลิตกําลังคนด�านวิทยาศาสตร5 คณิตศาสตร5 และเทคโนโลยี ให�สามารถแข'งขันในระดับนานาชาติ นั้น 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได�ตระหนักถึงความสําคัญของสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยกําหนดให�
เปNนโครงการสําคัญด�านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู�ตามจุดเน�น ๖ ยุทธศาสตร5ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให�เปNน 
นวัตกรรมการจัดการศึกษา วิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีสําหรับสร�างคนไทยรุ'นใหม' และรองรับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของประเทศอย'างเหมาะสม จึงได�แต'งต้ังคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาใน
สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๓ คณะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑.คณะกรรมการอํานวยการการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา 
  โดยมีรัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการ เปNนประธานกรรมการ มีรัฐมนตรีช'วยว'าการ
กระทรวงศึกษาธิการ(พล.อ.สุรเชษฐ5  ชัยวงศ5 และ นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป�) เปNนรองประธานกรรมการ และมี
ผู�อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร5 สํานักงานงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ เปNนเลขานุการ 

 

 

 

 



 

-๓๖- 

ทําหน�าท่ี  : กํากับนโยบาย ทิศทาง มาตรการ และแนวทางการดําเนินการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา 
กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานให�เปNนไปตามนโยบาย ตลอดจนให�ความเห็นและคําแนะนําต'อคณะกรรมการ และ
แต'งต้ังคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานเพ่ือช'วยปฏิบัติงาน 

  ๒.คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา 
  โดยมีผู�อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ5 เปNนประธานกรรมการ มีผู�ช'วยผู�อํานวยการสถาบัน
ส'งเสริมการสอนวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี (น.ส.วนิดา  ธนประโยชน5ศักด์ิ) เปNนรองประธานกรรมการ และมีผู�แทน
สถาบันส'งเสริมการสอนวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี เปNนเลขานุการ 

ทําหน�าท่ี : ศึกษา วิเคราะห5 และกําหนดคํานิยามสะเต็มศึกษา พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาใน
สถานศึกษา พัฒนากิจกรรม สื่อการสอนและการสนับสนุนในการจัดหลักสูตรสะเต็มศึกษา รวมท้ังประเมินการพัฒนา
หลักสูตร และประสานขอความร'วมมือด�านข�อมูลและความเห็นจากหน'วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

  ๓.คณะกรรมการขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา 
  โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปNนประธานกรรมการ มีผู�ช'วยผู�อํานวยการ
สถาบันส'งเสริมการสอนวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี (นางกัญณัฎฐ5  สวัสด์ิสว'าง) เปNนรองประธานกรรมการ และมีรอง
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (นายพะโยม  ชิณวงศ5) เปNนเลขานุการ 
ทําหน�าท่ี : นําหลักสูตรของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ไปขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
ในสถานศึกษา พร�อมท้ังติดตาม ประเมินความก�าวหน�าและความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามนโยบาย ตลอดจนรายงาน
ให�คระกรรมการอํานวยการรับทราบและพิจารณาสั่งการ 
มติท่ีประชุม.  รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-๓๗- 

๓.๙ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   
ปFการศึกษา  ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘   

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง 
ช้ันประถมศึกษาปFที่ ๖ 

กลุ"มสาระ 

การเรียนรู� 

ปFการศึกษา ๒๕๕๗ ปFการศึกษา  ๒๕๕๘ ความต"าง 

ปFการศึกษา 
๒๕๕๗/
๒๕๕๘ 

ระดับ สพป. 

ระดับ 

สพฐ. 

สพป. 

อ"างทอง 

ระดับ 

ประเทศ 

ระดับ 

สพฐ. 

สพป.
อ"างทอง  

ความต"าง 

สพฐ. /
สพป. 

อ"างทอง 

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 

รวมเฉล่ีย ๔๐.๗๔ ๔๑.๓๒ ๔๔.๙๘ ๔๓.๑๙ ๔๔.๑๐ +๐.๙๑ +๒.๗๘ 

 

สรุป   - ค'าเฉลี่ยร�อยละชั้นประถมศึกษาปYท่ี ๖  ปYการศึกษา  ๒๕๕๘  สูงกว'าค'าเฉลี่ยร�อยละ ของ สพฐ.  

จํานวน  ๕  กลุ'มสาระการเรียนรู� 

 

 

 



 

-๓๘- 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

ปFการศึกษา  ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘   

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง 

ช้ันมัธยมศึกษาปFที่ ๓ 

กลุ"มสาระ 

การเรียนรู� 

ปFการศึกษา ๒๕๕๗ ปFการศึกษา  ๒๕๕๘ ความต"าง 

ปFการศึกษา 
๒๕๕๗/
๒๕๕๘ 

ระดับ สพป. 

ระดับ 

สพฐ. 

สพป. 

อ"างทอง 

ระดับ 

ประเทศ 

ระดับ 

สพฐ. 

สพป.
อ"างทอง  

ความต"าง 

สพฐ. /สพป. 
อ"างทอง 

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 

รวมเฉล่ีย ๓๕.๕๖ ๓๒.๗๘ ๓๗.๙๑ ๓๗.๙๕ ๓๔.๕๕ -๓.๔๐ +๑.๗๗ 

 

สรุป   ผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปYท่ี ๓  ปYการศึกษา  ๒๕๕๘  ในภาพรวมและรายกลุ'มสาระยังน�อยกว'าระดับ 
สพฐ. และระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับปYการศึกษา ๒๕๕๗ พบว'า สูงข้ึน ๔ กลุ'มสาระคือ  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร5 และวิทยาศาสตร5 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 



 

-๓๙- 

๓.๑๐ การประเมินการอ"านออกเขียนได�ของนักเรียน 

การอ"าน การเขียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปFท่ี ๑ – ๖ 

ผลการประเมินการอ"านการเขียนของนักเรียนตามโครงการปF ๒๕๕๘ 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง 
  

 

            ตามระบบ  e – mes ครั้งท่ี ๕ 
  

 

ชั้น 

จํา
นว

นโ
รง

เรีย
นทั้

งห
มด

 

จํา
นว

นโ
รง

เรีย
นที่

มีน
ักเ

รีย
น 

อ'า
นเ

ขีย
นไ

ม'ไ
ด�/

ไม
'คล

'อง
 

ร�อ
ยล

ะ 

จํา
นว

นน
ักเ

รีย
นทั้

งห
มด

 

นัก
เรีย

นอ
'าน

ไม
'ออ

ก/
ไม

'คล
'อง

 

ร�อ
ยล

ะ 

นัก
เรีย

นเ
ขีย

นไ
ม'ไ

ด�/
ไม

'คล
'อง

 

ร�อ
ยล

ะ 

 

 

ประถมศึกษาปYท่ี๑ ๑๕๒ ๒๓ ๑๕.๑ ๒,๒๓๐ ๒๐ ๐.๙๐ ๓๓ ๑.๔๘ 
 

 

ประถมศึกษาปYท่ี ๒ ๑๕๒ ๑๙ ๑๒.๕ ๒,๓๐๖ ๑๔ ๐.๖๑ ๓๐ ๑.๓๐ 
 

 

ประถมศึกษาปYท่ี ๓ ๑๕๒ ๑๕ ๙.๘๗ ๒,๓๔๗ ๑๑ ๐.๔๗ ๓๑ ๑.๓๒ 
 

 

ประถมศึกษาปYท่ี ๔ ๑๕๒ ๙ ๕.๙๒ ๒,๔๐๓ ๘ ๐.๓๓ ๒๒ ๐.๙๒ 
 

 

ประถมศึกษาปYท่ี ๕ ๑๕๒ ๙ ๕.๙๒ ๒,๕๓๑ ๗ ๐.๒๘ ๑๓ ๐.๕๑ 
 

 

ประถมศึกษาปYท่ี ๖ ๑๕๒ ๕ ๓.๒๙ ๒,๔๖๗ ๓ ๐.๑๒ ๗ ๐.๒๘ 
            รวม  ๘๐ ๘.๗๗  ๖๓ ๐.๔๕ ๑๓๖ ๐.๙๗  

           
           

 ผลการประเมินการอ'านการเขียนของนักเรียนตามระบบ e – mes ครั้งท่ี ๕ ภายในวันท่ี ๓๑  มกราคม ๒๕๕๙ 
ในภาพรวมพบว'ามีโรงเรียนท่ีมีนักเรียนอ'านไม'ออก/อ'านไม'คล'อง เขียนไม'ไม'ได�/เขียนไม'คล'อง จํานวน  ๘๐ โรงเรียน คิด
เปNนร�อยละ ๘.๗๗  ส'วนนักเรียนท่ีอ'านไม'ออก/อ'านไม'คล'อง  จํานวน ๖๓  คนคิดเปNนร�อยละ ๐.๔๕  เขียนไม'ได�/เขียนไม'
คล'อง  จํานวน ๑๓๖  คนคิดเปNนร�อยละ ๐.๙๗    
 เม่ือจําแนกเปNนรายชั้นพบว'านักเรียนชั้นประถมศึกษาปYท่ี ๑มีนักเรียนท่ีอ'านไม'ออกจํานวน  ๒๐  คนคิดเปNน  
ร�อยละ ๐.๙๐  เขียนไม'ได� จํานวน ๓๓  คน คิดเปNนร�อยละ ๑.๔๘   ชั้นประถมศึกษาปYท่ี ๒มีนักเรียนท่ีอ'านไม'ออก
จํานวน  ๑๔  คนคิดเปNนร�อยละ ๐.๖๑  เขียนไม'ได� จํานวน ๓๐  คน คิดเปNนร�อยละ ๑.๓๐ ชั้นประถมศึกษาปYท่ี ๓ มี
นักเรียนท่ีอ'านไม'ออกจํานวน  ๑๑  คน คิดเปNนร�อยละ ๐.๔๗   เขียนไม'ได�จํานวน   ๓๑  คน คิดเปNนร�อยละ ๑.๓๒                
ชั้นประถมศึกษาปYท่ี ๔มีนักเรียนท่ีอ'านไม'คล'องจํานวน ๘  คนคิดเปNนร�อยละ ๐.๓๓   เขียนไม'คล'องจํานวน  ๒๒  คน  
คิดเปNนร�อยละ ๐.๙๒ ชั้นประถมศึกษาปYท่ี ๕ มีนักเรียนท่ีอ'านไม'คล'องจํานวน  ๗  คน คิดเปNนร�อยละ ๐.๒๘  เขียนไม'
คล'องจํานวน ๑๓  คนคิดเปNนร�อยละ ๐.๕๑  ชั้นประถมศึกษาปYท่ี ๖ มีนักเรียนท่ีอ'านไม'คล'องจํานวน  ๓  คน คิดเปNน
ร�อยละ ๐.๑๒   เขียนไม'คล'องจํานวน  ๗  คน คิดเปNนร�อยละ ๐.๒๘ 

 



 
-๔๐- 

  จากการไปติดตามนักเรียนท่ีอ'านไม'ออก/อ'านไม'คล'อง  เขียนไม'ได�/เขียนไม'คล'องของศึกษานิเทศก5         
ท่ีรับผิดชอบโรงเรียนในพ้ืนท่ีพบว'าสาเหตุท่ีนักเรียนอ'านไม'ออก/อ'านไม'คล'อง  เขียนไม'ได�/เขียนไม'คล'องมีดังนี้ 

      ๑.เกิดจากสภาพป8ญหาครอบครัว  เด็กขาดเรียนบ'อยเพราะยากจน ครอบครัวแตกแยกเด็กอยู'กับ 
ตา ยาย  ปูH ย'าขาดการดูแลจากทางบ�าน  เด็กถูกตามใจ 

      ๒.ป8ญหาองค5ความรู�ทางภาษาไทยเด็กจําพยัญชนะ สระไม'ได�  ประสมคําไม'ได�   มีแนวโน�ม 
เปNนเด็กสมาธิสั้น เปNนเด็กมีป8ญหาทางด�านการเรียนรู� (LD) 

      ๓.โรงเรียนกรอกข�อมูลทางระบบ e – mes ผิดพลาด 
 

สําหรับในปYการศึกษา  ๒๕๕๙  การประเมินการอ'าน การเขียนนักเรียน  ดังนี้ 
ภาคเรียนท่ี ๑ 
 ครั้งท่ี ๑  ภายในวันท่ี ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  (ใช�เครื่องมือของโรงเรียน / เขตพ้ืนท่ี) 
 ครั้งท่ี ๒  ภายในวันท่ี ๓๑สิงหาคม  ๒๕๕๙  (ใช�เครื่องมือของสํานักวิชาการ ฯ สพฐ.) 
  (ครั้งท่ี ๑ – ๒ โรงเรียนรายงานผลทางระบบ e – mes) 

ครั้งท่ี ๓  ปลายภาคเรียนท่ี  ๑   (ใช�เครื่องมือของสํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. โดยรายงานผล 
ทางระบบของสํานักทดสอบทางการศึกษา) 

ภาคเรียนท่ี ๒ 
 ครั้งท่ี ๑  ภายในวันท่ี ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  (ใช�เครื่องมือของโรงเรียน / เขตพ้ืนท่ี) 
 ครั้งท่ี ๒  ภายในวันท่ี ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐  (ใช�เครื่องมือของสํานักวิชาการ ฯ สพฐ.) 
  (ครั้งท่ี ๑ – ๒ โรงเรียนรายงานผลทางระบบ e – mes) 

ครั้งท่ี ๓  ปลายภาคเรียนท่ี  ๒   (ใช�เครื่องมือของสํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. โดยรายงานผล 
ทางระบบของสํานักทดสอบทางการศึกษา) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

กลุ"มบริหารงานการเงินและสินทรัพยD 

นางชลธิชา  พงศDศรี  ผู�อํานวยการกลุ"มบริหารงานการเงินและสินทรัพยD 

-คณะกรรมการพัสดุ จัดซ้ือ จัดจ�าง เร'งรัดการเบิกจ'าย ปY ๕๙ ต'อเนื่องขยายเวลา ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จัดหาพัสดุ ปY 
๕๙ ตามหนังสือ ว ๒๙๙/๕๘ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 

 

 

 

 



-๔๑- 

กลุ"มส"งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
นายอารักษD  อินทรDพยุง  ผู�อํานวยการกลุ"มส"งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
๓.๑๑ การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน 

 ด�วยหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห'งชาติ ใช�มาตรา ๔๔ ตามรัฐธรรมนูญแห'งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มีสาระสําคัญคือการถ'ายโอนอํานาจการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ รวมท้ังข�าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ�าง ขอสํานักงานคณะกรรมการส'งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีเก่ียวข�อง
กับการดําเนินงาน ไปสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีผลใช�บังคับต้ังแต'วันท่ี ๑๓ 
กุมภาพันธ5 พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียดตามคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห'งชาติ ท่ี ๘/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ5 
พ.ศ.๒๕๕๙ 
 ในส'วนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน ๑ แห'ง คือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองอ'างทอง  ท่ีอยู'ในข'ายต�องดําเนินการตามคําสั่งนี้ 
 เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.๑๒ การบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�”ในโรงเรียนเอกชน สํานักงานคณะกรมการส"งเสริม 
        การศึกษาเอกชน  

 โรงเรียนเอกชนมีความหลากหลาย นําเสนอรูปแบบ ๑๐ โรงเรียน เปNนแนวทางให�โรงเรียนเอกชสนดําเนินการ
ตามบริบทของโรงเรียน  วันท่ี ๑๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ จัดประชุม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร5 จํานวน ๑๓๓ แห'ง เปNน
โรงเรียนนําร'อง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

หน"วยตรวจสอบภายใน 
นางจันทรา  จันทDพันแจ�ง  ผู�อํานวยการหน"วยตรวจสอบภายใน 
๓.๑๒ สพฐ. แจ�งผลการตรวจสอบการบริหารจัดการโรงอาหารในระบบคูปอง  
ท่ีเส่ียงต"อการทุจริต ใน ๒ ประเด็น คือ  

๑.๑ การบริหารจัดการไม'เปNนไปตามท่ี สพฐ. กําหนด ไม'มีแผนงานโครงการรองรับ ไม'แต'งต้ัง 
คณะกรรมการประเมินผลการเช'า 

๑.๒ การรับเงินและการบันทึกบัญชีไม'เปNนไปตามระเบียบ  การออกใบเสร็จรับเงิน โดยไม'มีเล'มท่ี 
เลขท่ีวันเดือนปYท่ีรับเงิน รวมถึงการออกใบสําคัญรับเงิน บันทึกรับเงินเปNนเงินนอกระบบบัญชีของทางราชการ เปNนการ 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
-๔๒- 

ปฏิบัติไม'ถูกต�องตามระเบียบ สพฐ. ว'าด�วยการบริหารจัดการเก่ียวกับเงินรายได�สถานศึกษาท่ีเปNนนิติบุคคล ในสังกัด  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(ตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข    ๒   หน�า  ๕๒   ) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.๑๓ ข�อตรวจพบ จากการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
ข�อตรวจพบของหน"วยตรวจสอบภายใน 

ท่ี รายการ ข�อตรวจพบ ข�อเสนอแนะ 
๑ การเบิกเงินค'าใช�จ'ายใน

การเดินทางไปราชการ 
๑. ใช�รถยนต5ส'วนตัว ไม'ขออนุญาต
ผู�บริหาร 
๒. เบิกค'าชดเชยน้ํามันเกินความเปNน
จริง 
๓.เบิกค'ารถยนต5รับจ�าง ราคาสูงเกิน
ความเปNนจริง 
๔. เบิกค'ารถยนต5รับจ�างไม'ตรงกับ
ความเปNนจริง เช'น จ�างเหมารถยนต5 
รับจากบ�านพัก ข�ามอําเภออีกอําเภอ 
ไปยังอําเภอเมืองเพ่ือข้ึนรถรับจ�าง
ประจําทาง ท้ังท่ีอําเภอท่ีผ'านมาก็มี
รถรับจ�างประจําทาง 
๕. เบิกค'าลงทุเบียนในการอบรมใช�
ใบสําคัญรับเงินเปNนหลักฐานในการ
เบิกจ'าย 

๑. เสนอขออนุญาตผู�บริหารทุกครั้ง
ก'อนไปประชุม อบรม หากใช�รถยนต5
ส'วนตัวไปราชการ ต�องขออนุมัติด�วย
ทุกครั้ง 
๒. ตามระเบียบ กค.ว'าด�วยการเบิก
ค'าใช�จ'ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ.๒๕๕๐ ข�อ ๑๑ การใช�พาหนะ
ส'วนตัวเดินทางไปราชการให�คํานวณ
ระยะทางเพ่ือเบิกเงินชดเชยตาม
เส�นทางของกรมทางหลวง ในทางสั้น
และตรง การเดินทางไปราชการโดย
รถยนต5ส'วนตัว ให�ผู�ขอเบิกแนบการ
คํานวณระยะทาง จากเว็บไซต5กรม
ทางหลวงด�วยทุกครั้ง 
๓. การเบิกค'าลงทะเบียนในการ
อบรม ให�เขียนรายงานการเดินทาง
ไปราชการและแนบใบเสร็จรับเงินท่ี
ได�จากผู�จัดการอบรมพร�อมหนังสือ
ขออนุญาตไปราชการประกอบ
หลักฐานการเบิกจ'ายทุกครั้ง 
 

 
 

 
 



 
 

-๔๓- 

ท่ี รายการ ข�อตรวจพบ ข�อเสนอแนะ 
 ๒.การจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปY 
๑. ไม'ระบุแหล'งท่ีมาของเงินท่ีใช�ใน
การจัดทําแผน 
๒. สัดส'วนการใช�จ'ายเงินไม'เปNนไป
ตามท่ี สพฐ.กําหนด 
๓. ไม'นําแผนปฏิบัติการประจําปY 
ผ'านความเห็นชอบของกรรมการ
สถานศึกษาและมีจดบันทึกการ
ประชุม 
๔. การจัดซ้ือ/จ�าง ไม'เปNนไปตาม
โครงการในแผนปฏิบัติการประจําปY 
๕. ไม'จัดทําแผนการใช�จ'ายเงิน 
๖. ไม'จัดทําทะเบียนคุมการใช�
จ'ายเงินตามโครงการ 

๑. โรงเรียนควรระบุแหล'งท่ีมาของ
เงินงบประมาณท่ีใช�ในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปY ให�
ครบถ�วน และกําหนดสัดส'วนของ
การใช�จ'ายเงินตามท่ี สพฐ.กําหนด 
ดังนี้ 
     -งบด�านวิชาการ ร�อยละ ๖๐ – 
๗๐ ของวงเงินงบประมาณ 
     -งบด�านบริหารท่ัวไป ร�อยละ 
๒๐ – ๓๐ ของวงเงินงบประมาณ 
     -งบสํารองจ'าย ร�อยละ ๑๐ – 
๒๐ ของวงเงินงบประมาณ 
๒. โรงเรียนควรให�คณะครูมีส'วน
ร'วมในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปY โดยให�สอดคล�องกับ
ภารกิจของสถานศึกษา นโยบาย
และจุดเน�นของ สพฐ.โดยมีคําสั่ง
แต'งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
และบันทึกการประชุมไว�เปNน
หลักฐาน เม่ือดําเนินการจัดทําแผน
เสร็จแล�ว ให�นําเสนอแผนประจําปY
ของสถานศึกษาเพ่ือให�
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเห็นชอบ และจดบันทึกการ
ประชุมไว�เปNนหลักฐาน 

 
 
 
 

 
 



 
-๔๔- 

ท่ี รายการ ข�อตรวจพบ ข�อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฐานการเบิกจ'าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. หลักฐานประกอบการเบิกจ'าย
ดําเนินการไม'ถูกต�อง 
๒. ลายมือชื่อ เจ�าหน�าท่ีการเงิน 
พัสดุ ผู�บริหาร กรรมการตรวจรับ
ไม'ครบถ�วน 
๓. จัดซ้ือ/จ�าง ต้ังแต' ๑๐,๐๐๐ 
บาท ไม'ทําใบสั่งซ้ือ/สั่งจ�าง 
๔. ไม'หักภาษี ณ ท่ีจ'าย คํานวณ
ภาษีหัก ณ ท่ีจ'ายผิด 
๕. ไม'มีบันทึกของเจ�าของโครงการ 
๖. ไม'มีบันทึกทราบผลการตรวจรับ
และขออนุมัติเบิกจ'ายเงิน 
๗. สํารองจ'ายเงินจํานวนมาก และ
ไม'ประทับตราสํารองจ'าย 

๓. โรงเรียนควรจัดทําแผนการใช�
จ'ายเงิน เพ่ือใช�ในการควบคุมกํากับ 
ติดตามการใช�จ'ายเงินตามโครงการ
ในแผนปฏิบัติการประจําปY 
๔. การใช�จ'ายงบประมาณต�อง
สอดคล�องกับแผนปฏิบัติการ
ประจําปYของสถานศึกษา โรงเรียน
ควรจัดทําทะเบียนคุมการใช�
จ'ายเงินตามโครงการให�ครบถ�วน 
เพ่ือใช�ในการควบคุมเงิน
งบประมาณท่ีได�  
 
๑. ให�ปฏิบัติตามคู'มือปฏิบัติงาน
พัสดุท่ีได�แจกไปให�แล�ว ดังแนบ 

 
 
๒.การซ้ือ/จ�าง ต้ังแต' ๑๐๐,๐๐๐ 
บาทข้ึนไปให�แต'งต้ังคณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง 

 
 
 
 



 
-๔๕- 

ท่ี รายการ ข�อตรวจพบ ข�อเสนอแนะ 
 
 
 
 

๔ 
 

 
 
๕ 

 
 
 
 

การเก็บรักษาเงิน 
 
 
 
การบันทึกบัญชี 

๘. ไม'ประทับตราจ'ายเงินแล�ว 
๙. การซ้ือ/จ�าง ต้ังแต' ๑๐๐,๐๐๐ 
บาทข้ึนไป ไม'จัดทําราคากลาง 
 
เก็บรักษาเงินเกินอํานาจการเก็บ
รักษา 
 
 
๑. บันทึกรับเงินไม'ตรงกับ
ใบเสร็จรับเงิน 
๒. บันทึกจ'ายเงินไม'ตรงกับวันท่ี
ถอนเงินจากธนาคาร 
๓. กรณีจ'ายเงินไม'หมด ไม'บันทึก
รายการเงินสดคงเหลือในทะเบียน
คุมและรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน 
๔. กรณีมีเงินสดคงเหลือไม'จัดทํา
บันทึกเก็บรักษาเงิน 
๕. ไม'บันทึกเลขท่ีเอกสารด�านรับ
และด�านจ'าย 
๖. ไม'บันทึกการรับและนําส'ง
ดอกเบ้ียเงินอุดหนุนในทะเบียนคุม
เงินรายได�แผ'นดิน 
๗. ไม'บันทึกการรับ และนําส'งภาษี
หัก ณ ท่ีจ'ายในทะเบียนคุมภาษี 

 
 

 
 
การเก็บรักษาเงินให�ปฏิบัติตาม
ระเบียบกําหนด ส'วนท่ีเกินอํานาจ
ให�นําฝาก สพป.อ'างทอง 
 
ให�ปฏิบัติตามคู'มือการปฏิบัติการ
เงินและการบันทึกรายการควบคุม
เงินของสถานศึกษาท่ีได�แจกให�ไป
แล�ว ดังแนบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
-๔๖- 

ท่ี รายการ ข�อตรวจพบ ข�อเสนอแนะ 
๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗ 
 
 
 
 
๘ 

การจัดเก็บหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดทําบัญชีวัสดุและใบ
เบิกพัสดุ 
 
 
 
การตรวจสอบพัสดุประจําปY 

๑. การจัดเก็บหลักฐานไม'เปNน
ระบบแยกส'วนเก็บระหว'างการเงิน
กับพัสดุ 
๒. ไม'จัดเก็บหลักฐานแยกเปNน
ปYงบประมาณ 
๓. ใบเสร็จรับเงิน เม่ือสิ้น
ปYงบประมาณ ไม'ปรุ นํามาใช�
ปYงบประมาณถัดไป 
 
 
๑. บันทึกบัญชีวัสดุ ไม'ถูกต�อง ใช�
แบบเก'า บันทึกไม'ครบถ�วน 
๒. ใบเบิกพัสดุ จัดทําไม'ถูกต�อง ไม'
ครบถ�วน 
 
๑. ไม'ดําเนินการตรวจสอบพัสดุ
ประจําปYตามระเบียบกําหนด 
๒. คําสั่งแต'งต้ังคระกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปY ไม'ถูกต�อง 
๓. ไม'รายงานผลการตรวจสอบ 
๔. ไม'นําส'งเงินค'าขายพัสดุ (กรณีท่ี
ได�จากเงินงบประมาณ) เปNนเงิน
รายได�แผ'นดิน 
๕. กรณีมีพัสดุชํารุด เสื่อมคุณภาพ 
ไม'ดําเนินการตามระเบียบฯ รอ 
สพป.แต'งต้ังคณะกรรมการ 

๑. การจัดเก็บหลักฐานให�แยกเปNน
แฟLมตามประเภทของเงินตาม
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน และ
จัดเก็บตามปYงบประมาณ 
๒. ใบเสร็จรับเงินเม่ือสิ้น
ปYงบประมาณ ให�ปรุส'วนท่ีเหลือ
และรายงานการใช� ภายใน ๓๑ 
ตุลาคม และเบิกเล'มใหม' เพ่ือ
นํามาใช�ในปYต'อไป 
 
ให�บันทึกบัญชีวัสดุให�ครบถ�วน 
ถูกต�อง และเปNนป8จจุบัน 
 
 
 
๑.ก'อนวันท่ี ๓๐ กันยายนของทุกปY 
ให�หัวหน�าส'วนราชการแต'งต้ัง
เจ�าหน�าท่ีในส'วนราชการของ
หน'วยงานนั้น ซ่ึงมิใช'เจ�าหน�าท่ีพัสดุ
คนหนึ่งหรือหลายคน เพ่ือ
ตรวจสอบการรับจ'ายพัสดุตั้งแต'
งวดวันท่ี ๑ ตุลาคม ปYก'อน จนถึง
วันท่ี ๓๐ กันยายน ปYป8จจุบัน และ
ตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยู'
เพียงสิ้นงวดนั้น 
 

 
 

 
 
 
 



 
-๔๗- 

ท่ี รายการ ข�อตรวจพบ ข�อเสนอแนะ 
  ๖. ไม'จัดส'งรายงานผลการ

ตรวจสอบพัสดุประจําปY ให� สพป.
อ'างทอง 

๒. ในการตรวจสอ ให�เริ่ม
ดําเนินการตรวจสอบในวันเปOดทํา
การแรกของเดือนตุลาคมเปNนต�นไป 
ว'ารับจ'ายพัสดุถูกต�องหรือไม' พัสดุ
คงเหลืออยู'ตามบัญชีหรือไม' มีพัสดุ
ใดชํารุด หรือเสื่อมสภาพ หรือสูญ
ไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุไม'
จําเปNนต�องใช�ในราชการต'อไปแล�ว 
ให�นําเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบดังกล'าวต'อผู�แต'งต้ัง
ภายใน ๓๐ วันทําการ 
เม่ือผู�แต'งได�รับรายงานจาก
เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบแล�ว ให�ส'ง
รายงานเสนอตามลําดับชั้นจนถึง
หัวหน�าส'วนราชการ จํานวน ๑ ชุด 
และรายงานไปยังสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ'นดิน หรือสํานักงาน
ตรวจเงินแผ'นดินภูมิภาคแล�วแต'
กรณี จํานวน ๑ ชุด 
๓. กรณีมีพัสดุชํารุด เสื่อมคุณภาพ
ให�ผู�บริหารสถานศึกษาแต'งต้ัง
คณะกรรมการ และดําเนินการตาม
ระเบียบต'อไปได�เลย ตามคําสั่ง 
สพฐ.ท่ี ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
 
 

 
 

 
 
 



 
-๔๘- 

ท่ี รายการ ข�อตรวจพบ ข�อเสนอแนะ 
๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐ 

การจัดทําทะเบียนคุม
ทรัพย5สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานทางการเงิน 
 

๑. จัดทําทะเบียนคุมทรัพย5สิน ไม'
ครบถ�วนกับครุภัณฑ5ท่ีมีอยู' 
๒. กรอกข�อมูลในทะเบียนคุม
ทรัพย5สินไม'ครบถ�วน 
๓. บันทึกประเภทครุภัณฑ5ไม'
ถูกต�องทําให�การคํานวณค'าเสื่อม
ราคาไม'ถูกต�อง 
๔. คํานวณค'าเสื่อมราคา ไม'ถูกต�อง
ไม'เปNนป8จจุบัน 
 
 
 
 
 
๑. ไม'ส'งรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน 
๒. ไม'ส'งรายงานการใช�ใบเสร็จ 
๓. ไม'ส'งรายงานการรับ-จ'าย เงิน
รายได�สถานศึกษา 
 

๑. ให�ปฏิบัติตามคู'มือปฏิบัติงาน
พัสดุท่ีได�แจกไปให�แล�ว ดังแนบ 

 
 
๒. ให�เขียนเลขครุภัณฑ5ไว�ท่ีตัว
ครุภัณฑ5ให�ครบถ�วนทุกรายการ 
 
๑. เงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้น
เดือน ให�จัดส'งภายในวันท่ี ๑๕ 
ของเดือนถัดไป 
๒. รายงานการใช�ใบเสร็จให�ส'ง
ภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม 
๓. รายงานการรับ-จ'ายเงินรายได�
สถานศึกษา ให�รายงานทุกสิ้น
ปYงบประมาณ ภายใน ๓๑ ตุลาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔๙- 

ท่ี รายการ ข�อตรวจพบ ข�อเสนอแนะ 
๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๒ 

การจัดซ้ือหนังสือเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 

๑. จัดซ้ือหนังสือไม'ครบ ๘ กลุ'ม
สาระวิชา บางกลุ'มสาระ จัดซ้ือ ๒ 
– ๓ เล'ม ทําให�เงินไม'เพียงพอ 
๒. จัดซ้ือหนังสือให�นักเรียนไม'ครบ 
๑๐๐ % ตามจํานวนนักเรียนท่ีมีอยู' 
๓. ไม'นํารายชื่อหนังสือท่ีผ'านการ
คัดเลือก เสนอคณะกรรมการ
วิชาการและไม'ได�ผ'านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ภาคี ๔ 
ฝHาย และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
๑. ไม'วางแผนกําหนดกิจกรรม
พัฒนาผู�เรียน โดยให�คณะกรรมการ
สถานศึกษา และภาคี ๔ ฝHาย มี
ส'วนร'วม 
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนไม'ครบ 
๔ รายการ ตามแนวทางท่ี สพฐ.
กําหนด โดยเฉพาะ กิจกรรม
วิชาการ และกิจกรรมบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 
๓. เน�นหลักการใช�เงินกิจกรรม
พัฒนาผู�เรียนไปท่ีกิจกรรมเข�าค'าย
ลูกเสือและทัศนศึกษา 
 

ให�ปฏิบัติตามแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการสนับสนุน
ค'าใช�จ'ายในการจัดการศึกษาต้ังแต'
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ปYงบประมาณ ๒๕๕๙ 
หน�า ๑๐-๑๑ 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนควรวางแผนกําหนด
กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน โดยให�
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝHาย และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีส'วนร'วม โดยภายในปY 
การศึกษา โรงเรียนต�องจัดกิจกรรม
พัฒนาผู�เรียน ให�ครบท้ัง ๔ 
กิจกรรม ตามแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการสนับสนุน
ค'าใช�จ'ายในการจัดการศึกษาต้ังแต'
ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
-๕๐- 

ท่ี รายการ ข�อตรวจพบ ข�อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค'าเครื่องแบบและค'าอุปกรณ5
การเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จ'ายเงินค'าเครื่องแบบและค'า
อุปกรณ5ไม'พร�อมกัน 
๒. ไม'แต'งต้ังคณะกรรมการจ'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'รวมยอดเงินท่ี
จ'ายในแต'ละชั้น  ผู�จ'ายเงิน  ครู
ประจําชั้น และผู�อํานวยการโรงเรียน 
ลงลายมือชื่อไม'ครบ 
๔. ไม'ติดตามใบเสร็จรับเงินจาก
นักเรียนมาให�ครบทุกคน 

๑. กิจกรรมวิชาการอย'างน�อยปY
ละ ๑ ครั้ง 
๒. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู�
บําเพ็ญประโยชน5อย'างน�อยปYละ 
๑ ครั้ง 
๓. กิจกรรมทัศนศึกษาอย'างน�อย
ปYละ ๑ ครั้ง 
๔. กิจกรมบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ให�ดําเนินกิจกรรมอย'างน�อย ๔๐ 
ชั่วโมง/คน/ปY 

ให�ปฏิบัติตามแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการสนับสนุน
ค'าใช�จ'ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต'ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปYงบประมาณ ๒๕๕๙ หน�า  
๑๑-๑๓ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 



 

 

-๕๑- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา   
  -ไม'มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องอ่ืน  ๆ  (ถ�ามี) 
 ๕.๑ “ปF ๒๐๑๖ ปฏิบัติง"าย ๆ ลดใช�พลังงาน” (กลุ"มอนุรักษDพลังงานและส่ิงแวดล�อม แห"งประเทศไทย) 
โดย นายอภินันทD  ชัยเจริญ 
  การประหยัดไฟในบ�าน 
  ๑.ตู�เย็น 
   -ไม'ให�มีน้ําแข็งเกาะเต็มตู� 
   -ห�ามเปOดบ'อย 
   -วางตู�เย็นห'างจากฝาผนัง  ๑๕ เซนติเมตร  
   -ถอดปลั๊กตู�เย็นอาทิตย5ละ ๑ ชั่วโมง 
   -ห�ามนําตุ�กตาแม'เหล็กไปติดตามตู�เย็น 
  ๒.เครื่องปรับอากาศ 
   -ติดท่ีป8งแดด 
  ๓.ทีว ี
   -ให�ถอดปลั๊ก ห�ามเปลี่ยนช'องบ'อย 
  ๔.คอมพิวเตอร5 
   -ให�พักหน�าจอ ไม'ใช�ให�ปOดเครื่อง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 

    กรวิภา  แสงนาค         ผู�จดบันทึกการประชุม 
                    (นางสาวกรวิภา  แสงนาค) 
                                                       นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

                                                                สมบัติ กลิ่นกุหลาบ         ผู�ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสมบัติ  กลิ่นกุหลาบ) 
                   ผู�อํานวยการกลุ'มอํานวยการ 
 
 

 


