ระเบียบวาระการประชุม

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

ครัง้ ที่ 1/2561
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้อง 96 ปี อาคาร 5 ชัน้ 2 โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกลู
อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

กลุม่ อานวยการ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

ระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ครั้งที่ 1/2561
วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง 96 ปี อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
******************************

ก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. มอบเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องในงานวันครู ประจาปี
พ.ศ. 2561
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ดาเนินการคัดเลือกข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2561 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประพฤติปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพและมีผลงานดีเด่น ให้สังคมได้รับรู้และเป็นเกียรติประวัติในชีวิติข้าราชการ
รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็นครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนละ 1 คน ผู้บริหารการศึกษา จานวน 1 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 3 คน (ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ขนาดละ 1 คน) ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 1 คน เพื่อรับ
รางวัลในงานวันครู ประจาปี พ.ศ. 2561 นั้น
ในส่วนจังหวัดตรัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้แจ้งผลการคัดเลือกฯ ไป
ยังศึกษาธิการจังหวัดตรัง เพื่อมอบเกียรติบัตรในงานวันครู เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 สาหรับจังหวัดกระบี่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้จัดทาเกียรติบัตร เพื่อทาการมอบให้กับข้าราชการครูผู้ได้รับ
การคัดเลือกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา มีผู้ได้รับการคัดเลือก จานวน 1 ราย คือ
นางวรรณดี เกตุแก้ว
ที่ประชุม
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
ที่ประชุม
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
1.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
ที่ประชุม
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2560
ที่ประชุม
..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
/ระเบียบวาระที่ 3...
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 แนวทางการปฏิบัติงานของผู้อานวยการโรงเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13 (Trend 7)
1) บรรยากาศทางวิชาการ
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- การพัฒนาครูเกี่ยวกับกระบวนการ
2) การสร้างระบบงานที่ดี
3) ยึดภารกิจในการปฏิบัติงาน
4) สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
5) องค์กรแห่งความสุข
6) ประสิทธิภาพในการทางาน
7) การบริหารจัดการเชิงเครือข่าย
ที่ประชุม
..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
3.2 ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- การใช้งบประมาณเหลือจ่าย
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
- คูปองพัฒนาครู
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
- การควบคุมนักเรียนในสถานศึกษา
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
- การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
- หลักสูตรและการเรียนการสอน
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
/- เครื่องราชอิสริยาภรณ์...
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- เครื่องราชอิสริยาภรณ์
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
- กศจ./งานบริหารงานบุคคล
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
- การสอบเลื่อนและให้ดารงตาแหน่ง
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ “หน้างาน”
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
- การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ที่ประชุม ..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
3.3 การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (กลุ่มอานวยการ)
ด้วย คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู มีมติอนุมัติจัดสรร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับข้าราชการครู (ผู้สอน)
ที่มีความประสงค์กู้ยืมและมีคุณสมบัติครบถ้วน วงเงินรายละไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4 ต่อปี เพื่อช่วยผ่อนคลายปัญหาความเดือดร้อนจากภาระหนี้สิน หากประสงค์จะกู้ยืมให้ยื่นเอกสาร ได้ที่กลุ่ม
อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในวัน เวลา
ราชการ ดังนี้
1) คาขอกู้ยืมตามแบบ (ทป.1) จานวน 1 ชุด
2) หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงินชาระหนี้สานักงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ (สาหรับผู้กู้) และ (สาหรับผู้ค้าประกัน จานวน 3 ชุด
3) เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคาขอกู้ยืมเงิน
(1) บัตรประจาตัวข้าราชการครูหรือบัตรประจาตัวประชาชนของผู้กู้และผู้ค้า
ประกัน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 2 ชุด
/(2) สาเนา...
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(2) สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 2 ชุด
(3) สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน ก่อนวันยื่นคาขอ พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง จานวน 2 ชุด
(4) หลักฐานการกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคาร สถาบันการเงินอื่น
ตามกฎหมาย และหรือหลักฐานหนี้ตามคาพิพากษาในฐานะผู้ค้าประกัน พร้อมรับรองสาเนา จานวน 2 ชุด
(5) สลิปเงินเดือนของผู้ค้าประกันเดือนล่าสุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 2 ชุด
ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้แจ้งให้โรงเรียนทราบแล้ว ตามหนังสือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ที่ ศธ 04243/447 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ประชุม ..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
3.4 การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
จากการดาเนินงานจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ผลการดาเนินการ ดังนี้
1) ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบของศูนย์สอบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
จานวนผู้มีสิทธิ์สอบ
จานวน
รวมจานวนทั้งสิ้น
จานวน
ตาม สทศ.
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ผู้เข้าสอบ
ห้องสอบ
กรณีพิเศษ ผู้เข้าสอบ ผู้ขาดสอบ
เข้าสอบ
ขาดสอบ
91 ภาษาไทย
242
6,750
324
41
6,791
324
93 ภาษาอังกฤษ
242
6,744
330
41
6,785
330
94 คณิตศาสตร์
242
6,752
322
41
6,793
322
95 วิทยาศาสตร์
242
6,744
330
41
6,785
330
2) ปัญหา/ข้อบกพร่อง
ปัญหา/ข้อบกพร่องที่พบการดาเนินงานจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
(1) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบส่ วนใหญ่ปฏิบัติตามแนวทาง
ที่ สทศ. กาหนดในคู่มือฯ อย่างเคร่งครัด การดาเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้ อย มีเพียงบางสนามสอบ
เท่านั้นที่ไม่เคร่งครัดในบางขั้นตอน
(2) ผู้เข้าสอบไม่มีเอกสารแสดงตนในการเข้าสอบ ต้องยื่นแบบ สทศ.5 เป็นจานวนมาก
(3) ผู้เข้าสอบแก้ไขรายละเอียด/ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อตัว นามสกุล และหมายเลข
ประจาตัวประชาชน เป็นจานวนมาก ต้องยื่นแบบ สทศ.6 (อาจเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลในระบบ
(O-NET)
(4) การเข้าสอบของผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ ลงลายมือชื่อใน สทศ.3 แต่ไม่ดาเนินการยื่นแบบ
สทศ.5 (กรณีผู้เข้าสอบไม่มีเลขที่นั่งสอบ)
(5) การบรรจุกล่องกระดาษคาตอบตามที่ สทศ. จัดส่งมาให้ ไม่ดาเนินการบรรจุ
กระดาษคาตอบให้ครบตามจานวนกล่องกระดาษคาตอบตามจานวนที่ได้รับ เช่น วิชาภาษาไทย สทศ. จัดส่งกล่อง
/กระดาษ...
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กระดาษคาตอบมาให้ 2 กล่อง (บรรจุ 8 - 10 ซอง/กล่อง) แต่กลั บบรรจุอัดในกล่องเดียว จึงจาเป็นต้องบันทึ ก
เพิ่มเติมในการจัดส่งกล่องกระดาษคาตอบ และส่งกล่องปรับขนาดที่เหลือกลับไปยัง สทศ. และในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์สอบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ส่งกล่องกระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบต่าง ๆ
ไปยัง สทศ. เรียบร้อย ครบถ้วนแล้ว
ในการนี้ งานวั ดและประเมิ นผลการจั ดการศึ กษา กลุ่ มนิ เทศ ติ ดตามและประเมิ นผลการจั ด
การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างยิ่งในการ
ความร่ วมมือ ในการดาเนินการจัดสอบทั้งในระดับศูนย์ สอบ ระดับศูนย์สอบย่อย และระดับสนามสอบ ทาให้การ
ดาเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สาเร็จ
ลุล่วงด้วยความเรียบร้อย
ที่ประชุม ..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
3.5 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560
(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการจัดทาข้อสอบกลาง เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนปลายปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา
มีการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักเพิ่มขึ้น โดยให้ใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีร้อยละ 20 ของคะแนนสอบ
ทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในตัวชี้วัดที่สาคัญโดยข้อสอบเน้นทักษะการคิด
ขั้นสูง (คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์) ในการประเมินในชั้นเรียนที่ได้มาตรฐาน
จากการประชุมชี้แจงและเตรียมการจั ดทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กาหนดการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน
ปลายปี ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยโรงเรียนสามารถ
รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบได้ ดังนี้
1) โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตรัง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง) เวลา 09.00 - 16.30 น.
2) โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ วันที่
20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (กระบี่) เวลา 13.00 - 16.30 น.
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้จัดทาสาเนาแบบทดสอบ และกระดาษคาตอบ
บรรจุ ตรวจนับ จาแนกตามระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน และจานวนห้องสอบ
ที่ประชุม ..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
3.6 การตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา และการนาส่งข้อมูลสารสนเทศ
เพิ่มเติมในระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online (QAMS) (กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา)
/ตามที่...
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ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online (Quality Assurance Management System : QAMS) ขึ้นเพื่อนาไปใช้
เสริมสร้ างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษา เป็นเครื่องมือช่วยในการกากับ
ติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน
เป็ นตั วขับเคลื่ อนการบริ หารและจั ดการของสถานศึ กษา และเชื่อมโยงข้ อมูลสารสนเทศ และร่องรอยหลั กฐาน
ของสถานศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนเป็นคลังข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ขอความร่วมมือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน ส่ งผลการประเมิน คุณภาพสถานศึ ก ษาในสั งกั ด เพื่ อพิ จารณาประกอบการเปิ ดระบบการให้ กู้ยื ม
กับสถานศึกษาในสั งกัด ของปี การศึกษา 2561 จึงขอความร่วมมือจากสถานศึกษาทุกแห่ง เข้าระบบ QAMS
ที่ http://202.29.172.107/qams หรื อ http://bet.obec.go.th/index/ แล้วคลิกที่แบนเนอร์ ระบบบริหารจัด การ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อดาเนินการในระหว่างวันที่ 8 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้
1) ตรวจสอบ แก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดย
สามารถเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ ที่เมนู “ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา”
2) สาหรับสถานศึกษาใดที่ต้องการแก้ไขรายการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 - 2559
สามารถดาเนินการได้โดยให้เขตพื้นที่การศึกษาเข้าระบบ นาส่งข้อมูลเดิมกลับมาที่สถานศึกษาที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
จากนั้นสถานศึกษาเข้าสู่ระบบ และดาวน์โหลด Template รายการข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นของระดับการศึกษาที่
ต้องการ แก้ไขข้อมูลใน Template ให้เรี ยบร้ อย จากนั้นดาเนินการเข้าสู่ ระบบเพื่อนาส่งข้อมูลให้กั บผู้บริ หาร
สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา และส่วนกลางตามลาดับ
3) สาหรับสถานศึกษาที่นาส่งรายการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 – 2559 ไม่ครบถ้วน
ให้ดาวน์โหลด Template รายการข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นของระดับการศึกษาที่ต้องการ เพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
จากนั้น เลือก เมนู “นาส่งข้อมูล” เพื่อแนบไฟล์ Template และนาส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตามขั้นตอนสามารถ
ศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือใช้งาน ในระบบ QAMS ทั้งนี้ การดาเนินงานดังกล่าว สามารถใช้ username และ
password เดิม ในการเข้าสู่ระบบได้ กรณีมีปัญหาในการใช้งานระบบ กรุณาแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่
qams.staff@gmail.com
ที่ประชุม
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3.7 การเก็บเงินบารุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มนโยบายและแผน)
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้มีหนังสือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ที่ ศธ 04243/4366 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การเก็บเงิน
บารุงการศึกษาของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ให้โรงเรียนที่มีความประสงค์เก็บเงินบารุงการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2561 ดาเนินการขออนุมัติจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ภายใน
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้รับหนังสือขออนุมัติเก็บเงินบารุงการศึกษา
ของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 และได้อนุมัติการเก็บเงินบารุงการศึกษา จานวน 30 โรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนกันตังพิทยากร
2) โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
3) โรงเรียนคันธพิทยาคาร
4) โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
/5) โรงเรียนทุ่งยาว...
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5) โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
6) โรงเรียนน้าผุด
7) โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
8) โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
9) โรงเรียนรัษฎา
10) โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
11) โรงเรียนวังวิเศษ
12) โรงเรียนวิเชียรมาตุ
13) โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
14) โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
15) โรงเรียนสภาราชินี 2
16) โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
17) โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
18) โรงเรียนห้วยยอด
19) โรงเรียนหาดสาราญวิทยาคม
20) โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา
21) โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
22) โรงเรียนคลองหินพิทยาคม
23) โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
24) โรงเรียนพนมเบญจา
25) โรงเรียนเมืองกระบี่
26) โรงเรียนลาทับประชานุเคราะห์
27) โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
28) โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
29) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ (เฉพาะห้องเรียนปกติ)
30) โรงเรียนเหนือคลองประชาบารุง (เฉพาะห้องเรียนปกติ)
โรงเรียนที่งดเก็บเงินบารุงการศึกษาแต่ระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองด้วยความสมัครใจ จานวน
1 โรงเรียน คือ โรงเรียนสามัคคีศึกษา
โรงเรียนที่ไม่ได้ขออนุมัติเก็บเงินบารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จานวน 13 โรงเรียน จึงไม่
สามารถเก็บเงินบารุงการศึกษาได้ มีดังนี้
1) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
2) โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
3) นาโยงวิทยาคม
4) โรงเรียนในเตาพิทยาคม
5) โรงเรียนบางดีวิทยาคม
6) โรงเรียนลาภูราเรืองวิทย์
7) โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
8) โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บารุง
9) โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
10) โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
11) โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ
12) โรงเรียนหนองทะเลวิทยา
13) โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล
ที่ประชุม
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3.8 การส่งคืนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน (กลุ่มนโยบายและแผน)
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้มีหนังสือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ที่ ศธ 04243/4700 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรม
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียน
ยากจน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 กรณีนักเรียนยากจนที่ ได้รับจัดสรรตามรายชื่อในบัญชีจัดสรรนักเรี ยนยากจน
จากเว็บไซต์ https://cct.thaieduforall.org/ มีการย้าย ลาออกและไม่สามารถรับเงินรายการปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียน
ยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ได้ จึงให้ โรงเรียนส่ งคืนเงิ นอุดหนุนรายการดังกล่าวให้ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้รับเงินคืนจากโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดสรร
ให้นักเรียนยากจนได้ จานวน 13 โรงเรียน ดังนี้
/1) โรงเรียนกันตัง...
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1) โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
2) โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
3) โรงเรียนสภาราชินี 2
4) โรงเรียนเหนือคลองประชาบารุง
5) โรงเรียนลาภูราเรืองวิทย์
6) โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
7) โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
8) โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
9) โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ส่งคืนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ภายในกาหนดวันที่ 26 มกราคม 2561 และได้นา
ส่งคืนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว
โรงเรียนที่ส่งหลังจากวันที่ 26 มกราคม 2561 มีดังนี้
1) โรงเรียนสามัคคีศึกษา
2) โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
3) โรงเรียนห้วยยอด
4) โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
โรงเรี ยนที่มีเงิน เหลื อไม่สามารถจ่ายให้ นักเรียนยากจนได้ ให้ ส่งคืนกลับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อนาส่งคืนสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานต่อไป
ที่ประชุม
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3.9 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 และการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ส่งประกาศและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จานวน
ห้องเรียนละ 40 ต่อห้องและไม่ขยายจานวนห้องเรียน ให้โรงเรียนในสังกัดทราบแล้ว นั้น
เพื่อให้การดาเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จึงขอทาความเข้าใจและกาชับ
ให้โรงเรียนดาเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1) การกาหนดแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
2) โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้อง ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ห้องละ 40 คน
3) ไม่เพิ่มจานวนนักเรียนต่อห้อง
4) ไม่เพิ่มจานวนห้องเรียนและให้รับตามแผนชั้นเรียนรายปี
การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลการรับนักเรียนผ่านระบบรายงาน
ผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดยรายงานตามวันที่รับสมัครนักเรียนทุกชั้นปี ตามปฏิทินการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 การเข้าระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เข้าหน้า Google กรอก
http://admission.bopp-obec.info หรือ เข้าหน้าเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
www.matthayom13.go.th
ที่ประชุม
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
/3.10 สรุปผล...
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3.10 สรุปผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2561 รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่ (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายดาเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่าง
เต็ มศั กยภาพ พั ฒนาต่ อยอดคั ดเลื อกตั วแทนนั กเรี ยนไทยไปแข่ งขั นวิ ชาการ ระดั บนานาชาติ เพื่ อยกระดั บ
ความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ดาเนินการรับสมัครนักเรียนสอบแข่งขัน
วิชาการระดับนานาชาติฯ ในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนร่วมแข่งขัน
จานวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล
และโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ รวมจานวนผู้สมัครทั้งสิ้น 805 คน สอบแข่งขันรอบแรก ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
ณ สนามสอบโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง และโรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล
ผลการแข่งขันรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยละ 30 ของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ได้รับ
เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง เงิน และทองแดง (1:2:3) จานวน 235 คน ดังนี้
1) ระดับเหรียญทอง
จานวน 40 คน
2) ระดับเหรียญเงิน
จานวน 85 คน
3) ระดับเหรียญทองแดง จานวน 110 คน
โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ทาง www.obecimso.net และนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
และเหรียญเงิน เข้าสอบแข่งขันรอบสอง ระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
จังหวัดภูเก็ต ซึง่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้แจ้งโรงเรียนที่มนี ักเรียนเข้าสอบแข่งขันทราบแล้ว
ที่ประชุม
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3.11 การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (15th IJSO) และไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 12 (12th IESO) (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิ สอวน. ขอความร่วมมือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตทั่วประเทศ รับสมัครนักเรียนจากทุกสังกัด เพื่อสอบคัดเลือก
ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (15th IJSO)
และไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 12
(12th IESO) กาหนดสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ดาเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบ
คัดเลื อกฯ ซึ่ง มีนั กเรี ย น จาก 7 โรงเรี ยน สมั ครเข้ าแข่ งขัน คือ โรงเรี ยนจุฬ าภรณราชวิทยาลั ย ตรั ง
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนเหนือคลองประชาบารุง
โรงเรียนบูรณะราลึก และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จานวนผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 307 คน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 249 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 58 คน ในการนี้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
ณ สนามสอบโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง และโรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล
/มูลนิธิ...
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มูลนิธิ สอวน. จะทาการประกาศผลสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
สามารถติดตามผลได้ทางเว็บไซต์ www.posn.or.th
ที่ประชุม
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3.12 การจัดสรรงบประมาณให้สหวิทยาเขต และสถานศึกษา (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา)
ด้วย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้กับสหวิทยาเขต
และสถานศึกษาขนาดเล็ก /ขนาดกลาง เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาผ่านโครงการของกลุ่มที่ ได้รับอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว จานวน 2 โครงการ
1) โครงการนิเทศติดตามและพัฒนายกระดับคุณภาพบูรณาการจัดการศึกษาโดยใช้
สหวิทยาเขตเป็นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณให้กับสหวิทยาเขต ๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 350,000 บาท
เพื่อนาไปพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตร/การจัดการเรียนรู้ /การวัดและประเมินผลและการนิเทศภายใน ตามความ
ต้องการจาเป็นของแต่ล ะสหวิทยาเขต ทั้งนี้ให้สหวิทยาเขตส่งรายละเอียดการดาเนินงานกิจกรรมภายในเดือน
มีนาคม 2561
2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
ได้จัดสรรงบประมาณให้ กับโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนละ 30,000 บาท และขนาดกลางโรงเรียน
ละ 20,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท
ที่ประชุม
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3.13 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาประจาปีการศึกษา 2560
(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาได้กาหนดการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึ กษาประจาปีการศึกษา 2560
ในระหว่างวันที่ 10 – 31 มีนาคม 2561 สาหรับกาหนดการที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ทีป่ ระชุม
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3.14 แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13 (กลุ่มนโยบายและแผน)
ด้วย แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13 โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25
มกราคม 2561 เห็นชอบกาหนดนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้ าประสงค์ กลยุ ทธ์ และแนวทางการดาเนินงานตามแผนปฏิบั ติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 พร้อมทั้งเห็นชอบการบริหารงบประมาณ ซึ่งได้รับการจัดสรรจากสานักงาน
/คณะกรรมการ...
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสิ้น 8,000,000 บาท โดยจัดสรรงบประมาณเป็น 2 ส่วน ได้แก่ งบบริหาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเงิน 5,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสานักงาน และงบพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 3,000,000 บาท เพื่อจัดทาโครงการที่สนองตอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จานวน 14 โครงการ
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ที่เว็บไซต์
http://www.matthayom13.go.th/
ที่ประชุม
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3.15 เร่งรัดการเบิกจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายถือปฏิบัติตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้หน่วยเบิก
เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ 2 งบลงทุนต้องมีผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ
22.00 และผลการเบิกจ่ายรวมทุกงบไม่น้อยกว่าร้อยละ 22.00
สาหรับรายจ่ายงบลงทุน ดาเนินการ ดังนี้
1) งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว) จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายตามงวดงาน
2) งบลงทุนผูกพันข้ามปี (รายการเก่า) จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 เบิกจ่าย
ตามงวดงาน
3) งบลงทุนผูกพันข้ามปี (รายการใหม่) จะต้องก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนมีนาคม 2561 เบิกจ่าย
ตามงวดงาน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 ติดตามการใช้งบประมาณปี 2561 ข้อมูล ณ วันที่
31 มกราคม 2561
ที่ประชุม
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3.16 แนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณประจาปี 2561 พบว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ดาเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว
และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบให้ ส่ ว นราชการถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
พ.ศ. 2561 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการส่ง คืนงบประมาณเหลือจ่าย เฉพาะรายการงบลงทุนปี
เดียวทุกรายการ ประกอบไปด้วยเงินเหลื อจ่ายจากการจัดซื้อจั ดจ้างและเงินเหลือจ่า ยจากการคืนเงินค่าเสาเข็ ม
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับจากจากหนังสือฉบับนี้ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3
ที่ประชุม
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
/3.17 การรับโอน...
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3.17 การรับโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
ตามหนั งสื อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 13 ที่ ศธ 04243/333
ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 ให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยากรอิสลามหรือบุคคลภายนอก กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
ส่งภายในวัน ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น เนื่องจากกระทรวงการคลั ง ได้กาหนดหลั กเกณฑ์ล ะวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจ่ายเงิน การนาเงินส่งส่งคลัง และการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ขึ้น
โดยให้ส่วนราชการเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4
สาหรับหน่ วยงานสังกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน คาดว่าจะดาเนินการเดือนมีนาคม 2561
ดังนั้น เพื่อให้การจ่ายเงิน รับเงินและนาเงินส่งคลัง โดยผ่านระบบธนาคารอิน เตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง เพื่อการโอน
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรั บเงินที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการหรือบุค คลภายนอก
ในกรณีดังนี้
1) จ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่ นใดที่กระทรวงการคลัง กาหนด เช่น
ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ า ยในการเดิน ทางไปราชการ ค่า ตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนการสอบ
ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น
2) การจ่ายเงินยืมราชการตามสัญญายืมเงิน
3) การจ่ายเงินค่าซื้อทรั พย์สิน จ้างทาของหรือเช่า ตามระเบียบฯ ที่มีวงเงินต่ากว่า
5,000 บาท
ที่ประชุม
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3.18 การจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี พ.ศ. 2560 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
ให้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในเดือนมีนาคม 2561
1) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2560
- สาหรับข้าราชการสามารถพิมพ์แบบจากเว็บไซต์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 สลิปเงินเดือนข้าราชการจังหวัดตรัง ประจาเดือนมกราคม 2561
- สาหรับพนักงานราชการและลูกจ้างโครงการ สามารถพิมพ์แบบจากเว็บไซต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 สลิปเงินเดือน “พนักงานราชการและลูกจ้างโครงการ” ประจาเดือน
มกราคม 2561
2) หนังสือรับรองกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) ได้ที่กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิก กบข. พร้อมลง
นามรับเป็นตัวบรรจง ส่งกลับกลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ประชุม
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

/3.19 แนวทาง...
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3.19 แนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องการทูลเกล้าถวายฎีกา (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ด้วย จังหวัดตรัง ได้ส่งแนวทางปฏิบัติใ นการรับเรื่องการทูลเกล้าถวายฎีกามาให้ทราบ
และถือปฏิบัติความว่า ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลประจาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
มีข้อเสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทยหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา กรณีราษฎรทูลเกล้าถวายฎีกาในขณะที่
พระบรมวงศานุวงศ์เสด็ จฯพื้นที่ต่าง ๆ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย จึงได้กาหนด
แนวทางปฏิบัติดังนี้
1) ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์
ชี้แจงทาความเข้าใจประชาชนที่ประสงค์จะยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้ยื่นเรื่อง
ต่อศูนย์ดารงธรรมจังหวัด หรือศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
2) ให้ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ทุกอาเภอในการจัดเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
ไปประจากองอานวยการร่วมถวายความปลอดภัย เพื่อรับเรื่องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามผลการ
ดาเนินการกรณีราษฎรทูลเกล้าถวายฎีกา
3) กาชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามแนวทางการขอพระราชทานความเป็น
ธรรมการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และการพิจารณาขอพระราชทานพระมหากรุณา ตามหนังสือ ดังนี้
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205.3/ว 3236 ลงวันที่ 28 กันยายน 2547
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205.3/ว 2193 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2548
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205.3/ว 687 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 จึงให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ที่ประชุม
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3.20 การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่
(ว21/2560) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ที่ประชุม
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3.21 ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัด
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทั้งหมดที่เข้าแข่งขัน 183 กลุ่มระหว่าง วันที่ 11 -13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เรียงตามอันดับเหรียญที่ได้รับ ดังนี้
1) อันดับที่ 5 สพม. 13 (ตรัง, กระบี่) [กลุ่ม สพม. กระบี่ 1] รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ
- ได้เหรียญทอง
จานวน 37 เหรียญ
- ได้เหรียญเงิน
จานวน 4 เหรียญ
- ได้เหรียญทองแดง
จานวน 1 เหรียญ
- รวมได้รับรางวัล
จานวน 11 กิจกรรม
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จานวน 2 กิจกรรม
/- ได้รับรางวัล...
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- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จานวน
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จานวน

3 กิจกรรม
6 กิจกรรม

2) อันดับที่ 13 สพม. 13 (ตรัง, กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 1]
- ได้เหรียญทอง
จานวน 26
- ได้เหรียญเงิน
จานวน 8
- ได้เหรียญทองแดง
จานวน 6
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จานวน 6
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
จานวน 2
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
จานวน 2
3) อันดับที่ 53 สพม. 13 (ตรัง, กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง
- ได้เหรียญทอง
จานวน
- ได้เหรียญเงิน
จานวน
- ได้เหรียญทองแดง
จานน
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จานวน
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
จานวน
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
จานวน

รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ
เหรียญ
เหรียญ
เหรียญ
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม

2] รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ
13 เหรียญ
5 เหรียญ
3 เหรียญ
1 กิจกรรม
1 กิจกรรม
2 กิจกรรม

สรุป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มีตัวแทนเข้าแข่ง ขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ทั้งหมด 38 โรงเรียน 109 กิจกรรม มีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 363 คน ครูผู้
ควบคุมนักเรียน 200 คน รวมทั้งหมด 563 คน ผลการแข่งขันรวม ได้รับรางวัล 103 เหรียญ แยกได้ดังนี้
76 เหรียญทอง
17 เหรียญเงิน
10 เหรียญทองแดง
5 รางวัลเข้าร่วม (ไม่เข้าแข่ง 1 รายการ นักเรียนป่วย)
1 รายการ ยังไม่แข่งขัน

ผลการแข่งขันศิลปงานหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง - กระบี่) กลุ่ม สพม. ตรัง 1
ที่

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
1
1
-

รองชนะเลิศ
อันดับ 2
1

รวม
เหรียญ เหรียญ
รวม
เข้าร่วม
เหรียญทอง เงิน ทองแดง
เหรียญ
1
1
2
4
8
3
1
12
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
1
2
6

หมายเหตุ

ยังไม่แข่งขัน 1 รายการ

ยังไม่แข่งขัน 1 รายการ
นร.ป่วย แต่ได้รางวัล
เข้าร่วมการแข่งขัน

13. มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
4
2
1
4
4
14. ปัญญาวิทย์
1
1
1
15. ตรังคริสเตียนศึกษา
1
1
1
ยังไม่แข่งขัน 1 รายการ
รวมทั้งหมด
43
6
2
2
26
8
6
2
40
หมายเหตุ กิจกรรม ***การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-6 ย้ายไปจัดในงานการแข่งขันเครื่องเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ.
ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ สนามบินเล็กกองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน ดอนเมือง กทม.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

จานวน รายการ
ชนะเลิศ
ที่เข้าแข่งขัน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
4
1
สภาราชินี จังหวัดตรัง
12
สภาราชินี 2
3
วิเชียรมาตุ
1
วิเชียรมาตุ 2
1
ตรังรังสฤษฎ์
1
ย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์***
2
หาดสาราญวิทยาคม
1
ปะเหลียนผดุงศิษย์
1
นาโยงวิทยาคม
1
เทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)
2
บูรณะราลึก*
8
3
โรงเรียน

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง - กระบี่) กลุ่ม สพม. ตรัง 2
ที่

รองอันดับ
2

รวมเหรียญ
ทอง

เหรียญเงิน

ชนะเลิศ

รองอันดับ
1

1
1

1
1

1
1
2

1
1
1
1
2
2
2
3
13

1
1**
1
1
1
5

เหรียญ
ทองแดง

เข้าร่วม

2
1
3

-

รวม
เหรียญ
ทั้งหมด
3
2
2
1
1
2
4
3
3
21

หมายเหตุ
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญ
เงิน 1 รายการ 74.5 คะแนน
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จานวน
โรงเรียน
รายการที่
เข้าแข่ง
รัษฎา
3
วังวิเศษ**
2
สามัคคีศึกษา
2
บางดีวิทยาคม
1
กันตังรัษฎาศึกษา
1
ห้วยนางราษฎร์บารุง
2
ห้วยยอด
4
รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
3
จุ๋งฮัวโซะเซียว
3
รวมทั้งหมด
21

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง - กระบี่) กลุ่ม กระบี่ 1
ที่

รองชนะเลิศ
อันดับ 2
5
1
-

6

รวมเหรียญทอง เหรียญเงิน
15
3
3
2
2
1
1
1
1
2
1
2
3
37

2
1
1
4

เหรียญ
ทองแดง
1
1

เข้าร่วม
1
2
3

รวม
เหรียญ
18
3
3
2
2
1
1
2
2
2
1
2
3
42
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

จานวน
รองชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รายการที่แข่ง
อันดับ 1
อามาตย์พานิชนุกูล
19
1
2
ลันตาราชประชาอุทิศ
3
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
3
1
คลองยางประชานุสรณ์
2
เขาดินประชานุกูล
2
เหนือคลองประชาบารุง
2
หนองทะเลวิทยา
1
คลองหินพิทยาคม
1
เมืองกระบี่
2
พนมเบญจา
2
อ่าวลึกประชาสรรค์
2
คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
1
เทศบาล2 (คลองจิหลาด)
2
1
ราชประชานุเคราะห์ 37 (กระบี่)
3
รวม
45
2
3
โรงเรียน
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ……………………………………………………………………………………………………………………….
ที่ประชุม
.....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5.2 ……………………………………………………………………………………………………………………….
ที่ประชุม
.....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
**********************

