รายงานการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13

ครั้งที่ 5/2560
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมธนารมย์ 2 ชั้น 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

สาเนารายงานการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ครั้งที่ 5/2560
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมธนารมย์ 2 ชั้น 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
******************************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

นายธัชชเวชว์
ว่าที่ร้อยตรีนพดล
นายกรุณพล
นายสมมาตร์
นางยุภา
นายโชติ
นายสมศักดิ์
นายยุทธนา
นายศักดา
นายภิญโญ
นางนิสา
นายอาคม
นายสมชาย
นางจารียา
นายปราโมทย์
นายเรืองชัย
นายภิญโญ
นางสาววัชรี
นางสาวสมร
นายนิติพนธ์
นางสาวอมราพร
นางอัมพร
นายไชยพงษ์
นายวรกร
นายสุรศักดิ์
นายยงยุทธ
นายติระ
นางสาวอุไรวรรณ
นายสมนึก
นายเฉลิมรัฐ
นายสาคร

จันทร์สุขศรี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
รักษ์แก้ว
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
พราหมเภทย์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
สุวรรณทวี
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
พรเศรษฐ์
ผู้อานวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร
จิตขาว
ผู้อานวยการโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
กังแฮ
ครูโรงเรียนคันธพิทยาคาร (แทน)
แก้วรักษ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (แทน)
ไพสมบูรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
จินตนปัญญา ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
บรรจงการ
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
โพชสาลี
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโยงวิทยาคม
อินทรโชติ
ผู้อานวยการโรงเรียนน้าผุด
จินดาโชติ
ครูโรงเรียนในเตาพิทยาคม (แทน)
สุทธิรักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม
ช่วยจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
พุดจีน
ผู้อานวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
เลิศสกุลจินดา รองผู้อานวยการโรงเรียนรัษฎา (แทน)
จันทร์รัตน์
รองผู้อานวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ (แทน)
ลีละสกุลมีเกียรติ ผู้อานวยการโรงเรียนลาภูราเรืองวิทย์
เชาวนาพันธุ์ ผู้อานวยการโรงเรียนวังวิเศษ
สงวนศักดิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ (แทน)
ชุมศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
สุวรรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
ยี่หลัก
ผู้อานวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ปูขาว
ผู้อานวยการโรงเรียนสภาราชินี 2
ไกรเทพ
ผู้อานวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
ทองเสน่ห์
ผู้อานวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา
อ้นเพ็ชร
ผู้อานวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
แก้วนาเส็ง
ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บารุง
เย่าเฉื้อง
ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยยอด
/32. นางฉวีวรรณ...

2
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

นางฉวีวรรณ
นายประพันธ์
นายวิโรจน์
นายประสิทธิ์
นายสัจจะ
นายเอกราช
นางวรรณดี
นางสราญจิต
นายสุมิตร
นายวสันต์
นายชัยณรงค์
นางสาวพรรณพิไล
นายกิตติ
นายอาทิตย์
นายสุเทพ
นายสมศักดิ์
นายจารัส

รักษ์แก้ว
งานดี
วุ่นแก้ว
พนประชาเชษฐ์
เอียดศรีชาย
กลิ่นคล้าย
เกตแก้ว
เงาะเศษ
สามห้วย
ปัญญา
ช่างเรือ
เกษีสม
วิชัยดิษฐ
บิลสัน
ตั้นเอง
ณ ถลาง
บัวเกตุ

ผู้อานวยการโรงเรียนหาดสาราญวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
ผู้อานวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา
ผู้โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองหินพิทยาคม
ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม (แทน)
ผู้อานวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองกระบี่
ผู้โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ
ครูโรงเรียนลาทับประชานุเคราะห์ (แทน)
ผู้อานวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบารุง
ผู้อานวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
ผู้อานวยการโรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประยุทธ์
2. นางกันยา
3. นางลัดดาวรรณ
4. นายสุรพงษ์
5. นายสุชีพ
6. นางดวงฤดี
7. นางกชนัณท์ลภัส

โขขัด
ใจสมุทร
ชุณหพิมล
เพชรเครือ
นวลอ่อน
ลีลาวรกุล
สิงติ

8. นางกมลวรรณ
9. นางกรวิกา
10. นางสาวนันทรัฐ

สุวรรณ
ฉินนานนท์
คงดา

ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นายธั ชชเวชว์ จั นทร์ สุ ข ศรี ผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 13
ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
/ก่อนระเบียบ...
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ก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. มอบเกียรติบัตรการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
ตามที่ สานักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการลูกเสือ กาหนดจัดโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจาปี 2559 เพื่อเป็น
ขวัญกาลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศจนบังเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ และเลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
ได้ลงนามประกาศ “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจาปี 2559” เรียบร้อยแล้วและมอบเกียรติบัตร
ประเภทผู้บริหาร
1) นายโชติ จิตขาว
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
2) นายอนุชิต พงค์เกื้อ
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
3) นายกิตติ วิชัยดิษฐ
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
ประเภทผู้สอน
1) นายเทียนชัย ยอดทอง
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
2) นายจารุวัฒน์ สุวรรณสุทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
3) นายธีระ บุญชัย
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
4) นายอุดม หลาเบ็ลส๊ะ
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
5) นางรัชดาภรณ์ แตะแอ
โรงเรียนกันตังพิทยากร
ประเภทผู้สนับสนุน
1) ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
2) นายกรุณพล พราหมเภทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ประชุม : รับทราบ
2. มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาเสนอ
ผลการดาเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และ
น าเสนอผลการด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อยกระดั บคุ ณภาพการศึ กษา เมื่ อ วั นที่ 26 – 27 กั นยายน พ.ศ. 2560
ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) โรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุมเชิ งปฏิบัติการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาเสนอผล
การดาเนินกิจกรรมเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา (จานวน 33 โรงเรียน) ดังนี้

/โรงเรียน...
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โรงเรียน
1) โรงเรียนวิเชียรมาตุ
2) โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
3) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
4) โรงเรียนสภาราชินี 2
5) โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
6) โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
7) โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
8) โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
9) โรงเรียนคันธพิทยาคาร
10) โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
11) โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

โรงเรียน
12) โรงเรียนนาโยงวิทยาคม
13) โรงเรียนหาดสาราญวิทยาคม
14) โรงเรียนกันตังพิทยากร
15) โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
16) โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
17) โรงเรียนห้วยยอด
18) โรงเรียนห้วยนางราษฏร์บารุง
19) โรงเรียนลาภูราเรืองวิทย์
20) โรงเรียนในเตาพิทยาคม
21) โรงเรียนบางดีวิทยาคม
22) โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ์

โรงเรียน
23) โรงเรียนรัษฎา
24) โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
25) โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา
26) โรงเรียนพนมเบญจา
27) โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล
28) โรงเรียนเมืองกระบี่
29) โรงเรียนคลองหินพิทยาคม
30) โรงเรียนหนองทะเลวิทยา
31) โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
32) โรงเรียนลาทับประชานุเคราะห์
33) โรงเรียนเหนือคลองประชาบารุง

2) เป็นโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) จากผลการดาเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (จานวน 5 โรงเรียน) และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (จานวน 5 โรงเรียน) ดังนี้

1)
2)
3)
4)
5)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/โรงเรียน
(ไม่ได้เรียงลาดับคะแนน)
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนรัษฎา
โรงเรียนคลองหินพิทยาคม
โรงเรียนหนองทะเลวิทยาคม

1)
2)
3)
4)
5)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/โรงเรียน
(ไม่ได้เรียงลาดับคะแนน)
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
โรงเรียนบางดีวิทยาคม
โรงเรียนคลองหินพิทยาคม
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล

3) เป็นโรงเรียนที่ได้รับสติกเกอร์ชื่นชมสูงสุด 3 ลาดับแรก จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนาเสนอผลการดาเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 (จานวน 3 โรงเรียน) ดังนี้
(1) โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล
(2) โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
(3) โรงเรียนหาดสาราญวิทยาคม
ที่ประชุม : รับทราบ
3. การมอบหนังสือพจนานุกรมไทย-จีน ฉบับทันสมัยประยุกต์
ด้วย คุณนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ให้ความอนุเคราะห์หนังสือพจนานุกรม
พจนานุกรมไทย – จีน ฉบับทันสมัยประยุกต์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
โดยจัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนรู้ภาษาจีน ดังนี้
/1) ศูนย์...
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1) ศูนย์เครือข่ายภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) (โรงเรียนละ 2 เล่ม)
- โรงเรียนสภาราชินี 2
- โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล
2) โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ปีการศึกษา 2560 (โรงเรียนละ 2 เล่ม)
- โรงเรียนวิเชียรมาตุ
- โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
3) ศูนย์อาเซียนศึกษา (โรงเรียนละ 2 เล่ม)
- โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
- โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
4) โรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีน (โรงเรียนละ 1 เล่ม)
- โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
- โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
- โรงเรียนห้วยยอด
- โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
- โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
- โรงเรียนรัษฎา
- โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
- โรงเรียนห้วยนางราษฏร์บารุง
- โรงเรียนหาดสาราญวิทยาคม
- โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
- โรงเรียนกันตังพิทยากร
- โรงเรียนลาภูราเรืองวิทย์
- โรงเรียนน้าผุด
- โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
- โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
- โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
- โรงเรียนคันธพิทยาคาร
- โรงเรียนพนมเบญจา
- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ - โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
- โรงเรียนเมืองกระบี่
- โรงเรียนลาทับประชานุเคราะห์
- โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
- โรงเรียนหนองทะเลวิทยา
- โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
- โรงเรียนเหนือคลองประชาบารุง
- โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
- โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ
ที่ประชุม : รับทราบ
3. มอบเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับประเทศ
ประจาปี 2560
ตามที่ สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ดาเนินการคัดเลื อกสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ประจาปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามประเภทสถานศึกษา
ประเภทละ 1 แห่ง รวม 3 แห่ง ซึ่งได้ประกาศผลการประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษาและส่งผลการคัดเลือก
ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการคัดเลือกระดับประเทศ นั้น
บัดนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา
เพื่อรั บ รางวัล ระบบการดูแลช่ว ยเหลื อนั กเรี ยนดีเด่น ระดับประเทศ ประจาปี 2560 ซึ่งโรงเรียนในสั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ดังนี้
- โล่รางวัลดีเด่น สถานศึกษามัธยมขนาดใหญ่
ได้แก่ โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล
- รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง สถานศึกษามัธยมขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล
- รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน สถานศึกษามัธยมขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีศึกษา
- รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน สถานศึกษามัธยมขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนในเตาพิทยาคม
/สาหรับ...
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สาหรับ โล่รางวัลดีเด่น และรางวัลเกียรติบัตร ระดับทอง (โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล) สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ให้กับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ขอแสดงความชื่นชมและยกย่องสถานศึกษาในความวิริยะ
อุตสาหะในการบริ หารจั ดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนผลงานเป็น ที่ประจักษ์ และเพื่อเป็นเกียรติ
เป็นขวัญกาลังใจ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบเกียรติบัตรมายังสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อมอบให้กับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
ระดับประเทศ ประจาปี 2560 ดังนี้
- รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน สถานศึกษามัธยมขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีศึกษา
- รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน สถานศึกษามัธยมขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนในเตาพิทยาคม
ที่ประชุม : รับทราบ
4. มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา (เครือข่ายโรงเรียนสุจริต) ประจาปีงบประมาณ 2560
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) กาหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา โดยมอบหมาย
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนิ นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ระดับสถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2560 โดยประเมินเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20 ในสังกัด จานวน 9 โรงเรียน บัดนี้
การประเมินดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ในการนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกาลังใจ แก่สถานศึกษาที่รับการประเมิน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จึงขอมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้กับสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับสูงมาก และระดับสูง ดังต่อไปนี้
สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ระดับสูงมาก
(โดยไม่เรียงลาดับ ได้แก่)
(1) โรงเรียนกันตังพิทยากร
(2) โรงเรียนคันธพิทยาคาร
(3) โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
(4) โรงเรียนลาภูราเรืองวิทย์
(5) โรงเรียนวังวิเศษ
(6) โรงเรียนสามัคคีศึกษา
(7) โรงเรียนหาดสาราญวิทยาคม
สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ระดับสูง
(โดยไม่เรียงลาดับ) ได้แก่
(1) โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
(2) โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
ที่ประชุม : รับทราบ
/5. มอบเกียรติบัตร...
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5. มอบเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
ด้วยในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก่งเสียหลักพลิกคว่าตกลงไปในคลอง
แถวถนนคลองท่อมลาทับ พื้นที่หมู่ที่ 2 ตาบลพรุดินนา อาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ได้มีนักเรียนโรงเรียน
คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จานวน 3 คน คือ นางสาวชฎาพร ปลอดภัย, นางสาวผกาวรรณ พงษ์ทองเมือง
และนางสาวปทิตตา หนูทอง และนักเรียนโรงเรียนลาทับประชานุเคราะห์ จานวน 1 คน คือ นางสาวนิตยา
สายสินธ์ ได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวจึงได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากรถได้ปลอดภัยและทราบภายหลัง
ว่าในรถคันดังกล่าวมีนายจิตติกรณ์ มะนะโส เป็นพนักงานไปรษณีย์ลาทับ อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่
เพื่อเป็นการยกย่องและชื่นชมในความกล้าหาญนักเรียนผู้หญิงทั้ง 4 คน ที่สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบภัย
ได้อย่างปลอดภัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จึงมอบเกียรติบัตรในการทาความดีของนักเรียน
ทั้ง 4 คน ดังกล่าว
ที่ประชุม : รับทราบ
6. มอบคู่มือการใช้หน่วยการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามโครงการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินโครงการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” ซึ่งบุคลากร
ในสหวิ ทยาเขตปลั นดาร่ วมเป็ นคณะกรรมการด าเนิ นงานได้ มอบคู่ มื อการใช้ หน่ วยการเรี ยนรู้ ศาสตร์ พระราชา
ให้กับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เพื่อมอบให้สถานศึกษาในสังกัดต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรังในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 17
ตุลาคม 2560 ให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง) จานวน 9 ราย ดังนี้
1) นายยงยุทธ มณีโชติ ผู้อานวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้อานวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ
2) นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อานวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้อานวยการโรงเรียนสภาราชินี 2
3) นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อานวยการโรงเรียนรัษฎา ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการ
โรงเรียนห้วยยอด
4) นายสมมารถ ผดุงอรรถ ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้อานวยการโรงเรียนรัษฎา
5) นางสุวณี อึ่งวรากร ผู้อานวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
6) นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อานวยการโรงเรียนลาภูราเรืองวิทย์ ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผู้อานวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา
/7) นายศักดา...
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7) นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดน้าผุด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
8) นางนิสา บรรจงการ ผู้อานวยการโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด. อุปถัมภ์) สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
9) นายนิติพนธ์ ลีละสกุลมีเกียรติ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหาดเลา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการโรงเรียนลาภูราเรืองวิทย์
ที่ประชุม : รับทราบ
1.2 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทาง
มามอบถุงยังชีพและตรวจสถานการณ์อุทกภัยแก่ ผู้ประสบอุทกภัยจังหวั ดตรัง เวลา 07.00 น. เดินทางถึง
สะพานคลองช้าง หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง และวิทยาลัยสาธารณสุขสิริ นธร ตาบลควนธานี
อาเภอกัน ตัง จั งหวัดตรั ง เวลา 13.00 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมและพบปะประชาชนและมอบถึ งยังชีพ
แก่ผู้ประสบอุทกภัยโรงเรียนรัษฎา ตาบลคลองปาง อาเภอรัษฎา
ที่ประชุม : รับทราบ
1.3 ขอขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ข้ า ราชการ ลู ก จ้า ง และบุค ลากรส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ทุกคนที่ให้การต้อนรับผู้อานวยการพร้อมคณะที่มาส่งจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ที่ประชุม : รับทราบ
1.4 นโยบายการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการ และลูกจ้างประจาให้ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจโดยยึดงานของโรงเรียนเป็นหลักเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ระบบการทางานที่ดีมีองค์ความรู้ ความรับผิดชอบ การสื่อสารประสานงาน
การสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง ทางานให้มีความสุข
ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ครั้งที่ 4/2560 วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมจันอิน 1 ชั้น 2 อาคารอานวยการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อาเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 นโยบายสาคัญตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลุ่มนโยบายและแผน) : ประธาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับใช้เป็นกรอบและทิศทางเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ และจุดเน้นสู่การปฏิบัติ เพื่อความสาเร็จและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสาระสาคัญ และได้กาหนดโครงการสาคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ
เชื่ อมโยงพระบรมราโชบายด้ านการศึ กษาของสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว มหาวชิ ราลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2 การส่งใช้เงินยืม (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) : นายสมมาตร์ สุวรรณทวี
การส่งใช้เงินยืม รายการคูปองพัฒนาครู สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ขอให้ โรงเรี ยนเร่ งรั ดติ ดตามให้ ผู้ ที่ ยื มเงิ นจากส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ส่ งใช้โดยด่วน
เนื่องจากล่วงเลยกาหนดในการส่งใช้เงินยืมแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
3.3 การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) :
นายสมมาตร์ สุวรรณทวี
ส านั กคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน ก าชั บให้ ทุ ก หน่ ว ยเบิ ก จ่ า ยปฏิ บั ติ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ซึ่งเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ ายงบประมาณรายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะรายการงบลงทุนปีเดียวจะต้องก่อหนี้ผู กพัน
ภายในไตรมาสที่ 1 และรายการงบผูกพันข้ามปี (รายการใหม่) ต้องก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 2 สาหรับค่าใช้จ่าย
การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่จั ดสรร รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 2
ที่ประชุม : รับทราบ
3.4 เร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างเมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ 2561 และการส่งเอกสาร
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2561 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) : นายสมมาตร์ สุวรรณทวี
ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561 จึงเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างเมื่อได้รับ
แจ้งจัดสรรงบประมาณ 2561 และการส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 3
ที่ประชุม : รับทราบ
3.5 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) : นายกรุณพล พราหมเภทย์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 มาเพื่อดาเนินการและถือปฏิบัติ
/พร้อมแจ้ง...
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พร้อมแจ้งสถานศึกษาทราบและดาเนินการต่อไปนั้น เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้แจ้งประกาศให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนั งสื อที่ ศธ 04243/3956 ลงวั นที่ 30 ตุลาคม 2560) รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 4
ที่ประชุม : รับทราบ
3.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคใต้
(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) : นายกรุณพล พราหมเภทย์
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดจัดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่
67 ปีการศึกษา 2560 และระดับภาคใต้ มอบหมายให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งกาหนด
จัดการแข่งขันวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2560 พิธีเปิด วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณศาลากลาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานที่บริเวณพิธีเปิด รหัสบูส B6
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคใต้
และจัดนิทรรศการ ดังนี้
1) จังหวัดตรัง จานวน 41 โรงเรียน 371 กิจกรรม ไม่มีตัวแทนเข้าแข่งขัน 26 กิจกรรม
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จานวน 27 โรงเรียน
273 กิจกรรม
- โรงเรียนเอกชนในจังหวัดตรัง
จานวน 11 โรงเรียน 88 กิจกรรม
- โรงเรียนสังกัดเทศบาล
จานวน 2 โรงเรียน 9 กิจกรรม
- โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
จานวน 1 โรงเรียน 1 กิจกรรม
2) จังหวัดกระบี่ จานวน 20 โรงเรียน 210 กิจกรรม
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จานวน 17 โรงเรียน
จานวน 192 กิจกรรม
- โรงเรียนสังกัดการศึกษาพิเศษ จานวน 1 โรงเรียน จานวน 11 กิจกรรม
- โรงเรียนเอกชน โรงเรียนเทศบาล รวม จานวน 2 โรง จานวน 7 กิจกรรม
3) โรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปจัดนิทรรศการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่ชุมชน” โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุน ดังนี้
- โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 โครงงานอาชีพด้านเกษตรอินทรีย์ งบประมาณสนับสนุน 10,000 บาท
- โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ โครงงานอาชีพกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ของใช้จากใบเตย
ปาหนัน งบประมาณสนับสนุน 10,000 บาท
- โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล ตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการและจัดนิทรรศการรหัสเต็นท์บูส B6
งบประมาณสนับสนุน 15,000 บาท
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จึงให้โรงเรียนทีเ่ ป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคใต้ เตรียมความพร้อม ติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในเว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้
www.south67.sillapa.net และดาเนินการตามปฏิทินการดาเนินงานที่กาหนดในเว็บไซด์ หากมีการแก้ไข เปลี่ยนตัว
เพิ่มรูปประจาตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยใช้ USER ของสถานศึกษาในการเข้าไปแก้ไข
หมายเหตุ รายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ดังนี้
รายชื่อโรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัดเทศบาล โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคใต้ (รวม 41 โรง)
กิจกรรมที่เข้าร่วมแข่งขัน รวม 371 กิจกรรม
ไม่มีตัวแทนเข้าแข่งขัน 26 กิจกรรม
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จานวน 27 โรงเรียน เข้าร่วมแข่งขัน
273 กิจกรรม
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จานวน 1 โรง เข้าร่วมแข่งขัน
1 กิจกรรม
3) โรงเรียนเอกชน จานวน 11 โรงเรียน เข้าร่วมแข่งขัน 88 กิจกรรม
4) โรงเรียนเทศบาล จานวน 2 โรง เข้าร่มแข่งขัน
9 กิจกรรม
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ชื่อโรงเรียน กลุ่ม 1 /จานวนกิจกรรม (198)
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
37
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
29
โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์
15
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
14
โรงเรียนสภาราชินี 2
10
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
7
โรงเรียนหาดสาราญวิทยาคม
5
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
4
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม
4
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
4
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
1
โรงเรียนน้าผุด
1
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
1
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
1
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
1
โรงเรียนบูรณะราลึก
25
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษ
15
โรงเรียนพรศิริกุล
4
โรงเรียนดรุโณทัย
2
โรงเรียนตรังคริษเตียนศึกษา
1

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อโรงเรียนกลุ่ม 2/จานวนกิจกรรม (173)
โรงเรียนห้วยยอด
30
โรงเรียนกันตังพิทยากร
23
โรงเรียนรัษฎา
21
โรงเรียนวังวิเศษ
15
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
14
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บารุง
8
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
7
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
6
โรงเรียนบางดีวิทยาคม
5
โรงเรียนสามัคคีศึกษา
4
โรงเรียนลาภูราเรืองวิทย์
4
โรงเรียนในเตาพิทยาคม
2
โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ
1
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว
26
โรงเรียนประชาวิทยา
7
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ที่
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ชื่อโรงเรียน กลุ่ม 1 /จานวนกิจกรรม (198) ที่
โรงเรียนปัญญาวิทย์
5
โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์
1
โรงเรียนสันติธรรมตรัง
1
โรงเรียนตรังวิทยา
1
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
3
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรมย์)
6

ชื่อโรงเรียนกลุ่ม 2/จานวนกิจกรรม (173)

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กระบี่
ที่
โรงเรียน
จานวนกิจกรรมที่เข้าแข่งขัน
หมายเหตุ
1.
อามาตย์พานิชนุกูล
71 กิจกรรม
2.
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
21 กิจกรรม
3.
อ่าวลึกประชาสรรค์
16 กิจกรรม
4.
เมืองกระบี่
15 กิจกรรม
5.
เหนือคลองประชาบารุง
14 กิจกรรม
6.
พนมเบญจา
14 กิจกรรม
7.
คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
12 กิจกรรม
8.
ราชประชานุเคราะห์ 37
11 กิจกรรม
9.
คลองพนสฤษดิ์พิทยา
6 กิจกรรม
10. ปลายพระยาวิทยาคม
5 กิจกรรม
11. หนองทะเลวิทยา
4 กิจกรรม
12. เทศบาล2 (คลองจิหลาด)
4 กิจกรรม
13. เขาดินประชานุกูล
4 กิจกรรม
14. ลันตาราชประชาอุทิศ
4 กิจกรรม
15. คลองยางประชานุสรณ์
2 กิจกรรม
16. คลองหินพิทยาคม
2 กิจกรรม
18. ลาทับประชานุเคราะห์
1 กิจกรรม
19. สินปุนคุณวิชญ์
1 กิจกรรม
17. มุสลิมวังทองวิทยา
2 กิจกรรม
20. อุทยานศึกษากระบี่
1 กิจกรรม
หมายเหตุ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จานวน 17 โรงเรียน
ที่ประชุม : รับทราบ
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3.7 การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) : ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ทาหน้าที่ศูนย์สอบดาเนินการจัด
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะดาเนินการสอบในวันที่ 3 – 4
กุมภาพันธ์ 2561 ได้ดาเนินการจัดสนามสอบจากข้อมูลนักเรียน (ผู้เข้าสอบ) ที่โรงเรียนได้นาส่งเข้าสู่ระบบ
O-NET เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้
1) สนามสอบ : จานวน 28 สนามสอบ จานวนนักเรียน (ผู้เข้าสอบ) ทั้งหมด 7,037 คน
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5
2) โรงเรียนตรวจสอบผู้เข้าสอบ แจ้งเพิ่ม-ลด จานวนผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 5 - 15
มกราคม 2561 และ สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบ-สนามสอบ กรณีพิเศษ ในวันที่ 20 มกราคม 2561 (โรงเรียนสามารถ
ดูรายละเอียดหน้าเว็บไซต์ของ สทศ.)
ที่ประชุม : รับทราบ
3.8 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา) : ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการให้บริการเครื่องมือประเมินผล
สัมฤทธิ์นักเรียนปีการศึกษา 2560 เพื่อนาไปประเมินนักเรียน และนาข้อมูลสารสนเทศไปปรับปรุงและพัฒนานักเรียน
ให้ มีสมรรถนะสู่มาตรฐานสากล และเป็ นข้อมู ลในการกาหนดนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ สูงขึ้น โดยให้บริการ
เครื่องมือ ดังนี้
1. ประเมินความพร้อมก่อนสอบ O-NET ด้วยข้อสอบ Pre O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 กาหนดการสอบตามความพร้อมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2560 – 10 มกราคม 2561
2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2
กาหนดการสอบตามความพร้ อมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 12 – 23 กุมภาพันธ์ 2561
ทั้งนี้ กาหนดการจัดสอบและแนวดาเนินการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะแจ้งอีกครั้งหลังจาก
ได้รับรายละเอียดและแบบทดสอบทั้ง 2 รายการข้างต้นแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
3.9 การจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคล (กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา) : ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า ตามที่ให้ทุก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ในระบบ SGS โดยเริ่ม
เก็บข้อมูลในปีการศึกษา 2558 และได้กาหนดเป็นตัวชี้วัดในปีการศึกษา 2559 โดยควบคุมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตามแนวปฏิบัติหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 เพื่อตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนและจัดส่งเข้าสู่ระบบการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (Admission) การจัดส่งข้อมูลการเรียนและวุฒิการศึกษา เพื่อบรรจุในบัตรประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลประวัติด้านการศึกษาที่มีความสาคัญในการพัฒนาคนในอนาคต
/ทั้งนี้...
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ทั้งนี้ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ โรงเรียนทุกโรงเรียนในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ได้จัดทาข้อมูลในระบบ SGS ให้ครบทุกโรงเรียนภายในปีการศึกษา 2561 โดยสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะหลอมข้อมูลที่จัดเก็บจากโปรแกรมอื่น เป็นปีการศึกษาสุดท้ายหลังจากนั้น
จะจัดทาข้อมูลเข้าสู่ระบบ SGS ออนไลน์ทั้งหมด เพื่อประโยชน์ของนักเรียนในการบรรจุข้อมูลด้านการศึกษา
ลงในบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์และสนับสนุนการจัดทาฐานข้อมูลด้านการศึกษาชาติต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
3.10 การเตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2018 (กลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) : ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว
ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ที่ริเริ่มโดยองค์การ
เพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ซึ่งโครงการดังกล่าวมุง่ ประเมินสมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิก
ที่มีอายุอยู่ในช่วง 15 ปี ทาการประเมิน 3 ปีต่อครั้ง โดยในรอบต่อไปของการประเมิน PISA 2018 จะมีขึ้นในช่วง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทยสาหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA 2018) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดส่งประกาศ เรื่อง การเตรียมความพร้อม
สาหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ปี 2018 เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มีแนวทางในการดาเนินงานเตรียมความพร้อมของผู้เรียนรองรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA 2018) และให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามผลการดาเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการแจ้งประกาศ ซึ่งได้แจ้งไปยัง
สถานศึกษาในสังกัดแล้ว ตามหนังสื อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ที่ ศธ 04243/4200
เรื่อง การเตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2018 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6
ที่ประชุม : รับทราบ
3.11 การพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) : ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว
โครงการพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ซึ่งเป็นนโยบายในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีเสมอภาค ทั้งนี้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บรรจุไว้แผนพัฒนาฯ 20 ปี จึงขอให้โรงเรียนดาเนินการพัฒนาต่อยอดในจากภาคเรียนที่แล้ว
โดยใช้สื่อ (DLIT) ระบบออนไลน์, Offline ห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา (DLIT Portable Classroom) และแอพพลิเคชั่น
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลการเรียนของนักเรียน
ที่ประชุม : รับทราบ
3.12 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มอานวยการ) : นายสมมาตร์ สุวรรณทวี
ตามที่ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ได้กาหนดให้ ส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษา ดาเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560
โดยมีกรอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาต้องดาเนินการ 3 องค์ประกอบ
และรายงานผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดตามระยะเวลาที่กาหนดผ่านระบบ นั้น
/บัดนี้...
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บัดนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจสอบและรับรองผลการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เสร็จสิ้นเป็นที่ยุติแล้ว ผลการประเมินเป็นดังนี้
1) ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้าหนัก เท่ากับ 4.86663
2) องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน 2 ตัวชี้วัด จาก 4 ตัวชี้วัด (50%) ผลการประเมินอยู่ในระดับ
“เป็นไปตามเป้าหมาย”
3) องค์ประกอบที่ 2 ผ่าน 2 ตัวชี้วัด จาก 2 ตัวชี้วัด (100%) ผลการประเมินอยู่ในระดับ "สูงกว่าเป้าหมาย"
4) องค์ประกอบที่ 3 ไม่ต้องดาเนินการ
5) องค์ประกอบที่ 4 ผ่าน 1 ตัวชี้วัด จาก 2 ตัวชี้วัด (50%) ผลการประเมินอยู่ในระดับ
“เป็นไปตามเป้าหมาย”
6) องค์ประกอบที่ 5 ไม่ต้องดาเนินการ
7) ผลการประเมินตัวชี้วัดทัง้ 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ “มาตรฐาน”

ที่ประชุม : รับทราบ
3.13 การจัดจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(กลุ่มบริหารงานบุคคล) : นางกันยา ใจสมุทร
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอัตรา
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวนทั้งสิ้น 26 อัตรา เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 เป็นเวลา 5 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
– 31 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รองรับ นโยบายกระทรวงศึกษาธิ การ ให้มีความต่อเนื่อง เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล สามารถจ้างครู
ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินที่มีคุณสมบัติครบ มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามความต้องการของสถานศึกษาอย่างแท้จริง
และคานึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสาคัญ ตามแนวทางการดาเนินงานและจานวนอัตรา ครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดินที่จัดสรรให้ หากมีการเปลี่ยนแปลงขอให้แจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ภายใน
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 หากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงตามวันที่กาหนด จะถือว่าข้อมูลถูกต้อง ทั้งนี้ หากสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เมื่อใด จะแจ้งโรงเรียนทราบต่อไป นั้น
บัดนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้พิจารณา
จัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จานวน 24 อัตรา
โดยให้จัดสรรอัตราจ้างดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัด แล้วเสนอคณะกรรมการคลัสเตอร์ (Cluster) พิจารณารับรองข้อมูล
ตามแนวทางการจัดสรรอัตราที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยพิจารณาให้สถานศึกษา
ตามลาดับความสาคัญจาเป็น ดังนี้
1) สถานศึกษาขนาดเล็ก (จานวนนักเรียนน้อยกว่า 250 คน) ที่มีข้าราชการครูเกษียณอายุ
ราชการ (ตาแหน่งครูผู้สอน) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีสภาพอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2) สถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. ทั้งนี้ ให้คานึงถึงสถานศึกษาขนาดเล็ก
ที่ได้รับผลกระทบกรณีไม่สามารถจัดสรรคืนอัตราเกษียณอายุ
3) สถานศึกษาที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูตามวิชาเอก ซึ่งในการกาหนดสาขาวิชาเอก
ให้พิจารณาตามความจาเป็นและขาดแคลนตามความต้องการของสถานศึกษา
/สานักงาน...
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โดยคณะกรรมการเกลี่ยและจัดสรร
ลูกจ้างชั่วคราว ได้จัดทาข้อมูลจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 24 อัตรา
พร้อมกับได้เสนอไปยังประธานคณะกรรมการคลัสเตอร์ ที่ 7 (นายบารุง ฤทธิรัตน์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่) เพื่อพิจารณาลงนามรับรองข้อมูลการจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดสรรงบประมาณในการจ้าง
เมื่อประธานคลัสเตอร์ รับรองข้อมูลแล้ว และเมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ รายงานสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามแบบที่กาหนด โดยจะดาเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
3.14 แนวทางการสรรหาและบริ หารอัตรากาลั งพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2560 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) : นางกันยา ใจสมุทร
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบอานาจให้ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 ประจาปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา นั้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า เพื่อให้การสรรหาและบริหารอัตรากาลัง
พนักงานราชการและลูกจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ จึงมีคาสั่งมอบอานาจการ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว พร้อมกาหนดแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับพนั กงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายและเงิ นนอกงบประมาณ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานตามหนังสือ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โดยสรุป
ประเด็นการมอบอานาจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
1.1) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สาหรับลูกจ้างชั่วคราวในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา ดังนี้
(1.1.1) การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุก
ตาแหน่งและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาเฉพาะตาแหน่งครูผู้สอน บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เจ้าหน้าที่
ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) และพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้าง
ชั่วคราว ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
(1.1.2) การทาสัญญาจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การต่อสัญญาจ้าง และการบอกเลิกจ้างสัญญาจ้าง สาหรับลูกจ้างชั่วคราว ตามข้อ (1.1.1)
(1.1.3) การบังคับบัญชา การออกคาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
เฉพาะลูกจ้างชั่วคราวในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1.1.4) การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย เฉพาะลูกจ้างชั่วคราว
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1.1.5) การอนุญาตการลา เฉพาะลูกจ้างชั่วคราวในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
/(1.1.6) กรณี...
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(1.1.6) กรณีมีความจาเป็นตามภารกิจเพื่อประโยชน์ทางราชการ พิจารณา
สั่งให้ลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาทุกตาแหน่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานทางการศึกษาอื่นเป็นครั้งคราวภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา
(1.1.7) การเกลี่ยอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาที่มีอัตรากาลัง
ครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนดไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือสถานศึกษา
ที่มีความขาดแคลนครูน้ อยกว่า ไปยังสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนครูมากกว่า ตามความสาคัญจาเป็นเร่งด่วน
ยกเว้นตาแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรม
ครูคลังสมอง ให้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
1.2) ผู้อานวยการสถานศึกษา สาหรับลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา ให้ดาเนินการ
ตามภารกิจ ดังนี้
1.2.1) การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาทุกตาแหน่ง ยกเว้น
ตาแหน่งครูผู้สอน บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) และพี่เลี้ยงเด็ก
พิการ โดยให้ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ และวิธี การสรรหาลู กจ้ างชั่ วคราว ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐานกาหนด
(1.2.2) การทาสัญญาจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การต่อสัญญาจ้างและการบอกเลิกสัญญาจ้าง สาหรับลูกจ้างชั่วคราว ตามข้อ (1.2.1)
(1.2.3) การบังคับบัญชา การออกคาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
(1.2.4) การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย
(1.2.5) การอนุญาตการลา
1.3) ผู้อานวยการสถานศึกษา เฉพาะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
สาหรับลูกจ้างชั่วคราวในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ดังนี้
(1.3.1) การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาทุกตาแหน่ง โดยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
(1.3.2) การทาสัญญาจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การต่อสัญญาจ้าง และการบอกเลิกจ้างสัญญาจ้าง
(1.3.3) การบังคับบัญชา การออกคาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
(1.3.4) การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย
(1.3.5) การอนุญาตการลา
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 13 ได้แจ้งแนวทางการดาเนิ นการเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด
ทราบและถือปฏิบัติต่อไปทางระบบ My Office ด้วยแล้ว
เนื่องจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 13 ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด จัดส่งสัญญา
จ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกตาแหน่ง ซึ่งทาสัญญาในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลา
6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 มายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
เพื่อให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ลงนาม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
ตามข้อเท็จจริงข้างต้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จึงได้ส่งคืนสัญญาจ้า งลูกจ้างชั่วคราว
โครงการครู ดูแลนั กเรี ยนประจ าพั กนอนและโครงการตามพระราชด าริ และโรงเรี ยนเฉลิ มพระเกียรติฯ เพื่ อให้
ผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างพร้อมทั้งเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ลูกจ้างชั่วคราวต่อไป
/เนื่องจาก...
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เนื่องจากเป็นโครงการทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนเงินค่าจ้างชั่วคราวให้โรงเรียนโดยตรง
และส่งคืนสัญญาจ้างลู กจ้างชั่วคราวในโครงการอื่น ๆ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ที่ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ลงนามไปก่อนหน้านี้แล้ว
ทีป่ ระชุม : รับทราบ
3.15 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล) : นางกันยา ใจสมุทร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. ประกาศรับสมัคร
ภายในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560
2. รับสมัครคัดเลือก
วันอังคารที่ 9 – วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
4. ประเมินประวัติ ผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะ ระหว่างวันจันทร์ที่ 22 มกราคม – วันศุกร์
ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
5. สอบข้อเขียน ภาค ก
- ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
การปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
6. สอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
7. ประกาศผลการคัดเลือก
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มีตาแหน่งว่างศึกษานิเทศก์ จานวน 7 อัตรา
เป็นต าแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ 1 อัตรา ว่างจากการเปลี่ยนตาแหน่ง 1 อัตรา ได้รับการเกลี่ ย
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น 1 อัตรา และว่างจากการโอนไปสานักงานศึกษาธิการจังหวัดต่าง ๆ 4 อัตรา
ที่ประชุม : รับทราบ
3.16 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี 2561
(กลุ่มบริหารงานบุคคล) : นางกันยา ใจสมุทร
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ดาเนินการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจาปี 2561 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
ในสังกัด โดยขอให้โรงเรียนรวบรวมรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีความประสงค์เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อย่างละเอียดรอบคอบ และส่งคืนมายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
นั้น
กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ปรากฏว่า
มีผู้เสนอขอทั้งสิ้น จานวน 472 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จานวน 437 ราย ขาดคุณสมบัติ จานวน 22 ราย
และผู้เสนอขอที่ขอยื่นซ้า ปี 2560 จานวน 13 ราย ดังนี้
/- ผู้เสนอ...
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- ผู้เสนอขอทั้งสิ้น
จานวน 472 ราย
- ผู้เสนอขอที่ขาดคุณสมบัติ จานวน 22 ราย
(เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ไม่สามารถขอชั้นตรา ป.ม. ได้ ระยะเวลาที่ได้รับชั้นตราปัจจุบัน
ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ทจี่ ะขอชั้นถัดไป เป็นต้น)
- ผู้เสนอขอที่ขอยื่นขอซ้าปี 2560 จานวน 13 ราย
รวมผู้เสนอขอมีคุณสมบัติครบถ้วน จานวน 437 ราย
ผู้เสนอขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอขอในชั้นตราต่าง ๆ ดังนี้
ก. ชั้นสายสะพาย
จานวน 6 ราย แยกเป็น
ชั้น
ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม (ราย)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
6
6
ข. ชั้นต่ากว่าสายสะพาย จานวน 350 ราย แยกเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 350 ราย
ชั้น
ชาย (ราย) หญิง (ราย)
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
39
71
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
23
61
ตริยาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
ตริยาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
44
112
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
ลูกจ้างประจา จานวน 12 ราย แยกเป็น
ชั้น
ชาย (ราย)
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
12
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
พนักงานราชการ จานวน 9 ราย แยกเป็น
ชั้น
ชาย (ราย)
ตริยาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
5
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
-

รวม (ราย)
110
884
156
-

หญิง (ราย) รวม (ราย)
12
หญิง (ราย) รวม (ราย)
2
7
2
2
/ค. เหรียญจักร...
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ค. เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) จานวน 60 ราย แยกเป็น
ชั้น
ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม (ราย)
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
21
39
60
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ได้จัดส่ งข้อมูลทางโปรแกรมเครื่องราชอิสริ ยาภรณ์
(INSIGNIA_OBEC VER2) และเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วยแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
3.17 การจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจาปี พ.ศ. 2561 (จังหวัดตรัง) (กลุ่มบริหารงานบุคคล) :
นางกันยา ใจสมุทร
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กาหนดจัดงานวันครู
ครั้งที่ 62 ประจาปี พ.ศ. 2561 ในวันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 ในหัวข้อแก่นสาระคือ “เฉลิมรัชสมัยครูไทย
พัฒนา” โดยจัดกิจกรรมประกอบด้ วย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 กิจกรรมทาบุญตักบาตร กิจกรรมระลึกพระคุณบูรพาจารย์ กิจกรรมส่งเสริม ยกย่องเชิดชู
เกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่ วนร่ วมในกิจกรรมงานวันครู
อย่างทั่วถึง
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพและมีผลงานดีเด่นให้สังคมได้รับรู้และเป็นเกียรติประวัติในชีวิตรับราชการ รวมทั้งเสริมสร้าง
ขวัญและกาลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขอความร่วมมือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คัดเลือกครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ เพื่อรับรางวัลข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในงานวันครู ประจาปี พ.ศ. 2561 จานวน 15 คน ประกอบด้วย
1) ครูผสู้ อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๆ ละ 1 คน (8 คน) กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน 1 คน (รวม 9 คน)
2) ผู้บริหารการศึกษา 1 คน
3) ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน (โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ขนาดละ 1 คน)
4) ศึกษานิเทศก์ 1 คน
5) บุคลากรทางการศึกษาอื่น 1 คน
ทั้งนี้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ
ไปยังโรงเรียนทางระบบ My Office ด้วยแล้ว โดยขอให้ส่งถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม : ให้คัดเลือกครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ในหลักเกณฑ์เดียวกัน โดยให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 13 แต่ง ตั้งคณะกรรมการการคัด เลื อกครู ผู้ ส อนฯ จัง หวัดตรังส่ งรายชื่อไปยั ง
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ครูดีเด่นจังหวัดกระบี่ให้เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ลงนามในเกียรติบัตร และมอบให้ครูที่ได้รั บการคัดเลือกในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่ต่อไป
/3.18 การดาเนิน...
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3.18 การดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้
(ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มนโยบายและแผน) :
นายกรุณพล พราหมเภทย์
ตามหนั งสื อ ที่ ศธ 04243/3970 ลว 31 ตุ ลาคม 2560 ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 13 ได้แจ้งแนวทางการดาเนินงานและปฏิทินการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
หลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
1) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ปิดระบบ DMC ประมวลผลและถ่ายโอนข้อมูลไป
ยังระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
2) วันที่ 15 – 22 พฤศจิกายน 2560 (ขยายเป็นวันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2560)
โรงเรี ยนบั นทึ กแบบ นร.01 ผ่ านระบบปั จจัยพื้ นฐานนักเรียนยากจน (CCT) และบันทึกข้ อมูลน้าหนั กส่ วนสู ง
ต้นภาคเรียน ผ่านระบบ CCT
3) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 – 1 เมษายน 2561 บันทึกการเข้าเรียนผ่านระบบ CCT
(เริ่มบันทึกได้ในภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไป)
4) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 (ขยายเป็น วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560) ปิดระบบ CCT
และประมวลผลข้อมูลนักเรียนยากจน
5) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 (ขยายเป็นวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2560)
โรงเรียนแจ้งสาเหตุนักเรียนที่ไม่ได้คัดกรอง
6) เดือนธันวาคม 2560 จัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2
7) วันที่ 16 – 31 มีนาคม 2561 บันทึกน้าหนัก ส่ว นสูง ปลายภาคเรียนที่ 2
ผ่านระบบ CCT
รายละเอียดตามปฏิทินและแนวทางการดาเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนตามหนังสือที่อ้างถึง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ขอให้โรงเรียนดาเนินการในส่วนของการ
บันทึกการเข้าเรียน (ข้อ 3) และการบันทึกน้าหนัก ส่วนสูง (ข้อ 7) ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)
ที่ประชุม : รับทราบ
3.19 โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ที่สามารถขอตั้งงบประมาณ
ในการคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้างแต่ละรายการ ดังนี้ (กลุ่มนโยบายและแผน) : นายกรุณพล พราหมเภทย์
1) โรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณในการก่ อ สร้ า ง งบผู ก พั น เดิ ม
ปี 2560 – 2561 ประกอบด้วย
(1) โรงเรียนเหนือคลองประชาบารุง
(2) โรงเรียนสภาราชินี 2
(3) โรงเรียนวิเชียรมาตุ
(4) โรงเรียนเมืองกระบี่
2) โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบผูกพัน ประกอบด้วย
(1) โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
(2) โรงเรียนห้วยยอด
(3) โรงเรียนกันตังพิทยากร
/3) โรงเรียน...
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3) โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบ 1 ปี โรงเรียนวังวิเศษ
เอกสารประกอบในการเสนอของบประมาณประกอบด้วย
(1) สาเนาสัญญาจ้าง
(2) คาสั่งมอบหมายงาน (คุมงาน/ตรวจงานจ้าง)
(3) รายละเอียดค่าคุมงานก่อสร้าง
รายละเอียดขอตั้งงบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
ก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารอเนกประสงค์แบบ.....................................................................
โรงเรียน..................................................................................
วันเริ่มสัญญา..................................................... วันสิ้นสุดสัญญา .................................................................
วันหยุดและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์

วัน/เดือน/ปี
เช่น
4 พฤศจิกายน 2560
5 พฤศจิกายน 2560
11 พฤศจิกายน 2560
12 พฤศจิกายน 2560

วันเสาร์
วันอาทิตย์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
ฯลฯ

อัตราวันละ 300 บาท

จานวนวัน

300
300
300
300
300
300

1
1
1
1
1
1

หมายเหตุ

รวม
(4) รายละเอียดค่าตรวจงานจ้างก่อสร้าง
รายละเอียดขอตั้งงบประมาณค่าตรวจงานจ้างก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
ก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารอเนกประสงค์แบบ.....................................................................
โรงเรียน......................................................................................................
วันเริ่มสัญญา............................................................. วันสิ้นสุดสัญญา ..................................................

/วัน/เดือน/ปี...

23

ตามงวดงาน

อัตราวันละ
350 บาท
1,050

จานวนวัน/งวด
1

วันพุธ

1,050

1

วันศุกร์

1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050

1
1
1
1
1
1
1
1

วัน/เดือน/ปี

วันตรวจงานจ้าง

ตามงวดงาน
เช่น 15
พฤศจิกายน 2560
29 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

คณะกรรมการตรวจ
การจ้างจานวน 3 คน

รวม
ที่ประชุม : รับทราบ
3.20 การขอเก็บเงินบารุงการศึกษา โรงเรียนต้องดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (กลุ่มนโยบายและแผน) :
นายกรุณพล พราหมเภทย์
1) พิจารณาการจัดการของโรงเรียนว่ารายการใดได้ดาเนินการให้นักเรียนเป็นพิเศษ
นอกเหนือจากรัฐจัดให้และตรวจสอบรายการตามหลักเกณฑ์เงินบารุงการศึกษาของสถานศึกษา
2) ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) กรอกข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลการขอเก็บเงินบารุงการศึกษา รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 7
4) ประกาศให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบล่วงหน้า
5) ขออนุมัติจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
สาหรับปีการศึกษา 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้แจ้งเป็นหนังสือที่ ศธ 04243/4366
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยกาหนดให้ส่งภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ที่ประชุม : รับทราบ
3.21 การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษารอบ
6 เดือนหลัง (กลุ่มนโยบายและแผน) : นายกรุณพล พราหมเภทย์
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สั่ งการให้โรงเรียนในสัง กัดทุกโรง
กรอกข้อมูลระบบบัญชีที่ http://e-budget.jobobec.in.th ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประมวลผลข้อมูลวันที่ 26 ตุลาคม 2560 มีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
และสมบูรณ์ จานวน 138 เขต รวมทั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จึงขอขอบคุณโรงเรียน
ทุกโรงที่ให้ความร่วมมือ และขณะนี้ระบบเปิดให้รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภคในปีงบประมาณ 2561 แล้ว
/ที่ประชุม...
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ที่ประชุม : รับทราบ
3.22 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษา (กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา) : นายกรุณพล พราหมเภทย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ขอความร่วมมือโรงเรียนดาเนินการ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) จัดตั้งศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
2) ดาเนินการตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1841/2560 เรื่อง การดาเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
3) ตอบแบบสารวจสถานศึกษาดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เพื่อพิจารณา
ดาเนินการส่งให้กระทรวงศึกษาธิการต่อไป
สาหรับรายละเอียด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้แจ้งให้โรงเรียนทราบแล้วทางระบบ My Office ตามหนังสือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ที่ ศธ 04243/ว4429 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ที่ประชุม : รับทราบ
3.23 การตรวจสอบพัสดุประจาปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) :
นางดวงฤดี ลีลาวรกุล
การตรวจสอบพัสดุประจาปีงบประมาณ 2560 ให้รีบดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ครบ 30 วันทาการตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560)
ซึ่งกาหนดให้สาเนารายงานหน่วยงานต้นสังกัดด้วย (ระเบียบฯ ข้อ 213)
ที่ประชุม : รับทราบ
3.24 การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) :
นางดวงฤดี ลีลาวรกุล
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ขณะนี้ล่วงเลยเวลาแล้วขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานรีบดาเนินการด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
3.25 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) :
นางดวงฤดี ลีลาวรกุล
ขอให้โรงเรียนถือปฏิบัติในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนด 180 วัน คือวันที่ 23 สิงหาคม 2560) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
/จัดจ้าง...
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จัดจ้างและการบริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23
สิ งหาคม 2560) รวมทั้งค าสั่ ง มอบอ านาจจากส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ที่ 1340/2560
สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยเคร่งครัด
ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 นายภิญโญ พุดจีน ผู้อานวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ขอให้โรงเรียนที่ได้รับ
คู่มือการใช้หน่วยการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามโครงการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 ให้ไปขยายผลในโรงเรียนต่อด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 14.00 น.
นันทรัฐ คงดา
(นางสาวนันทรัฐ คงดา)
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

ประยุทธ์ โขขัด
(นายประยุทธ์ โขขัด)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
**********************

