สาเนารายงานการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ครั้งที่ 2/2561
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสายรุ้ง เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
******************************
ผู้มาประชุม
1.
2.
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4.
5.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

นายธัชชเวชว์
ว่าที่ร้อยตรีนพดล
นายสุนทร
นายธีระพงศ์
นายสมปอง
นางสุวณี
นายศักดา
นายภิญโญ
นางนิสา
นายอาคม
นายสมชาย
นายจุมพล
นายปราโมทย์
นายเรืองชัย
นายภิญโญ
นายสมมารถ
นางสาวขนิษฐา
นายนิติพนธ์
นางสาวอมราพร
นายยงยุทธ
นายไชยพงษ์
นางสาวยุพา
นายสุรศักดิ์
นายยงยุทธ
นายติระ
นางสาวอุไรวรรณ
นายสมนึก
นายเฉลิมรัฐ
นายสาคร
นางฉวีวรรณ
นายประพันธ์
นายปราโมทย์

จันทร์สุขศรี ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
รักษ์แก้ว
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
เพ็ชร์พราว
รองผู้อานวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร (แทน)
ทองพันธ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา (แทน)
ห่วงจริง
ผู้อานวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร
อึ่งวรากร
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ไพสมบูรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
จินตนปัญญา ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
บรรจงการ
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
โพชสาลี
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโยงวิทยาคม
อินทรโชติ
ผู้อานวยการโรงเรียนน้าผุด
ทวีตา
ผู้อานวยการโรงเรียนในเตาพิทยาคม
สุทธิรักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม
ช่วยจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
พุดจีน
ผู้อานวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
ผดุงอรรถ
ผู้อานวยการโรงเรียนรัษฎา
อานักมณี
ผู้อานวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ลีละสกุลมีเกียรติ ผู้อานวยการโรงเรียนลาภูราเรืองวิทย์
เชาวนาพันธุ์ ผู้อานวยการโรงเรียนวังวิเศษ
มณีโชติ
ผู้อานวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ
ชุมศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
พากเพียร
ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 (แทน)
ยี่หลัก
ผู้อานวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ปูขาว
ผู้อานวยการโรงเรียนสภาราชินี 2
ไกรเทพ
ผู้อานวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
ทองเสน่ห์
ผู้อานวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา
อ้นเพ็ชร
ผู้อานวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
แก้วนาเส็ง
ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บารุง
เย่าเฉื้อง
ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยยอด
รักษ์แก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนหาดสาราญวิทยาคม
งานดี
ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
เพ็ชรคล้าย
ผู้อานวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล
/33. นายประสิทธิ์...
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นายประสิทธิ์
นายสัจจะ
นายเอกราช
นางวรรณดี
นายวิโรจน์
นายสุมิตร
นายวสันต์
นายชัยณรงค์
นายชวลิต
นายกิตติ
นายอาทิตย์
นายสุเทพ
นายสมศักดิ์
นายสุเทพ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกรุณพล

พนประชาเชษฐ์
เอียดศรีชาย
กลิ่นคล้าย
เกตแก้ว
วุ่นแก้ว
สามห้วย
ปัญญา
ช่างเรือ
เลิศเกียรติวงศ์
วิชัยดิษฐ
บิลสัน
ตั้นเอง
ณ ถลาง
ขุนฤทธิ์เอียด

ผู้อานวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา
ผู้โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองหินพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองกระบี่
ผู้โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ
ผู้อานวยการโรงเรียนลาทับประชานุเคราะห์
ผู้อานวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบารุง
ผู้อานวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
รองผู้อานวยการโรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล (แทน)

พราหมเภทย์

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ติดราชการ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
ติดราชการ

2. นายสมมาตร์

สุวรรณทวี

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประยุทธ์
2. นางสุภา
3. นางลัดดาวรรณ
4. นายสุรพงษ์
5. นายสุชีพ
6. นางดวงฤดี
7. นางกชนัณม์ลภัส
8. นางสาวนันทรัฐ

โขขัด
นิลละออ
ชุณหพิมล
เพชรเครือ
นวลอ่อน
ลีลาวรกุล
สิงติ
คงดา

ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายธั ชชเวชว์ จั นทร์ สุ ข ศรี ผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 13
ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
/ตามที่...

3
ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดาเนินการจัดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561
และได้ประกาศผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
แก่โรงเรียนที่มีผลทดสอบในปีการศึกษา 2560 สูงสุด และโรงเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด
รวมทั้งนักเรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบเต็ม 100 คะแนน และคะแนนสูงในแต่ละวิชา
ที่จัดสอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้จัดทาโล่รางวัล และเกียรติบัตร
มอบแก่โรงเรียนและนักเรียน ดังนี้
 ระดับสถานศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (ลาดับที่ 1 - 3
ของโรงเรียนแต่ละขนาด)
 โรงเรียนขนาดเล็ก
1) โรงเรียนบางดีวิทยาคม
2) โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
3) โรงเรียนน้าผุด
 โรงเรียนขนาดกลาง
1) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
2) โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
3) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ/ขนาดใหญ่
1) โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
2) โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล
3) โรงเรียนวิเชียรมาตุ
2. โรงเรียนที่มีคะแนนผลการพัฒนาเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระ ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (ลาดับที่ 1 - 3
ของโรงเรียนแต่ละขนาด)
 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1) โรงเรียนในเตาพิทยาคม
2) โรงเรียนคันธพิทยาคาร
3) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
 โรงเรียนขนาดเล็ก
1) โรงเรียนในเตาพิทยาคม
2) โรงเรียนบางดีวิทยาคม
3) โรงเรียนลาภูราเรืองวิทย์
/ โรงเรียน…
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 โรงเรียนขนาดกลาง
1) โรงเรียนคันธพิทยาคาร
2) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
3) โรงเรียนวังวิเศษ
 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ/ขนาดใหญ่
1) โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
2) โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
3) โรงเรียนห้วยยอด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (ลาดับที่ 1 – 3
ของโรงเรียนแต่ละขนาด)
 โรงเรียนขนาดเล็ก
1) โรงเรียนในเตาพิทยาคม
2) โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
3) โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
 โรงเรียนขนาดกลาง
1) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
2) โรงเรียนวังวิเศษ
3) โรงเรียนรัษฎา
 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ/ขนาดใหญ่
1) โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
2) โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล
3) โรงเรียนวิเชียรมาตุ
2. โรงเรียนที่มีคะแนนผลการพัฒนาเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระ ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
(ลาดับที่ 1 - 3 ของโรงเรียนแต่ละขนาด)
 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
2) โรงเรียนคันธพิทยาคาร
3) โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
 โรงเรียนขนาดเล็ก
1) โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
2) โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ
3) โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์

/ โรงเรียน…

5
 โรงเรียนขนาดกลาง
1) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
2) โรงเรียนคันธพิทยาคาร
3) โรงเรียนลาทับประชานุเคราะห์
 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ/ขนาดใหญ่
1) โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
2) โรงเรียนวิเชียรมาตุ
3) โรงเรียนห้วยยอด
 ระดับผู้เรียน
นักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุดแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

คะแนนสูงสุด
94.00
94.00

คณิตศาสตร์

100.00

คณิตศาสตร์

100.00

วิทยาศาสตร์

98.00

โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สภาราชินี จังหวัดตรัง
อามาตย์พานิชนุกูล
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ชื่อนักเรียน
นายปรินทร สุวรรณทวี
นายพลัฎฐ์ รุ่งเชวง
นายสิปปกร ปุดจีน
นางสาวสุวลักษณ์ พุทธโร
นายทัตพล ปากบารา
นางสาวธมลวรรณ หาญนิวัติกลุ
นายปิยะรงค์ สนธิเศรต
นายพีรศักดิ์ มุขพันธ์
นายภูรภิ ูมิ สงวนวงศ์ขจร
นายณภชา ตันติสิทธิพร
นายพชรพล คล้ายแก้ว
นายณัฐเศรษฐ์ กั่วพานิช
นางสาวปวิชญา นภาพงศ์สุรยิ า
นายปรินทร สุวรรณทวี
นายรัชชานนท์ สุภัทรากุล
นายอุกฤษณ์ ตุลยกุล
นายภาณุวัฒน์ คงมาก
นายภัทรพล เหล่ากุลวาณิช
นายธนกฤต กัญจนโรจน์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายวรท เชาว์บวร
นางสาวธัญกร เก้าเอี้ยน
นางสาวพิมพ์ไท ไชยเสนีย์
นายพลัฎฐ์ รุ่งเชวง
นายรุจิภาส วราธิกลุ
อามาตย์พานิชนุกูล
นายกฤติน พิทักษ์วงศ์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายรุจิภาส วราธิกลุ
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1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

คะแนนสูงสุด
89.00

สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์

74.00
95.00
100.00

โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
วิเชียรมาตุ 2
อามาตย์พานิชนุกูล
อามาตย์พานิชนุกูล
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

91.10

สภาราชินี จังหวัดตรัง
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

วิทยาศาสตร์

ชื่อนักเรียน
นางสาวธิติพร ชัยเกษตรสิน
นางสาววนิดา บุญมา
นายวรกานต์ พิมพ์บุญมา
นายวรกานต์ พิมพ์บุญมา
นายกลวัชร สิทธิชัย
นายธีรภัทร สัมฤทธิ์
นายศุภวิชญ์ สง่ารัตนพิมาน
นายกลวัชร สิทธิชัย

ที่ประชุม : รับทราบ
2. การมอบโล่รางวัล ตามโครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอน
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง สพฐ. I-Classroom
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน โดยส านัก เทคโนโลยี เ พื่ อ
การเรี ย นการสอนได้ ดาเนิน การโครงการขยายผลการพัฒ นาต้ น แบบหลั ก สู ต รการเรี ย น
การสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง สพฐ. I-Classroom โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเชิงทดลอง พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผ่านระบบเครือข่ายอิน เตอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางฯ และนาไปขยายผลในห้องเรียน
คอมพิ ว เตอร์ แ ท็ บ เล็ ต ที่ มี ร ะบบเครื อ ข่ า ยแบบไร้ ส ายในโรงเรี ย นที่ มี บ ริ บ ทแตกต่ า งกั น
ใน 4 ภูมิภาค รวม 50 โรงเรียน ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
มีโรงเรียนในโครงการฯ จานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกันตังพิทยากร ห้วยยอด
ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ และเมืองกระบี่
ในการนี้ ในปีการศึกษา 2560 ได้ดาเนินกิจกรรมโครงการฯ ในการนาเสนอผลการ
ขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตาม
หลั ก สู ต รแกนกลาง สพฐ. I-Classroom ระดั บ ชาติ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ โ รงเรี ย น
ในโครงการได้นาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดาเนินการพัฒนาในโรงเรียน
ที่ประสบผลสาเร็จ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โรงเรียนที่ผ่านการ
ประเมินจะได้รับโล่รางวัล (การให้ความสาคัญของผู้บริหารของสถานศึกษาในการดาเนิน
กิจกรรมฯ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลครั้งนี้) ผลปรากฏ ดังนี้
- โรงเรียนกันตังพิทยากร
โล่รางวัลชมเชย
- โรงเรียนเมืองกระบี่
โล่รางวัลชมเชย
ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหารสถานศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จานวน 2 ราย ดังนี้
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1) นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว ผู้ อานวยการโรงเรียนเขาดิ นประชานุกูล ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผู้อานวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
2) นายปราโมทย์ เพ็ชรคล้าย ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง อาเภอเขาพนม
จังหวัดกระบี่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผู้อานวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13
 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ให้เปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง มาปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จานวน 5 ราย ดังนี้
1) นายชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 เปลี่ยนเป็นศึกษานิเทศก์
ชานาญการพิเศษ
2) นางพัชฎาภรณ์ กลับส่ง รัตนบุรี ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
เปลี่ยนเป็นศึกษานิเทศก์
3) นายสมพร ชัยบัว ครูโรงเรียนน้าผุด เปลี่ยนเป็นศึกษานิเทศก์ชานาญการ
4) นายธรรมสรณ์ ทองงาม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เปลี่ยนเป็น
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
5) นางสาวจิตรา ศรีเกตุ ครูโรงเรียนกระทู้วิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 เปลี่ยนเป็นศึกษานิเทศก์ชานาญการ
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รับโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
จานวน 4 ราย ดังนี้
1) นางสาวศิรรัตน์ มีวัฒนะ นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการ สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม โอนมาเป็นนักประชาสัมพันธ์ชานาญการ กลุ่มอานวยการ
2) นางสาวศิริวรรณ ซ้อนขา นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสานักปลัด) สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลวังมะปรางเหนือ อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โอนมาเป็นนัก
ทรัพยากรบุคคลชานาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
3) นางสาวอรวรรณ อังสุธรรม นักวิชาการคลัง สังกัดสานักคลังจังหวัดปราจีนบุรี
โอนมาเป็นนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4) นางสาวศาสดา คงจรัส เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สังกัดสานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา โอนมาเป็นเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
ที่ประชุม : รับทราบ
1.2 พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล
ด้วย พระครูอมรสัทธาคุณ เจ้าอาวาสวัดบ้านในปง ตาบลอ่าวตง อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
ซึ่งเป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จัดทาเหรียญหลวงปู่ทวดให้กับ
/โรงเรียน...

8
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้เป็นทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรม
“อาคารพระครู อ มรสั ท ธาคุ ณ” ให้ กั บ โรงเรี ยนรัษ ฎานุ ประดิษ ฐ์ อ นุ ส รณ์ และขอเชิ ญชวน
ผู้บริหารโรงเรียนร่ว มเป็นเกียรติในพิธีพุ ทธาภิเษกวัตถุมงคล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561
เวลา 16.30 น. ณ วัดบ้านในปง ตาบลอ่าวตง อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 96 ปี อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล ชั้น 3
อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 นโยบายรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สพม.13
นโยบายรัฐบาล
ทุกวันพุธ จะมี Video Conference เวลา 07.30 – 08.00 น. พุธเช้าข่า วโรงเรียน
เวลา 08.00 – 09.00 น. พุธ เช้าข่ าว สพฐ. เป็นการนาเสนอเกี่ ยวกับนโยบายของ สพฐ.
เพื่อแจ้งให้โรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบและนาไปปฏิบัติต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
ศึกษาความเหมาะสมของตาแหน่งที่จะมีการขยายอายุเกษียณ และแก้ไขพระราชบัญญัติ
บาเหน็จบานาญให้ขยายอายุราชการเป็น 63 ปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีเป้าหมาย คือ ข้าราชการ, พนักงาน, รั ฐวิสาหกิจ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐเกษียณอายุที่ 63 ปี ในปี 2567 และมีตัวชี้วัดเป็นข้าราชการ, พนักงาน,
รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีศักยภาพมีอายุเกษียณเพิ่มขึ้น 1 ปี ในทุก ๆ 2 ปี กระทั่งปี 2567
ที่ประชุม : รับทราบ
โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
โรงเรียนร่วมพัฒนามีความแตกต่างจากโรงเรียนประชารัฐเพราะภาคเอกชนไม่แต่เพียงสนับสนุน
การจัดการศึกษาเท่านั้น แต่จะร่วมกับภาคประชาสังคมในท้องถิ่นร่วมบริหารจัดการด้วย จะมีการ
ออกแบบและยกระดั บ พั ฒ นาโรงเรี ยนอย่ างเข้ มแข็ งทั้ งในเรื่ องของหลั ก สู ตร การพั ฒ นาครู
การสนับสนุนอุปกรณ์ เป็นต้น
ที่ประชุม : รับทราบ
/3.2 ประกาศเจตนา...
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3.2 ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) : นายสุรพงษ์ เพชรเครือ
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศเจตจานงสุจริตในการ
บริหารงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 13 เล็งเห็นความสาคัญของการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส จึงขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มีเจตจานงต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
และสถานศึกษาในสังกัดเป็นส่วนราชการปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จึงประกาศเจตจานง สุจริต
ในการบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ให้ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และสาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 1 หน้า 22)
ที่ประชุม : รับทราบ
3.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 (ITA Online) ปีงบประมาณ 2561 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
: นายสุรพงษ์ เพชรเครือ
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดาเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :
ITA) และได้กาหนดประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ในเดือนมิถุนายน 2561 โดยคณะกรรมการจะประเมินและเก็บ
ข้อมูลเอกสารหลักฐาน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสอบถามความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอก โดยให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบแบบ
สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะส่งลิ้งค์แบบ
สารวจความคิดเห็น ตามแบบ EIT Online ไปยัง E-mail ส่วนตัวของผู้อานวยการ และรอง
ผู้ อ านวยการสถานศึกษา ในสั งกั ดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษามั ธยมศึ กษา เขต 13 ซึ่งเป็ น
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ตามรายชื่อและ E-mail ที่สถานศึกษาได้แจ้งมาแล้ว นั้น
ในการนี้ การตอบแบบสารวจความคิดเห็น ดังกล่าว มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อผล
คะแนนการประเมินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และจะส่งผลใน
การจัดลาดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ซึ่งมีการเรียงลาดับตามผลคะแนนประเมิน 225 เขต จึงขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา
ทุกท่าน ได้ทาความเข้าใจข้อคาถามในแบบสารวจดังกล่าวให้ชัดเจน และขอความอนุเคราะห์
ตอบแบบสารวจความคิดเห็น ตามลิ้งค์ ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานจะจัดส่งมา
/ทาง E-mail…

10
ทาง E-mail ของทุกท่าน ในระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2561 โดยพร้อมเพรียงกันและ
ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้
ที่ประชุม : รับทราบ
3.4 กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคใต้
(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) : นายสุรพงษ์ เพชรเครือ
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 และระดับภาคใต้ มอบหมายให้จังหวัดตรัง เป็นเจ้าภาพจัดงาน
ซึ่งภาคใต้มีทั้งหมด 36 เขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 30 เขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต จานวน 6 เขต
ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 2, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และศูนย์การศึกษา
พิเศษกองการศึกษาเทศบาลนครตรัง มีการประชุมร่วมกัน เพื่อรับชม Video Conference พุธเช้า
ข่าว สพฐ. และร่วมปรึกษาหารือเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 เดือนละ
1 ครั้ง โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมจากการประชุมดังกล่าว ขอแจ้งความคืบหน้า
การเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ดังนี้
1. กาหนดวันจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 8 - 10 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (สนามกีฬาทุ่งแจ้ง)
2. การประกวดโลโก้/คาขวัญ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ครู นักเรียน และประชาชน
ทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก โดยส่งผลงานได้ที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 รายละเอียด
ตามประกาศ ซึ่งได้แจ้งให้โรงเรียนทราบแล้ว
3. กาหนดกรอบภารกิจงาน และมอบหมายภารกิจงานให้เขตพื้นที่ต่าง ๆ ส่วนของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รับภารกิจงาน ดังนี้
- คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมในพิธีเปิด - ปิด
- คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก ร่วมรับผิดชอบออกแบบและประสานงาน
ผู้ประกอบการ โรงแรมที่พัก สมาคมร้านค้า ร้านอาหารฯลฯ
- คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมรับผิดชอบ
- คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประมวลผลการแข่งขัน กลุ่มสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ที่ประชุม : รับทราบ
3.5 การเปิดห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษาโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562 (กลุ่มนโยบายและแผน) : นางลัดดา ชุณหพิมล
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษ
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษเพิ่มขึ้น โดยได้กาหนด
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559
/เพื่อให้...
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เพื่อให้การดาเนินการเปิดห้องเรียนพิเศษเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกาหนดให้สถานศึกษาเสนอเรื่องขอเปิดห้องเรียนพิเศษมายังสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาภายในเดือนพฤษภาคมของปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียน
พิเศษและให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ในปีการศึกษา 2562 จัดทา
เอกสารเพื่อรับการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ส่งให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
(รายละเอียดตามหนั งสื อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ที่ ศธ 04243/1408
ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561)
ที่ประชุม : รับทราบ
3.6 การบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหาร (กลุ่มนโยบายและแผน) : นางลัดดา ชุณหพิมล
กลุ่มสารสนเทศ สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งปฏิทินและแนวทางการ
ดาเนินงานในการปฏิบัติเพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง (รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 2 หน้า 24) ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาจะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ระบบ Data Management Center (DMC) ให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน เช่น พิกัดที่ตั้ง ไฟฟ้า-ประปา อินเทอร์เน็ต
และคอมพิวเตอร์ฯลฯ เป็นต้น และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้เครื่องอ่านบัตรประจาตัวประชาชน
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ในการนาเข้าข้อมูลนักเรียนรายคน เช่น กรณี
การย้ายเข้าหรือเพิ่มนักเรียน ให้ดาเนินการส่งเสริม เร่งรัดนักเรียนที่มสี ัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่
เจ็ดปีบริบูรณ์ได้จัดทาบัตรประชาชนตามระเบียบกรมปกครองกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. 2554 ผ่านเว็บไซด์
http://portal.bopp-obec.info/obec61/
2. ระบบ B-OBEC (ระบบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้โรงเรียนจัดทาข้อมูลด้วยความถูกต้อง
ครบถ้วนและยืนยัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาคาของบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ซึ่ งหากข้ อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว น สมบู ร ณ์ และมิ ไ ด้ ยื น ยั น ข้ อ มู ล จะส่ ง ผลต่ อ การพิ จ ารณาค าขอ
งบประมาณ ผ่านเว็บไซด์ http://bobec.bopp-obec.info/
3. ระบบ EMIS (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา) ให้โรงเรียนจัดทาข้อมูล
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรและข้อมูลแบบสอบถามเพื่อปวงชน (EFA)
พร้อมยืนยันเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการรายงานตัวชี้วัดตามคารับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (KRS) ผ่านเว็บไซด์ http://data.bopp-obec.info/emis/
ในการนี้ กลุ่ มนโยบายและแผน จึงได้กาหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒ นาบุคลากร
ด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร ให้กับบุคลากรที่รับผิ ดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
ในสังกัด โรงเรียนละ 2 – 3 คน โดยแบ่งตามขนาดโรงเรียน โดยจัดประชุมดังนี้
จังหวัดตรัง วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
จังหวัดกระบี่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเมือ งกระบี่ อาเภอ
เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
ที่ประชุม : รับทราบ
/3.7 การพัฒนา...
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3.7 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) :
นายสุชีพ นวลอ่อน
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ดาเนินการจัดประชุมอบรม
ปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้ทันใช้ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปเรียบร้อยแล้ว
ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้กาหนดแนวทางการ
นิเทศติดตาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2561 สู่การปฏิบัติ
ในการจัดการเรียนการสอน ในชั้นเรียน โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และ 2) การใช้หลักสูตร ในระดับชั้นเรียน โดยได้จัดทาเครื่องมือตรวจสอบ
คุณภาพการดาเนินการของโรงเรียน ประกอบด้วย
1. แบบตรวจสอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)*
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. แบบตรวจสอบการใช้หลักสูตรในระดับชั้นเรียน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)*
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยขอให้ทุกโรงเรียนได้ตรวจสอบตามรายการที่ระบุตามความเป็นจริง และขอความ
ร่วมมือให้ส่งผลการตรวจสอบกลับมายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (ตามหนังสือที่ได้แจ้งไปแล้ว) ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นข้อมูลสารสนเทศ
สาหรับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 และการใช้หลักสูตร
ในระดับชั้นเรียนตามสภาพปัญหาและความต้องการจาเป็นของโรงเรียนต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
3.8 การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student
Assessment : PISA)
3.8.1 การเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 (กลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) : นายสุชีพ นวลอ่อน
จากการที่ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ
(Programme for International Student Assessment : PISA) ที่ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความ
ร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and
Development : OECD) ตั้งแต่ PISA 2000 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นโครงการประเมิน
สมรรถนะของเยาวชนที่มีอายุ 15 ปี ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (reading Literacy) การรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
โดยทาการประเมิน 3 ปีต่อครั้ง ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียนซึ่งผลการ
ประเมินสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียนซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของ
ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาว่ามีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานในการดาเนิน
ชีวิตหรือไม่อย่างไร และคุณภาพของผู้เรียนนี้สะท้อนให้เห็นภาพความน่าลงทุนและความสามารถ
/ด้านการ...
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ด้านการแข่งขันของประเทศอีกด้วย และในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 จะครบรอบการประเมิน
อีกครั้ง คือ PISA 2018 ให้น้าหนักการประเมินด้านการรู้เรื่องการอ่าน และเป็นการประเมิน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-based Assessment : CBA)
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018
ในเดือนสิงหาคม 2561 โดยมุ่งเน้นกระบวนการฝึกทาข้อสอบด้วยคอมพิ วเตอร์ และการฝึก
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 2018 กิจกรรมสาคัญในการดาเนินการ ได้แก่
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทาข้อสอบ
ของครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้สามารถใช้ระบบ
ออนไลน์ข้อสอบ PISA เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
2. จัดทาสาเนาสื่อ (ตัวอย่างข้อสอบ PISA สาหรับครู นักเรียน และ CD ระบบออนไลน์
ข้อสอบ PISA) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA และ
ฝึกทักษะการทาข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์
3. จัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้บริหารและครุผู้สอน รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ PISA และตระหนักถึง
ความสาคัญของผลการสอบ PISA ที่มีต่อประเทศ
4. กากับและติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จะแจ้งปฏิทินการกากับ ติดตามต่อไป
ขณะเดียวกัน กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนที่มีการดาเนินการ
เตรียมความพร้อมตาม (Programme for International Student Assessment : PISA)
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การประเมินในครั้งที่ผ่านมาประสบความสาเร็จเป็นอย่างดียิ่ง สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมอบหมายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้ดาเนินการ
ประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตามการประเมิน Programme for
International Student Assessment : PISA ของกลุ่มประเทศ OECD ให้กับโรงเรียนที่เปิด
สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ซึง่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 14
ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จึงได้บูรณาการการการดาเนิน
กิจกรรมทั้ง 2 ส่วน เพื่อลดการออกนอกห้องเรียนของครูผู้สอน ในวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2561
(ซึ่งจะแจ้งหนังสือราชการไปยังสถานศึกษาต่อไป) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 วันที่ 2 มิถุนายน 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ตามการประเมิน Programme for International Student Assessment :
PISA ของกลุ่มประเทศ OECD โดยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป้าหมายเป็นครูผู้สอน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 ตามกรอบที่กาหนด จานวน 210 คน ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
 วันที่ 3 มิถุนายน 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในการทาข้อสอบของครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ให้สามารถใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เพื่อการพัฒนาผู้เรียนโดยสานักงานเขตพื้นที่
/การศึกษา...
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป้าหมายเป็นครูผู้สอนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 จานวน 150 คน ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ที่ประชุม : รับทราบ
3.8.2 แนวทางการดาเนินการวัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน ร่วมกับนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
: นายสุชีพ นวลอ่อน
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอความร่วมมือให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเร่งพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านเขียน
ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2561 ได้กาหนดให้มีการวัดและประเมิน
ความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยใช้เครื่องมือที่สานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาจัดส่งให้ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา มีข้อมูลในการวินิจฉั ยและพัฒ นาการอ่านการเขียนของนักเรียน
เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) จึงขอความร่วมมือทุกโรงเรียนในการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการจัดสอบตามช่วงเวลาที่ได้รับแจ้งจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13 และให้รายงานผลผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ตามระยะเวลา
ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 รายงานผลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 2 รายงานผลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 รายงานผลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 2 รายงานผลภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
2. ให้ครูผู้สอนเป็นผู้ตรวจกระดาษคาตอบและบันทึกผลการประเมินของนักเรียนเป็น
รายบุคล ซึ่งจะได้นาผลการประเมินไปใช้พัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล
อย่างต่อเนื่อง
3. สาหรับผู้รับผิดชอบในการรายงานผลผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์
(e - MES) ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจานวน
นักเรียนให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนการรายงานในระบบฯ ทุกครั้ง
ที่ประชุม : รับทราบ
3.9 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) : นายสุชีพ นวลอ่อน
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ได้วางแผนในการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจาปี
/การศึกษา...
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การศึกษา 2561 ได้กาหนดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาหลัก ๆ ไว้ 3 ครั้ง
ดังนี้
ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนมิถุนายน 2561 เป็นการนิเทศ ติดตามเพื่อเน้นการดาเนินงานขับเคลื่อน
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และติดตามความพร้อมของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
พร้อมทั้งชี้แจงสร้างความเข้าใจนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนธันวาคม 2561 เป็นการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานระหว่างปี
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ครั้งที่ 3 ช่วงเดือนมีนาคม 2562 เป็นการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดยยึดกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 4
มาตรฐาน พร้อมทั้งประเมินผลความสาเร็จของงานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
จุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13
หมายเหตุ
1. งานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ สาคัญ 15 นโยบาย แต่ทเี่ กี่ยวข้องกับสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มี 9 นโยบาย
1) การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2) การพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษ
3) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
4) การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
5) การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
6) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
7) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
8) การพัฒนาครูทั้งระบบ
9) การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด
2. จุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13
1) การดาเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2) การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
3) การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวทางการดาเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม
ที่ประชุม : รับทราบ
3.10 ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2560 รายโรงเรียน (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
: นายสุชีพ นวลอ่อน
ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
จัดเรียงลาดับรายโรงเรียนแยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
/มัธยม...
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มัธยมศึกษาปีที่ 6 งานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผล
การทดสอบ จัดเรียงลาดับ (แยกกลุ่มสี) และแจกให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านแล้ว
โดยมีเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม ดังนี้
สีเขียว หมายความว่า อยู่ในกลุ่มดีมาก (มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ และอยู่ใน 5 อันดับแรก)
สีเหลือง หมายความว่า อยู่ในกลุ่มดี
(มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ แต่ไม่อยู่ใน 5 อันดับแรก)
สีส้ม หมายความว่า อยู่ในกลุ่มพอใช้ (มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ แต่ไม่อยู่ใน 5 อันดับสุดท้าย)
สีแดง หมายความว่า
อยู่ในกลุ่มปรับปรุง (มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศและอยู่ใน 5 อันดับสุดท้าย)
ที่ประชุม : รับทราบ
3.11 โรงเรียนหน่วยขับเคลื่อนระดับเครือข่ายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
: นายสุชีพ นวลอ่อน
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินการเสนอรายชื่อโรงเรียนหน่วยขับเคลื่อนระดับเครือข่ายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับเครือข่าย/สหวิทยาเขต/กลุ่มโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ได้ ด าเนิ นเสนอรายชื่ อโรงเรี ยนโดยใช้ ข้ อมู ลเบื้ องต้ น จากผลการประเมิ น การจั ด การศึ ก ษา
ของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7

สหวิทยาเขต
ทับเที่ยง
ศรีตรัง
ปลันดา
รัษฎา
มรกต-อันดามัน
ขนาบน้า-ธารโบก
เบญจา-ปกาใส

จังหวัด
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
กระบี่
กระบี่
กระบี่

โรงเรียนหน่วยขับเคลื่อน
วิเชียรมาตุ
สภาราชินี 2
หาดสาราญวิทยาคม
รัษฎา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
อามาตย์พานิชนุกูล
พนมเบญจา

ที่ประชุม : รับทราบ
3.12 การประชุมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุของสถานศึกษา
(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) : นางดวงฤดี ลีลาวรกุล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดประชุมอบรมโครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการเงินและพัสดุของสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุของบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถนาไปสู่
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานราชการ ลดปัญหา
/และอุปสรรค...
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และอุปสรรคจากการทางานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2561
โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วยการจัดซื้อจั ดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ ห้องภัชรัตน์ โรงแรม
วัฒนาพาร์ค อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยเชิญผู้อานวยการโรงเรียน, รองผู้อานวยการโรงเรียน
ที่รับผิดชอบดูแลงานงบประมาณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
กิจกรรมที่ 2 “ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ (e-GP)
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ
และทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ผู้เข้ารับ
การอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ที่ประชุม : รับทราบ
3.13 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2560 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) : นางดวงฤดี ลีลาวรกุล
ด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ 134
ตอนพิเศษ 311 ง วันที่ 15 ธันวาคม 2560 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2560
และเพื่อให้การเบิ กจ่ ายเงินสวัสดิการดังกล่ าว ส าหรับหน่วยงานในสั งกัด เป็นไปอย่างคล่ องตัว
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับระเบียบฯ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงยกเลิก
คาสั่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 305/2557 เรื่อง มอบอานาจอนุมัติ
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร สั่ง ณ วันที่ 12 มีนาคม 2557 และได้ใช้
คาสั่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ที่ 565/2561 เรื่อง มอบอานาจอนุมัติ
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกั บการศึกษาบุตร สั่ง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 แทนโดย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ขอให้โรงเรียนแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
ทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
3.14 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณของ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล) : ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โดยคณะกรรมการบริหาร
อัตรากาลังพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว ได้เกลี่ยอัตรากาลังพนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว ให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนต้องการจาเป็น และโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ขาดอัตรากาลังครูในบางกลุ่มสาระ และให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอัตรากาลังโครงการต่าง ๆ
(ยกเว้นโครงการธุรการตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) แจ้งความต้องการวิชาเอกไปยังสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เพื่อดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราวต่อไป นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้รับแจ้งจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานว่าขอให้ชะลอการทาสัญญาจ้างพนักงานราชการรายใหม่ที่ยังไม่ได้ทาสัญญา
ไว้ก่อน เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561
/งบบุคลากร...
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งบบุคลากรค่าตอบแทนพนักงานราชการให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) หมดแล้ว จึงขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ระหว่าง
การสรรหาและยังไม่ได้ ทาสัญญาจ้างพนักงานราชการรายใหม่ชะลอการทาสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการรายใหม่ไว้ก่อน ด้วยเหตุนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ไม่สามารถ
ดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการซึ่งหมายรวมถึงการเรียกบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรร ตาแหน่งพนักงานราชการได้ จึงจาเป็นต้องชะลอการสรรหาและเลือกสรรและการ
เรียกบัญชีพนักงานราชการเพื่อจัดจ้างลงตาแหน่งว่างของโรงเรียนในสังกัดออกไปก่อน ทั้งนี้
จนกว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนึ่ง สาหรับการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวโครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ครูโรงเรียนตาม
พระราชดาริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และเจ้าหน้าที่ธุรการตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
สามารถดาเนินการสรรหาต่อไปได้ ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ได้ ป ระกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สรรหาเป็ น ลู ก จ้า งชั่ ว คราวดั ง กล่ าวตามแนวทางที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดด้วยแล้ว ดังนี้

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่
1
ที่
1
2
3
4
5

1) ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
1.1 ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
จานวน 9 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
วิชาเอก
โรงเรียน
หมายเหตุ
สังคมศึกษา
สภาราชินี 2
สังคมศึกษา
ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
สังคมศึกษา
สวัสดิ์รัตนาภิมุข
สังคมศึกษา
กันตังพิทยากร
ดนตรีไทย
ห้วยยอด
คณิตศาสตร์
ทุ่งยาวผดุงศิษย์
คอมพิวเตอร์
เมืองกระบี่
โสตทัศนศึกษา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
จิตวิทยาและการแนะแนว ลาทับประชานุเคราะห์
จิตวิทยาและการแนะแนว คันธพิทยาคาร
1.2 ครูโรงเรียนตามพระราชดาริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
จานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
วิชาเอก
โรงเรียน
หมายเหตุ
ดนตรีไทย
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
1.3 เจ้าหน้าที่ธุรการตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
จานวน 5 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
โรงเรียน
หมายเหตุ
ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
สวัสดิ์รัตนาภิมุข
วิเชียรมาตุ 2
พนมเบญจา
เมืองกระบี่

/กาหนด...
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กาหนดการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
วันที่ 8 – 14 พฤษภาคม 2561
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
สอบข้อเขียน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 2 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2561
รายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดทาสัญญาจ้าง
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
มีผู้สมัครทั้งหมด 446 คน โดยแยกเป็นตาแหน่งต่าง ๆ ได้ดังนี้
1) ครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ
- สังคมศึกษา
จานวน 125 คน
- ดนตรีไทย
จานวน – คน
- คณิตศาสตร์
จานวน 12 คน
- คอมพิวเตอร์
จานวน 28 คน
- โสตทัศนศึกษา
จานวน 6 คน
- จิตวิทยาและการแนะแนว
จานวน 10 คน
2) ครูโครงการพระราชดาริฯ
- ดนตรีไทย
จานวน - คน
3) เจ้าหน้าที่ธุรการ
จานวน 265 คน
สนามสอบ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ที่ประชุม : รับทราบ
3.15 การจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจาปี 2558 – 2560 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) : ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่า
กว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้กับสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึก ษา
เขต 13 ประจาปี 2558 - 2560 ดังนี้
ชั้นตรา
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
ตริยาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
ตริยาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
(ลูกจ้างประจา)
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
(พนักงานราชการ)
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

ปี พ.ศ. 2558
(สารับ)
10
14
4
17

ปี พ.ศ. 2560
(สารับ)
44
39

1

1

-

4

68

96

หมายเหตุ

54

/สานักงาน...

20
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กาหนดจัดพิธีมอบเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี 2558 – 2560 ในวันพุธ
ที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ที่ประชุม : รับทราบ
3.16 การเตรียมความพร้อมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภท
ผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน (กลุ่มบริหารงานบุคคล) : ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว
กรมบัญชีกลาง โดยสานักงานคลังจังหวัดตรังได้ชี้แจงแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายตรงเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ ป่ว ยนอกโดยใช้บัตรประชาชน ตามหนังสื อ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 143 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยให้บุคลากรในหน่วยงาน
ดาเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบสิทธิข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว โดยเข้าสู่
เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th คลิกระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
หากมีการเพิ่มเติม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ให้ผู้มีสิทธิยื่นคาขอเพิ่ม/ปรับปรุง
ข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐตามแบบ 7127 พร้อมแนบเอกสารประกอบ เช่น
สาเนาบั ตรประชาชน, สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาสู ติบัตร, สาเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนา
ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล, สาเนาใบมรณะบัตร, สาเนาทะเบียนหย่า ต่อนายทะเบียนบุคลากร
ภาครัฐ เพื่อนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ ควบคุมดูแล และบันทึกข้อมูลผู้มี สิทธิและบุคคล
ในครอบครัวในระบบทะเบียนค่ารักษาพยาบาล ให้เป็นปัจจุบัน
2. โครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้
บัตรประชาชน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
3. ในระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 หากผู้มสี ิทธิ
และบุคคลในครอบครัว ไม่ได้นาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ หรือเอกสารทางราชการ ตามที่กรมบัญชีกาหนดให้ใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนมาทา
ธุรกรรมเบิกจ่ายตรง ให้สามารถใช้เลขบัตรประจาตัวประชาชนหรือเลขประจาตัวคนต่างด้าว หรือ
เลขประจาตัวที่กรมบัญชีกลางกาหนดของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวทาธุรกรรมเบิกจ่ายตรงได้
ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยัง
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดทราบด้วยแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
3.17 ประชุมชี้แจงเกี่ ยวกับการดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วิทยฐานะ
แนวใหม่ (ว21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มบริหารงานบุคคล) :
ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กาหนดจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ
การดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) ให้กับข้าราชการครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
ณ โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล และวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ สาหรับ
ข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560)
/นอกจากนี้...
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นอกจากนี้ ได้กาหนดจัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) ในวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดยเชิญวิทยากรจากสานักงาน ก.ค.ศ. จานวน 3 ท่าน
กลุ่มเป้าหมายประมาณ 270 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการ
สถานศึกษาที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล และผู้แทนข้าราชการครู รายละเอียดจะแจ้งให้
โรงเรียนทราบอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม : รับทราบ
3.18 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ เลื่อนวิทย
ฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (กลุ่มบริหารงานบุคคล) :
ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยให้โรงเรียนรวบรวมแบบเสนอขอรับการพัฒนาฯ ส่งถึงสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อจะได้จัดส่งไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานพัฒนาต่อไปภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน สาหรับการตรวจสอบ
รายชื่อ กาหนดการว่าจะมีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาฯ รุ่นใด ให้ข้าราชครูผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนา
สอบถามไปยังหน่วยพัฒนาที่แจ้งความประสงค์หลังวันที่ 10 ของเดือน
ที่ประชุม : รับทราบ
3.19 การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา (ฉก.คศ.สพฐ.) (กลุ่มบริหารงานบุคคล) : ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดผลกระทบกับข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความ
คล่องตัวและดาเนินการไปด้วยความรวดเร็วอย่างมีประสิทธิผล อันส่งผลให้การจัดการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้จัดตั้งศูนย์ใน 5 ระดับ คือ ระดับสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, ระดับคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจาเขตตรวจราชการ
(Cluster), ระดับเขตพื้นที่การศึกษา, ระดับเครือข่ายหรือสหวิทยาเขต และระดับสถานศึกษา
โดยในระดับเขตพื้นที่การศึกษากาหนดองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
องค์ประกอบ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทีไ่ ด้รับมอบหมาย
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ประธานเครือข่ายหรือประธานสหวิทยาเขต
ผู้แทนครู จานวน 1 คน
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา จานวน 1 คน
ผู้อานวยการกลุ่มบิหารงานบุคคล
นิติกรสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/อานาจ...
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อานาจหน้าที่
1. ประสานงานเคลื่อนที่เร็วในการเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่ที่ประสบเหตุ/หน่วยงานทางการศึกษา
ประเมินสถานการณ์และรายงานผู้กากับดูแล/ผู้รับผิดชอบสั่งการเพื่อหยุดยั้งหรือบรรเทาสถาน
การณ์เสนอความเห็นในการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือแบบองค์รวมหรือการเยียวยา
2. เป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร
ในหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานอื่นที่มีผลกระทบร่วมกัน โดยการวิเคราะห์กลั่นกรอง
ประสานงานเพื่อส่งเรื่องให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
3. ตรวจสอบ ติดตาม การดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การร้องทุกข์ร้องเรียน การให้ความ
ช่วยเหลือ/การเยียวยา แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
หน่วยงานทางการศึกษา
4. ชี้แจงทาความเข้าใจในเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หรือสาธารณชนในกรณีที่ กระทบกับส่วนรวมเป็นการเบื้องต้น เพื่อบรรเทาสถานการณ์ไม่ให้
ทวีความรุนแรง
5. ดาเนินการ/สนับสนุนการปฏิบัติงานในเรื่องที่มีปัญหา การร้องทุกข์ร้องเรียน ร่วมกับ
เครือข่าย/สหวิทยาเขต/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ให้คาปรึกษา คาแนะนา และให้ความรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและวิธีการ รวมทั้ง
วิธีปฏิบัติทเี่ กี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด หรือหน่วยงานภายนอก
7. จั ด ท าสถิ ติ ก ารร้ องทุ ก ข์ ร้ องเรี ยนและรายงานผลตามล าดั บ การบั งคั บบั ญชาในส่ ว น
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเรียบร้อยแล้ว และกาหนดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกัน
พิ จ ารณารู ป แบบและแนวทางการการด าเนิ นการตามที่ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานกาหนด ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีตรัง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ประชุม : รับทราบ
3.20 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ
(กลุ่มบริหารงานบุคคล) : ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว
สืบ เนื่ องจาก คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบมาตรการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริต
และประพฤติ มิ ช อบในระบบราชการ โดยให้ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ ถื อ ปฏิ บั ติ
ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการอย่างเคร่งครัด
และยั งให้ น ามาตรการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติมิช อบของข้ าราชการ
มาให้ใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความ
เสียหายแก่ราชการร่วมด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
/3.21 การดาเนิน...
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ที่ประชุม :
ที่ประชุม :

ที่ประชุม :

ที่ประชุม :

3.21 การดาเนินการย้ายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (กลุ่มอานวยการ)
: นายประยุทธ์ โขขัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กาลังปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (บางรัก) ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากร
โรงเรียนในสังกัดที่มาช่วยในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และขอความอนุเคราะห์บุคลากรของโรงเรียน
ในการช่วยขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2561 และบุคลากร
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต 13 เข้ ามาปฏิ บั ติ งาน ณ ส านั กงานใหม่
ณ สานักงานใหม่ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561
สาหรับอาคาร 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบางรัก ขอใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน
ชั่วคราวในขณะที่กาลังปรั บปรุ งซ่อมแซมอาคารขององค์การบริหารส่ว นตาบลบางรักจนกว่า
จะแล้วเสร็จ
รับทราบ
3.22 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) :
นางดวงฤดี ลีลาวรกุล (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 หน้า 26)
รับทราบ
3.23 การรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) : ประธาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินการแก้ปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ในเขตพื้นที่บริการที่ยังไม่มีที่เรียน หรือมีที่เรียนแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง โดยยืดหยุ่นจานวน
นักเรียนต่อห้อง หรือจานวนห้องเรียนตามความเหมาะสมของสถานศึกษา โดยคานึงถึงคุณภาพ
ผู้เรียน และกรณีอื่น ๆ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณาตามความเหมาะสมและความจาเป็น ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
รับทราบ
3.24 ข้อมูลอัตรากาลังสถานศึกษา/สพม. 13 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) : ประธาน
ขอให้โรงเรียนตรวจสอบอัตรากาลังของแต่ละโรงเรียนก่อนจะขออัตรากาลังเพิ่มเติม
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 หน้า 48)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี –

/เลิกประชุม...
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เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
นันทรัฐ คงดา
(นางสาวนันทรัฐ คงดา)
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

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

