
 
 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

วันจันทร์ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

........................................................ 
 
ผู้มาประชุม 
๑. ว่าที่ ร.ต. สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม. พล อต ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  

รอง ผอ.สพม.พช รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พช 
๒. นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์   รอง ผอ.สพม.พช 
๓. นายพร ดังดี    รอง ผอ.สพม.พช 
๔. นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์   ผอ.รร. เพชรพิทยาคม 
๕. นายวัชรินทร์ ดีดาร ์   ผอ.รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
๖. นางสาวณฐมน  คุณเที่ยง  ผอ.รร. พัชรพิทยาคม 
๗. นางอารีวรรณ  ขุนภักดี  ผอ.รร. วังโป่งพิทยาคม 
๘. นายศราวุฒิ ยมยิ่ง (ผู้แทน)  ผอ.รร. วังโป่งศึกษา 
๙. พลตำรวจตรีสุริยัน จันเกิน (ผู้แทน) ผอ.รร. วิทยานุกูลนารี 
๑๐. นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์   ผอ.รร. ชนแดนวิทยาคม 
๑๑. นายพงษ์ศักดิ์  กางถิ่น  ผอ.รร. เนินพิทยาคม 
๑๒. นางสาววชัราภรณ์ โทนแก้ว (ผู้แทน) ผอ.รร. เพชรบูรณ์วิทยา 
๑๓. นายธนัญชัย  พรหมภักดี  ผอ.รร. ดงขุยวิทยาคม 
๑๔. นางสาวสิรภิา สงคราม (ผู้แทน) ผอ.รร. หล่มสักวิทยาคม 
๑๕. นางธิตาพร ฤทธิ์รอด   ผอ.รร. ติ้ววิทยาคม 
๑๖. นายภูพัฒน์  ไกรลาศ   ผอ.รร. ผาเมืองวิทยาคม 
๑๗. นางวิไลพร ยิ้มเยาะ (ผู้แทน)  ผอ.รร. เมืองกลางวิทยาคม 
๑๘. นางลำดวน  นักดนตรี  ผอ.รร. ศรีจันทร์วิทยาคมฯ 
๑๙. นายอักษร ดีไสว (ผู้แทน)  ผอ.รร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
๒๐. นายวิชชา อยู่เพชร   ผอ.รร. ผาแดงวิทยาคม 
๒๑. นายจักรพงษ์ สมชารี (ผู้แทน)  ผอ.รร. หล่มเก่าพิทยาคม 
๒๒. นายไพโรจน์  เดชะรัตนางกูร (ผู้แทน) ผอ.รร. เมืองราดวิทยาคม 
๒๓. นายจุลินทร์ น้ำค้าง   ผอ.รร. แคมป์สนวิทยาคม 
๒๔. นายสายันต์  คงสุข   ผอ.รร. ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 
๒๕. นายสมพงษ์ ศรีขวัญแก้ว  ผอ.รร. น้ำหนาววิทยาคม 
๒๖. นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง  ผอ.รร. หนองไผ่ 
๒๗. นายฐิติพงษ์  ตรีศร   ผอ.รร. นาเฉลียงพิทยาคม 
๒๘. นายสุวรรณชัย  พรหมศร  ผอ.รร. เพชรละครวิทยาคม 
๒๙. นางน้ำผึ้ง  จันเจริญ   ผอ.รร. ท่าด้วงพิทยาคม 
๓๐. นายมนตรี  สำเภา   ผอ.รร. บึงสามพันวิทยาคม 
๓๑. นายคำภาสณ์  บุญเติม  ผอ.รร. วังพิกุลพิทยาคม 
๓๒. นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่   ผอ.รร. ซับบอนวิทยาคม 



๒ 

๓๓. นางสาวพัทธนันต์  แหยมแก้ว  ผอ.รร. ศรีมงคลวิทยาคม 
๓๔. นายศุภโชค  แข่งแก้ว  ผอ.รร. ศรีเทพประชาสรรค์ 
๓๕. นายเริงฤทธิ์  แก้วยศ   ผอ.รร. นิยมศิลป์อนุสรณ์ 
๓๖. นางสาวนพชรัตน์ จิโรจวริัตน์ (ผู้แทน)  ผอ.รร. พุขามครุฑมณีอุทิศ 
๓๗. นายคณนันท์  พฤทธสาโรช  ผอ.รร. น้ำร้อนวิทยาคม 
๓๘. นางรัชดา  ผูกผยนต ์   ผอ.รร. ซับสมบูรณ์วิทยาคม 
๓๙. นายสิทธิโชค  ทองโคตร  ผอ.รร. โคกปรงวิทยาคม 
๔๐. ว่าที่ ร.อ.ยุทธศาสตร์  ถนัดพงษ์ ผอ.รร. วังใหญ่วิทยาคม 
๔๑. นายกิติศักดิ์  เพ่ิมพูลพานิช  ผอ.รร. เมืองศรีเทพ 
๔๒. นางสุพิชญา  เหล็กแดง  ผอ.รร. นาสนุ่นวิทยาคม 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ส.ต.ท.สุชาติ สวุรรณเลิศ  รอง ผอ.สพม.พช   (ไปราชการ) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางทิวาภรณ์  ทองจันทร์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
๒. จ.ส.อ.สมบูรณ์  ถนอมพลกรัง  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓. นางสาวประกาย  บรรลัง  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๔. นางละออง  หาญยากรณ์  ผอ.กลุ่มอำนวยการ 
๕. นางสาวพัฒนา  เต็มเพชร  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๖. นายอุเทน หาญสมบัติ   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗. นางสาวธนัชยา ปานทอง  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน 
๘. นางสาวยลพัชร์ มีเนน   ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๙. นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๑๐. นายดนัยฤทธิ์ พิลา   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
๑๑. นางสาวจันทราวรรณ ช้างสุวรรณ นักจิตวิทยาโรงเรียน 
๑๒. นางฐิติพร คุ้มสุวรรณ์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน 
๑๓. นายพิสิทธิ์ หอมรื่น   พนักงานราชการ 
๑๔. นางสาวสุกัญญา คำลิ้ว  พนักงานพิมพ์ดีด 
 
  ๑. มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมี
ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ ส่งผลให้นักเรียนสอบได้สูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้แก่  
      - โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      - โรงเรียนเพชรพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระ
      การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
      - โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
      - โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  



๓ 

  ๒. มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรู ้ให้นักเรียน  
มีทักษะสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ ส่งผลให้นักเรียนสอบได้สูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้แก่  
      - โรงเรียนวิทยานุกูลนารี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
      - โรงเรียนเพชรพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
      - โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
      - โรงเรียนเพชรพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
      - โรงเรียนวิทยานุกูลนารี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
  ๓. มอบเกียรติบัตรการดำเนินการจัดทำงานวิจัยในประเดน็ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้แก่ โรงเรียนติ้ววิทยาคมและโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
 
  ๔. มอบเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
  
เริ่มประชุม       เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ว่าที่ ร.ต. สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑      เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   
          ๑.๑ ว่าที่ ร.ต. สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการ
ในตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.พช รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พช มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
  ๑. นโยบาย MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย ขอให้สถานศึกษาเตรียมการ 
ด้านอาคารสถานที่ ในช่วงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จะมีการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่  
๑/๒๕๖๕ เพื ่อติดตามนโยบายด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา ว่าได้ดำเนินการในด้านใดบ้าง  
และสถานศึกษามีมาตรการในการเปิด On site อย่างไร หรือกรณีที่ไม่สามารถเปิดเรียนแบบ On site ได้ 
สถานศึกษามีแผนการรองรับอย่างไร  สถานการณ์ปิดภาคเรียนมีการเตรียมความพร้อมเกี ่ยวกับ 
ความปลอดภัยของนักเรียนหรือไม่ มีแผนปฏิบัติการอย่างไร 
  ๒. โครงการพาน้องกลับมาเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  
ได้ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามนักเรียน ที่มีรายชื่อแต่ไม่มีนักเรียน มีนักเรียนแต่ไม่มีรายชื่อในระบบ DMC  
ต้องชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่ทราบ  
  ๓. โรงเรียนคุณภาพ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้แก่
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สำหรับโรงเรียนที่มีรายชื่อเข้ารับการประเมินในรอบต่อไป ให้เตรียมการเกี่ยวกับ 
ตัวชี้วัดของสถานศึกษา ด้านผู้เรียน ด้านทักษะชีวิต ด้านทักษะอาชีพ ด้านคุณภาพครู คุณภาพของผู้บริหาร 
และหลักสูตรของโรงเรียนคุณภาพ  



๔ 

  ๔. การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ให้แบ่งหนี้สินครู เป็นเหมือนบัวสี่เหล่า ฝากกรรมการ
สหกรณ์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด ดูแลสมาชิกสหกรณ์ในการลดภาระค่าใช้จ่ายที่สามารถช่วยเหลือได้ 
  ๕. การบรรจุครูผู้ช่วย โรงเรียนที่ได้ครูบรรจุใหม่ ให้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์ และแผนการสอน ให้มีความคล่องตัว 
  ๖. โครงการส่งเสริมการอ่าน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรร
งบประมาณ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง  
การจัดทำโครงการ สำหรับโรงเรียนนำร่อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ได้จัดสรร
งบประมาณให้โรงเรียนละ ๘,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อหนังสือโครงการส่งเสริมการอ่าน  
  ๗. การเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จะเป็นการประเมินโรงเรียนตั้งแต่ต้นเทอมจนสิ้นสุด 
ภาคเรียน การประเมินผลการปฏิบัติราชการจะเป็นการประเมินโดยแบ่งตามขนาดโรงเรียน  
  ๘. แนะนำบุคลากร นางสาวจรรทราวรรณ ช้างสุวรรณ พนักงานราชการ ตำแหน่ง
นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  ๙. ประชาสัมพันธ์มาตรการบังคับใช้กฎหมาย “เมาแล้วขับ จับขังจริง” แก่ผู้กระทำผิด
กรณีเมาแล้วขับในช่วงวันที ่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ ่งเป็นช่วงควบคุมเข้ม ๗ วันระวังอันตราย  
โดยนำร่องพื ้นที่เขตอำนาจศาลภาค ๖ (จังหวัดภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง) เพื ่อสร้าง 
ความตระหนักแก่ผ ู ้ข ับขี ่และลดอุบัต ิเหตุจากการดื ่มแล้วขับ  หากพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย  
จะต้องถูกส่งตัวฟ้องศาล ซึ ่งศาลจะพิจารณาพิพากษาลงโทษตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน  
โดยโทษนั้นมีความแตกต่างกันตามพฤติการณ์ของแต่ละคนที่ได้กระทำจริง ซึ่งความหนัก -เบาจะขังจริง
หรือไม ่เป็นดุลยพินิจที่ศาลจะพิจารณาจากคำให้การประกอบพยานหลักฐาน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นกำหนดโทษ
อัตราใด เช่น จำคุก รอลงอาญา การสั ่งคุมประพฤติ เพื ่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสีย  
จากพฤติกรรมดื่มแล้วขับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริหารประชาสัมพันธ์ 
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามมาตรการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
          ๑.๒ นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รอง ผอ.สพม.พช มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
       - ไม่มี - 
 

         ๑.๓ นายพร ดังดี รอง ผอ.สพม.พช มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
      แจ้งภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
  - กำกับติดตามงานด้านความปลอดภัย 
  - กำกับ ติดตาม งานกลุ่มอำนวยการและกลุ่มพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา 
  - รับผิดชอบ สหวิทยาเขตหล่มสัก และสหวิทยาเขตไผ่สามพัน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
          ๑.๔ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.พช มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
       - ไม่มี - 
  



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕   
   วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓     เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   ๓.๑ กลุ่มอำนวยการ 
         ๓.๑.๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Assessment Online : ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้คะแนน ๙๓.๘๘  
ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good) 
 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  



๖ 

         ๓.๑.๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Assessment Online : ITA Online) ในเดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๕ ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนจัดเตรียมเอกสาร OIT โดยใช้คู่มือการประเมินฯ ประจำปี ๒๕๖๔ มาดำเนินการ
ล่วงหน้า  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
         ๓.๑.๓ การรายงาน e-covid๑๙ report ขอความร่วมมือแจ้งผู้รับผิดชอบ
ของแต่ละสถานศึกษารายงานข้อมูลทุกวันจันทร์ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  



๗ 

   ๓.๒ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                       
        ๓.๒.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย-รายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕  
(ตารางรายงานผลข้อมูล ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕) 
 

 



๘ 

 
 
 



๙ 

 
 



๑๐ 

 
 



๑๑ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  



๑๒ 

        ๓.๒.๒ ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการหักเงินเดือน และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกันเพื่อชำระหนี้บุคคลที่ ๓ 
  ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ได้แจ้งการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ 
พ.ศ.๒๕๕๑ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดลำดับการหักเงินเดือนหรอื
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันเพ่ือชำระหนี้บุคคลที่ ๓ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำเหน็จบำนาญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างโครงการต่างๆ ตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดได้ตามหนังสือ ที่ ศธ 
๐๔๓๒๕/ว ๑๐๒๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  (รายละเอียดแนบ
ท้ายระเบียบวาระการประชุม) ตามรายการดังนี้ 
  ๑. การอายัดเงินหรือสิทธิเรียกร้องตามหมายบังคับคดี  
  ๒. สหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ 
  ๓. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  ๔. เงินสงเคราะห์ ชพค. ชพส. 
  ๕. สถานบันการเงินต่าง ๆ  
  ๖. บริษัทประกันชีวิต 
ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งข้าราชการครูในสังกัดทราบ หรือตรวจสอบรายการหักได้ที่  
ระบบ e-money ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ไม่สามารถหักชำระหนี้ได้ ให้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยหรือสถานบันการเงิน 
เพ่ือชำระหนี้โดยตรง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                               ๓.๒.๓ การจัดที ่พักและการกำหนดวิธ ีปฏิบ ัต ิในการจัดข้าราชการ 
เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ 
  ๑) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ  
พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ๒) มอบอำนาจการจัดที่พักและการกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัย  
ในที่พักของทางราชการ 
  ๓) คำสั่ง สพฐ.ที่ ๕๖๔/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจการจัดที่พัก
และการกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ 
  ๔) คำสั่ง สพฐ.ที่ ๒๗๙/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจ 
การอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน (รายละเอียดแนบท้ายระเบียบวาระการประชุม) 

  ในกรณี การใช้สิทธิของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่ามีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ ขอชี้แจงเป็นการเบื้องต้นว่า รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษามีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ตาม (๑) ทางราชการไม่ได้จัดบ้านพักให้ (๒) ไม่มีเคหะสถานเป็นของตนเองหรือคู่สมรส (๓) ได้รับคำสั่งย้าย
ไปต่างท้องที่ และให้พิจารณาตาม (๑) (๒) (๓) ประกอบด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการจัดบ้านพักข้าราชการ
ขอให้ผู ้บริหารสถานศึกษา ตามคำสั ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที่ ๕๖๔/๒๕๖๑  
เรื ่อง มอบอำนาจการจัดที ่พักและการกำหนดวิธ ีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที ่ พัก  



๑๓ 

ของทางราชการ โดยขอให้ผ ู ้ร ับมอบอำนาจกำหนดให้ช ัดเจนว่าที ่พ ักที ่อยู ่ในความควบคุม ดูแล  
และรับผิดชอบ จัดเป็นที ่พักสำหรับข้าราชการระดับใดและดำเนินการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัย 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธ ีปฏิบัติที ่กระทรวงการคลังกำหนด ทั ้งนี ้ ให้คำนึงถึงความจำเป็น  
เหมาะสมและประหย ัดเพ ื ่อประโยชน ์ของทางราชการเป ็นสำค ัญ พร ้อมท ั ้ งจ ัดทำทะเบียนคุม 
การจัดข้าราชการเขา้และออกจากที่พักของทางราชการเพ่ือการตรวจสอบต่อไป 

ว่าที่ ร.ต. สมจิตร รอดเรือง การจ ัดบ ุคลการเข ้าท ี ่พ ักเป ็นอำนาจของผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษา  
การอนุมัติเบิกของข้าราชการครูและรองผู ้อำนวยการสถานศึกษา ในส่วนของผู ้อำนวยสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   

๓.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
        ๓.๓.๑ การเลื ่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเสนอขอความเห็นชอบ จาก อกศจ. และ กศจ.  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.๔ กลุ่มนโยบายและแผน         
        ๓.๔.๑ การรายงานภัยพิบัติ ให้รายงานเบื ้องต้นมายังกลุ ่มอำนวยการ  
กรณีที่ต้องการขอรับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม ให้โรงเรียนดำเนินการเขียนแบบ ปร.๔ ปร.๕ ปร.๖  
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้กลุ่มนโยบายและแผน และจะดำเนินการเสนอเรื่องไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ๓.๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
         ๓.๕.๑ การคัดเลือกสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  และสถานศึกษา 
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ 
  - การคัดเลือกสถานศึกษาเพื ่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยส่งผล 
การประเมินตนเองมายัง สพม.เพชรบูรณ์ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๖๕๖ 
  - ส่งผลการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบฯ  ภายในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 
  



๑๔ 

 
  



๑๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  



๑๖ 

        ๓.๕.๒ แจ้งสถานศึกษานำข้อมูลผู ้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.๓ และ ม.๖ 
เข้าระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕  
 

  



๑๗ 

 
 



๑๘ 

  



๑๙ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
๓.๕.๓ รายงานผลการดำเนินงานเรื ่องการปฏิบัติหน้าที ่ของกลุ ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา ดังนี้ 
  ๑. ด้านความปลอดภัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ให้ดำเนินการพื้นที่ปลอดภัยของนักเรียน เร่งแก้ปัญหา
กลุ่มผู้เรียน เน้นการลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน เสริมสร้างระบบกลไกลในการดูแลความ
ปลอดภัยอย่างเข้มข้นให้กับผู้เรียน รวมไปถึงโรคอุบัติใหม่ ภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกประเภท โดยได้จัดอบรม
โครงการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่างๆ และได้ร่วมมือกับ
กรมสุขภาพจิตที่ ๒ (พิษณุโลก) มีการจัดอบรม school help hero ให้กับครูแนะแนวและนักจิตวิทยา
โรงเรียน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งคำถามเกี่ยวกับนักเรียน  จากการดำเนินการที่ผ่านมามีผลตอบรับ 
จากโรงเรียนในสังกัด จัดส่งรายชื่อนักเรียนมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  
ช่วยแก้ปัญหา จำนวน ๒๕ ราย  
  ๒. ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้รับมอบหมายจาก
ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  ให้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียน  
และพัฒนาการศึกษาประจำปี ๒๕๖๔ มีนักเรียนได้ประสบภัยในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  - นักเรียนเสียชีวิต จำนวน ๑๔ ราย 
  - นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ จำนวน ๒๑ ราย 
  ๓. ด้านความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการ 
จัดทำมาตรการ ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดทำมาตรการความปลอดภัยและสอดคล้องกับ สพฐ.  
MOE Safety Center  
มติที่ประชุม  รับทราบ 



๒๐ 

        ๓.๕.๔ โครงการพาน้องกลับห้องเร ียน  จะแบ่งเป ็น ๒ กล ุ ่ม ได ้แก่  
๑) กลุ ่มของ กศศ. มีนักเรียนในสังกัด จำนวน ๒๑ ราย และมีโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๒ แห่ง  
๒) กลุ่มของ DMC มีนักเรียน ๖๓ ราย อยู่ในสังกัดทั้งหมด ๒๐ โรงเรียน ซึ่งสรุปจากแอปพลิเคชั่น มีนักเรียน
และพบตัวจำนวน ๕๕ ราย  ติดตามแล้วไม่พบ จำนวน ๘ ราย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
        ๓.๕.๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข
จ ังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการ TO BE NUMBER ONE ได ้เข ้าร ่วมนำเสนอผลงานระดับประเทศ  
และได้ร ับรางวัลระดับประเทศจังหวัดกลุ ่มร ักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที ่ ๒  
โรงเรียนวังโป่งศึกษา ได้รับรางวัลกลุ่มต้นแบบระดับเงิน ในปี ๒๕๖๕ มีโรงเรียนในสังกัดได้เข้าแข่งขัน
ระดับประเทศอีก ๒ โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม และโรงเรียนดงขุยวิทยาคม   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
        ๓.๕.๕ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ทำหน้าที ่ เป ็นจุดจัดการโรงเร ียนปลอดบุหรี ่จ ังหวัดเพชรบูรณ์  
ในเรื่องของการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ แอลกอฮอร์ และสุขภาวะ ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัด  
ได้รับรางวัลระดับเงิน จำนวน ๑๗ แห่ง ระดับทอง จำนวน ๑๑ แห่ง ระดับเพชร จำนวน ๙ แห่ง และรางวัล
ระดับประเทศ จำนวน ๓ แห่ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.๖ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                  ๓.๖.๑ ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (o-net) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓,๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

 



๒๑ 

 
นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ การสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าสอบ เพ่ือใช้ในการวัดผลคุณภาพการศึกษา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

                  ๓.๖.๒ การนิเทศ ต ิดตาม การขับเคลื ่อนโครงการโรงเร ียนส ุจริต  
(ทุกโรงเรียน)  ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบด้วย 
  - กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
  - กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 
  - กิจกรรมการถอดบทเรียน (Beat Practice) ของผู้บริหารและครู 
  - กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                  ๓.๖.๓ การนิเทศ ต ิดตาม หลักสูตรต้านทุจร ิตศ ึกษา  มีแนวทาง 
การดำเนินการ ดังนี้ 
  - รายวิชาเพ่ิมเติม 
  - บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  - บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
  - จัดบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  - จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการสุ่มตรวจ
โรงเรียน ขอให้ดำเนินการจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



๒๒ 

                  ๓.๖.๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู ้ในรูปแบบ Active 
leaning และการจัดการเรียนรู้ฐานสรรถนะ   
   - ผู้เข้ารับการอบรม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดทุกคน  
 ในวันเสาร์ที ่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet และ Facebook live  
สพม.พช เพื ่อเป็นการสำรวจครูทั ้งระบบ และต้องมีการพัฒนา  Active leaning ซึ ่งเป็นงานนโยบาย 
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จะต้องปรับหลักสูตรให้เข้ากับ
ฐานสมรรถนะ 
 

 
 

นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรม เนื่องจากเป็นงานนโยบาย 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือนำไปสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                  ๓.๖.๕ การน ิเทศ ต ิดตาม  การประก ันค ุณภาพภายนอกภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙)  ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ เมษายน 
๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ โรงเรียน 
  ๑. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  ๒. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
  ๓. โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม  ๔. โรงเรียนชับสมบูรณ์วิทยาคม 
  ๕. โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  ๖. โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 
  ๗. โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม  ๘. โรงเรียนเมืองศรีเทพ 
  ๙. โรงเรียนเพชรละครวิทยา  ๑๐.โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
  ๑๑. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ๑๒. โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 
  ๑๓. โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม  ๑๔. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ สมศ. ได้ประเมินระยะที่ ๑ การอ่าน SAR ของปี ๒๕๖๓ และสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จะลงตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ก่อนรับการประเมินจาก สมศ. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  



๒๓ 

                  ๓.๖.๖ การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) 
ระหว่างวันที ่ ๒ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  ทั้งนี้  
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จะดำเนินการจัดทำปฏิทินในการลงพ้ืนที่ให้สถานศึกษา
ทราบอีกครั้ง 
นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ การตรวจเยี ่ยม สิ ่งที ่ต้องลงไปดูเนื ่องจากสถานการณ์ปิดภาคเรียน  
ในภาคเรียนที่ผ่านมามีการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน อันดับแรกให้ดำเนินการด้านอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียน มาตรการป้องกัน 
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และดำเนินการให้ครอบคลุมกับมาตรการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ 
การจัดการเรียนการสอน ต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมและต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                  ๓.๖.๗ การขับเคลื่อนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
  - ด้านคุณภาพการศึกษา 
  - ด้านทักษะอาชีพ 
  - ด้านทักษะชีวิต 
  - ด้านการมีส่วนร่วม 

 
 



๒๔ 

 
 

 
 



๒๕ 

 

 **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้มีนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ให้โรงเรียนได้นำสู่การปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบาย  
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน** 
นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ เนื ่องจากนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กำหนดค่า KPI เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือสถานศึกษา 
ในสังกัดดาวน์โหลดนโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติสำนักงาน
เขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ซึ ่งแต่ละโรงเรียนจะต้องกำหนดตัวชี ้ว ัดเป็นของโรงเรียน 
ให้สอดคล้องกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๓.๗ กลุ่ม DLICT 
        ๓.๗.๑ การเตร ียมความพร ้อมระบบคอมพิวเตอร ์และเคร ือข ่าย 
INTERNET ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ระบบความปลอดภัยของระบบอินเตอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ ขอให้
โรงเรียนตรวจสอบระบบที่ไม่ได้ใช้งานและตรวจสอบปลั๊กไฟเมื่อเลิกใช้งาน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
        ๓.๗.๒ ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต และตรวจสอบแพ็คเก็ตอินเตอร์เน็ต  
ให้เหมาะแก่การใช้งานของแต่ละสถานศึกษา  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
        ๓.๗.๓ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต ให้สถานศึกษา
ดำเนินการเขียนโครงการมายังกลุ ่ม DLICT เพื ่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
ตามลำดับต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



๒๖ 

        ๓.๗.๔ การพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน ขอความร่วมมือสถานศึกษา
ตรวจสอบ URL ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและมีความทันสมัย เนื้อหาที่จะนำขึ้นหน้าเว็บไซต์ให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ITA Online 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
            ๓.๘ หน่วยตรวจสอบภายใน 
         ๓.๘.๑ รายการผลการตรวจติดตาม เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ หน่วยตรวจสอบ
ภายในได้ออกติดตามตรวจสอบโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด เป็นแผนที่บูรณาการกับตรวจสอบ
ภายใน สพฐ. ขอบคุณโรงเร ียนท ั ้ ง ๒๐ โรงเร ียนท ี ่อำนวยความสะดวกและจ ัดเตร ียมเอกสาร  
ทำให้การติดตามบรรลุวัตถุประสงค์  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                  ๓ .๘.๒ การตรวจต ิดตามเง ินอ ุดหน ุน เง ินรายได ้สถานศ ึกษา  
จำนวน ๑๐ โรงเรียน ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ จะแจ้งปฏิทินให้โรงเรียนทราบต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๓.๙ กลุ่มกฎหมายและคดี 
         -ไม่มี- 
 
   ๓.๑๐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           ๓.๑๐.๑ การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัล “เพชรมัธยม” ประจำปี ๒๕๖๕ ขอให้ประธานสหวิทยาเขตดำเนินการสรรหาและคัดเลือก
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามจำนวน ในอัตราร้อยละ ๕  
ของแต่ละสหวิทยาเขต ดังนี้ 
 

ที ่ สหวิทยาเขต จำนวน หมายเหตุ 
๑ สหวิทยาเขตเพชรวังโป่ง ๑๒ คน  
๒ สหวิทยาเขตเมืองชนแดน ๑๖ คน  
๓ สหวิทยาเขตหล่มสัก ๑๗ คน  
๔ สหวิทยาเขตหล่มเก่า น้ำหนาว เขาค้อ ๑๓ คน  
๕ สหวิทยาเขตไผ่สามพัน ๑๙ คน  
๖ สหวิทยาเขตศรีวิเชียร ๑๖ คน  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕       เรื่องอ่ืน ๆ 
   ๕.๑ ความเคลื่อนไหว ของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด  
โดยนายจงรัก เกตแค เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด  



๒๗ 

นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในหลายๆ ด้าน เช่น การสนับสนุนกิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมด้านการศึกษา 
และขอเชิญชวนข้าราชการครู สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ๕.๒ ความเคลื่อนไหว ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
สาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายศุภโชค แข่งแก้ว มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  ๑. การร่วมทำบุญทอดผ้าป่ากับ นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในจังหวัดเพชรบูรณ์มียอดร่วมทำบุญ ๗๓,๔๙๘ บาท  
ยอดร่วมทั้งหมด ๑,๕๘๙,๗๙๒ บาท 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  ๒. การจัดกิจกรรมรดน้ำขอพร เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๕ ส.บ.ม.ท. มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เวลา ๑๐.๐๐ น. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ๕.๓ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สพม.เพชรบูรณ์ โดยนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  ๑. การทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับ
ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  จะต้องสอดคล้อง 
และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  ๒. ก ิจกรรมศ ึกษาด ูงาน  การข ับเคล ื ่อนศ ูนย ์ เคร ือข ่ายส ่งเสร ิมประส ิทธ ิภาพ 
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ และพัฒนาผู้บริหาร เช่น การศึกษาดูงาน โครงการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์และสหกรณ์ออมทรัพย์
สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  ๕.๔ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ 
จำกัด โดยนายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่  
๑ มีนาคม - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  - อายุไม่เกิน ๗๕ ปี 
  - เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ สพฐ.ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  - เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร สมาชิกสมทบ 
  ค่าสมัครสมาชิก 
  - โดยผู้สมัครชำระค่าสมัคร ๕๐ บาท ค่าบำรุง ๕๐ บาท 
  - เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ๑,๐๐๐ บาท 
  - เงินสงเคราะห์สมทบกองทุนตามเกณฑ์อายุ ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



๒๘ 

  ๕.๕ การประเมิน OBEC QA โดยนายมนตรี สำเภา ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ โรงเรียน ที ่ผ่านมามีการอบรมสร้างความเข้าใจ และส่งงานที่โรงเรียนเขียนให้
คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน ๒ ชุด ให้แก่ ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ และโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลก  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 

 
           ศิริพร  บุ้งจันทร์ 
     (นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์) 
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
       ละออง  หาญยากรณ์ 
    (นางละออง  หาญยากรณ์) 
   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

 

 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


