
 
 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
ครั้งที่ 5/๒๕๖๕ 

วันที่ ๒9 กันยายน ๒๕๖๕  
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
........................................................ 

 
ผู้มาประชุม 
๑. ว่าที่ ร.ต. สมจิตร รอดเรือง  รอง ผอ.สพม. พล อต ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  
     รอง ผอ.สพม.พช รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พช 
2. นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์  รอง ผอ.สพม.พช 
3. นายพร ดังดี    รอง ผอ.สพม.พช 
4. ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ  รอง ผอ.สพม.พช 
5. นางสาวสุมาลี  เมืองทอง (ผู้แทน) ผอ.รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
6. นายฑิฆัมพร  อ่อนละออ (ผู้แทน) ผอ.รร. พัชรพิทยาคม 
๗. นางอารีวรรณ  ขุนภักดี  ผอ.รร. วังโป่งพิทยาคม 
8. นายพัชริน  ภู่ชัย   ผอ.รร. วิทยานุกูลนารี 
9. นายชนินทร์  วงศ์แก้ว (ผู้แทน)  ผอ.รร. ชนแดนวิทยาคม 
๑0. นายพงษ์ศักดิ์  กางถ่ิน  ผอ.รร. เนินพิทยาคม 
๑1. นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต  ผอ.รร. เพชรบูรณ์วิทยา 
๑2. นายธนัญชัย  พรหมภักดี  ผอ.รร. ดงขุยวิทยาคม 
๑3. นายสุพรรณ์ พลบุรี (ผู้แทน)  ผอ.รร. หล่มสักวิทยาคม 
๑4. นายภูพัฒน์  ไกรลาศ   ผอ.รร. ผาเมืองวิทยาคม 
15. นางลำดวน  นักดนตรี  ผอ.รร. ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคัลลาภิเษก 
๑6. นายพีรวัตร จันทกูล   ผอ.รร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
17. นางน้ำผึ้ง จันเจริญ   ผอ.รร. ผาแดงวิทยาคม 
18. นางบุศราภรณ์  คำแก้ว  ผอ.รร. หล่มเก่าพิทยาคม 
19. นายจุลินทร์  น้ำค้าง   ผอ.รร. แคมป์สนวิทยาคม 
20. นายสายันต์  คงสุข   ผอ.รร. ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 
21. นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง  ผอ.รร. หนองไผ่ 
๒2. นายฐิติพงษ์  ตรีศร   ผอ.รร. นาเฉลียงพิทยาคม 
๒3. นายสุวรรณชัย พรหมศร  ผอ.รร. เพชรละครวิทยา 
๒4. นายวิชชา  อยู่เพชร   ผอ.รร. ท่าด้วงพิทยาคม 
25. นายศักดิ์สุริยัน  กองเตย (ผู้แทน) ผอ.รร. บึงสามพันวิทยาคม 
26. นางพรทิพย์  อินทร์บัวทอง (ผู้แทน) ผอ.รร. วังพิกุลพิทยาคม 
27. นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่   ผอ.รร. ซับบอนวิทยาคม 
28. นายชัยวัฒน์ ญาณสว่าง (ผู้แทน) ผอ.รร. ศรีมงคลวิทยาคม 
29. นายศุภโชค  เข่งแก้ว   ผอ.รร. ศรีเทพประชาสรรค์  
๓0. นางอรทัย  อินการทุม   ผอ.รร. พุขามครุฑมณีอุทิศ 
๓1. นายคณนันท์  พฤทธสาโรช  ผอ.รร. น้ำร้อนวิทยาคม 



๒ 

๓2. นายชยเจษฎา  ศตสังวัตสร์ (ผู้แทน) ผอ.รร. ซับสมบูรณ์วิทยาคม 
๓3. นายสิทธิโชค  ทองโคตร  ผอ.รร. โคกปรงวิทยาคม 
34. ว่าที่ ร.อ.ยุทธศาสตร์  ถนัดพงษ์ ผอ.รร. วังใหญ่วิทยาคม 
35. นายกิติศักดิ์  เพิ่มพูลพานิช  ผอ.รร. เมืองศรีเทพ 
36. นางสุพิชญา  เหล็กแดง  ผอ.รร. นาสนุ่นวิทยาคม 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์   ผอ.รร. เพชรพิทยาคม  ติดราชการ 
2. นายมานะ  มะสิน   ผอ.รร. วังโป่งศึกษา  ติดราชการ 
3. นางพรธิตา  ฤทธิ์รอด   ผอ.รร. ติ้ววิทยาคม  ติดราชการ 
4. นายรัชชาพงษ์  อยู่สุข   ผอ.รร. เมืองกลางวิทยาคม ติดราชการ 
5. นายไพโรจน์  ทองเพ็ง   ผอ.รร. เมืองราดวิทยาคม  ติดราชการ 
6. นายสมพงษ์  ศรีขวัญแก้ว  ผอ.รร. น้ำหนาววิทยาคม  ติดราชการ 
7. นายเริงฤทธิ์  แก้วยศ   ผอ.รร. นิยมศิลป์อนุสรณ์  ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางทิวาภรณ์  ทองจันทร์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
2. จ.ส.อ. สมบูรณ์  ถนอมพลกรัง  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. นางสุริยาพร  สง่าวงษ์  (ผู้แทน)  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4. นางสาวพัฒนา  เต็มเพชร  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
5. นางธัญญ์ชลิตา  ใจแสน (ผู้แทน) ผอ.กลุ่มอำนวยการ 
6. นางสาวยลพัชร์ มีเนน   ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
7. นายศุภชัย  รัววิชา   ผอ.กลุ่ม DLICT 
8. นายอุเทน หาญสมบัติ   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. นายอนิรุทธิ์  ชูสาย   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. กลุ่มกฎหมายและคดี 
10. นางสาวธนัชยา  ปานทอง  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
๑1. นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๑2. นางฐิติพร คุ้มสุวรรณ์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน 
๑๓. นายดนัยฤทธิ์  พิลา   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
๑๔. นายน้ำมนต์  ใจแสง   เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
๑๕. นางสาวสุกัญญา คำลิ้ว  พนักงานพิมพ์ดีด 
๑6. นางสาวนฤมล  รักษาบุญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
17. นางกัญญาภัทร  ทรายฮวด  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
18. นายกฤษดา  รางวันนา  พนักงานราชการ 
19. นายพิสิทธิ์  หอมรื่น   พนักงานราชการ 
20. นางสาวศรีสมร  ศรีเมือง  นักวิชการพัสดุชำนาญการพิเศษ 
21. นางอรพรรณ  กึนสี   นักวิชาการศึกษชำนาญการ 
22. นายสมพิศ สมมูล   ช่างไฟฟ้า ช๔ (ผู้ดูแลห้องประชุม) 
23. นายลำเจียก ฟักทอง   พนักงานทั่วไป (ผู้ดูแลห้องประชุม) 
24. นายนนทิวรรษ  วิมาเนย์  พนักงานขับรถ (ผู้ดูแลห้องประชุม) 



๓ 

เริ่มประชุม                เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

  มอบเกียรติบัตรบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 รางวัล 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑      เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   
          ว่าที ่ ร.ต. สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการ  
ในตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.พช รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พช มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
 ๑. นโยบาย ท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 
  - MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์มีความห่วงใยโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับการข่าวสารที่เกิดขึ้นกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเน้นย้ำให้
โรงเรียนในสังกัดทราบว่า เมื่อมีข่าวที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริง ให้รายงานข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาทราบทันที  
  ขณะนี้ มีบางโรงเรียนน้ำท่วม ให้เตรียมความพร้อมเก็บของขึ้นที่สูง รายงานความเสียหาย
พร้อมของบประมาณในการซ่อมแซม มายังสำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษามัธยมศ ึกษาเพชรบ ูรณ์  
เพ่ือรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบต่อไป  
  - โครงการพาน้องกลับมาเรียน ขอให้โรงเรียนรายงานความก้าวหน้าของการทำงานจนกว่า
จะจบปีการศึกษา 
  - โรงเรียนคุณภาพ ขอให้โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม เตรียมข้อมูลสำหรับรับการ สุ่มตรวจ
จาก ปปช. ซึ่งมีโรงเรียนคุณภาพหลายโรงเรียนที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ไดด้ำเนินการตามที่โรงเรียนขอเปิดเรียบร้อยแล้ว  
 ๒. เร่งรัดการเบิก - จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอให้โรงเรียนที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 3. สำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม เสนอชื่อเพื่อรับการยกย่อง 
จาก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเสนอ
รายชื่อภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/ ๒๕๖๕   
   วันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖๕ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
          ๑. นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รอง ผอ.สพม.พช มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
     1.1 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ขอขอบคุณผู ้บริหารและผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง      
ทุกท่านที ่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ทำให้ได้ตัวแทนไปแข่งขัน 
ในระดับภาค ซึ่งจะมีการแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดน่าน ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2565 



๔ 

   1.2 OBEC QA ขอชื่นชมทุกโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินในปี พ.ศ. 2665 มากท่ีสุด 
   1.3 การประเมิน SCQA มีโรงเรียนที่อยู่ระหว่างการประเมิน จำนวน 22 โรงเรียน 
ซึ่งจะทำการประเมินในสัปดาห์ที่สอง ของเดือนตุลาคม 2565 ทั้งนี้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล             
การจัดการศึกษา จะแจ้งปฏิทินให้โรงเรียนทราบอีกครั้ง และรายงานผลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานทราบ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม 2565 
   1.4 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นโยบายแจ้งว่า 
ให้สอบตามความสมัครใจ แต่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ยังให้รายงานตัวช ี ้วัด  
ผลของ O-NET ของโรงเรียน เพื ่อให้การรายงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือโรงเรียน              
ในสังกัดทุกโรงเรียน ได้สื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ให้เข้าทดสอบ O-NET ให้ได้มากที่สุด  
  สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6             
ใช้วิธีการสอบแบบออนไลน์ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ต้องเป็นผู้ดูแลการสอบทั้งหมด
ของจังหวัด ขณะนี้ อยู่ระหว่างการสำรวจคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่มีคุณสมบัติครบตามที่ สมศ. กำหนด                
จึงขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารสำรวจข้อมูลว่าโรงเรียนของท่านมีคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง/1 ห้องสอบ และ
สามารถจัดเป็นศูนย์สอบได้หรือไม่ 
  กรณีปีนี้นักเรียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) น้อยกว่าเป้าหมาย 
จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพรชรบูรณ์ จัดสอบในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา               
แทนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
         ๒. นายพร ดังดี รอง ผอ.สพม.พช มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
                    2.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ดำเนินการ 
   2.2 การวางแผนเรื่องของการส่งผลงานเข้ารับรางวัลของข้าราชการครู  โดย         
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา จะดำเนินการจัดทำปฏิทินการส่งผลงานเข้ารับรางวัลให้โรงเรียนใน
สังกัดทราบ เพ่ือใช้วางแผนในการจัดทำผลงานต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
         ๓. สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.พช มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
           3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลระดับประเทศ  
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม และเป็นตัวแทนของภาคเหนือ ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วย
สนับสนุนในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
   3.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับเรื่องร้องเรียน จากผู้ปกครองว่า ตำรวจ            
ลงพื้นที่ตรวจสอบสารเสพติด บางครั้งไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงมีหนังสือมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ว่าทุกครั้งที่ตำรวจลงพื้นที่ออกตรวจ จะแจ้งมายังผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อให้ส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมการลงพ้ืนที่ เพ่ือขจัดปัญหาเรื่องร้องเรียน 



๕ 

   3.3 มาตรการความปลอดภัย ขอให้โรงเรียนจัดทำแผนเผชิญเหตุ เพื ่อรองรับ
สถานการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และนำไปปฏิบัติ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
         ๔. กลุ่มอำนวยการ 
   ๔.๑ การรายงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิราชการ  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๑  
ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ให้โรงเรียนรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  
ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ตามหนังสือ สพม.พช ที่ ๐๔๓๒๕/๒๙๖๖ ลว. ๑๖ ส.ค. ๖๕) ขณะนี้มีโรงเรียน 
ได้จัดส่งข้อมูลแล้ว ดังนี้ 
 1. โรงเรียนเพชรละครวิทยา   2. โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 
 3. โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์  4. โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 
 5. โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม     6. โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 7. โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม   8. โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 
 9. โรงเรียนหนองไผ่    10. โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 
 11. โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม   12. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
 13. โรงเรียนซับบอนวิทยาคม    
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ๔.๒ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 มีหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ ดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน วันที่ถวายกฐิน 

1 สำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

3 กระทรวงมหาดไทย วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

4 กระทรวงศึกษาธิการ วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

5 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

6 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

7 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

8 กรมการพัฒนาชุมชน วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

9 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)  วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



๖ 

 
        ๕. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                       
   ๕.๑ รายงานผลการเบิกจาย-รายจายลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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๑๑ 

  ขณะนี้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีบางโรงเรียนอยู่ระหว่างการ
บริหารสัญญา ฝากโรงเรียนควบคุม เร่งรัด ติดตาม การทำงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา 
และในส่วนของโรงเร ียนที ่ได ้ร ับอนุมัติรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเร ียนที ่ประสบภัยธรรมชาติ                     
ทั้ง ๗ โรงเรียน เป็นจำนวนเงินทั ้งสิ ้น ๒,๒๕๐,๘๐๐ บาท และรายการหลังคาเอนกประสงค์ จำนวนเงิน 
4,890,000 บาท กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว  
  การบริหารงบประมาณที่ผ่านมา ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน ที่ให้การกำกับติดตาม เบิก - จ่าย
งบประมาณ ทำให้ผลการเบิก - จ่าย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับที่ 5 
ของระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับรางวัลเป็นหน่วยงานที่มีผลการเบิก - จ่าย 
งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ระดับดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของระดับจังหวัด 
มติที่ประชุม  รับทราบ    
 
        ๖. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   ๖.๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ และมีคำสั่ง
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลับไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งเดิม 
         6.1.1 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
         6.1.2 ว่าที ่ ร.ต.สมจิตร รอดเรือง รองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ และอนุมัติให้กลับไป
ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตั ้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
        ๗. กลุ่มนโยบายและแผน         
            ๗.๑ งานวิเคราะห์งบประมาณ 
         7.1.1 การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงิน 
ด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัด รายงานข้อมูลการเงิน  
ด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเปิดระบบให้สถานศึกษาสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูล  
ครั้งที่ 1 ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งรายงานข้อมูล  ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 ตุลาคม 2565  
เวลา 16.30 น. 
         7.1.2 การเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จะดำเนินการเตรียมจัดตั้งงบประมาณ 



๑๒ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัดที่มีความ
จำเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์และด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง  จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดเตรียมดำเนินการดังนี้ 
  1) ศึกษาคู่มือการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2567 
  2) สำรวจความจำเป็นขาดแคลนด้านครุภัณฑ์และด้านอาคารสถานศึกษา 
  3) สำรวจความสำคัญจำเป็นในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน เตรียมจัดทำประมาณราคาในการปรับปรุงซ่อมแซม 
  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จะแจ้งกำหนดการในการจ ัดตั้ง
งบประมาณดังกล่าวให้ทราบอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
            7.2 งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล    
                7.2.1 การติดตาม ตรวจสอบ และอนุมัติข้อมูลโครงการ ในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  - ไตรมาสที ่ 4 ระบบ eMENSCR จะเปิด ว ันที ่ 1 ตุลาคม 2565 เพื ่อให้ดำเนินการ 
นำเข้าโครงการในไตรมาสที ่ 4 และรายงานความก้าวหน้าทุกโครงการ จึงขอให้ทุกโครงการรายงาน
ความก้าวหน้าตามแบบรายงานส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
  - แบบรายงานความก้าวหน้าได้ส่งในระบบ My office และ กลุ่มไลน์ “รายงานการติดตาม 
สพม.พช.” 
                7.2.2 การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  
   - เนื่องจากกลุ่มนโยบายและแผน ต้องดำเนินการสรุปรวมการรายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปรายงานโครงการที่ได้ดำเนินการตามแบบ
รายงานโครงการได้ส่งในระบบ My office และ กลุ่มไลน์ “รายงานการติดตาม สพม.พช.”ส่งกลุ่มนโยบาย          
และแผน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
            7.3 งานข้อมูลสารเทศทางการศึกษา ตามปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารเทศ 
ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565  
                7.3.1 ข ้อม ูลน ักเร ียนรายบุคคล (DMC)  (ว ันท ี ่  15 ต ุลาคม – 10 
พฤศจิกายน 2565) ให้โรงเรียนดำเนินปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพ่ือเก็บข้อมูลการเคลื่อนย้ายนักเรียน 
การจำหน่ายนักเรียน การตรวจนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด  ให้โรงเรียนดำเนินการยืนยันข้อมูลการมีตัวตน              
อยู่จริงของนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ยืนยันข้อมูลทุกรายการ ปิดระบบเวลา 16.30 น.  
                7.3.2 ข้อมูลอาคารและสิ ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ให้โรงเรียนดำเนินบันทึก
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง และยืนยันข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ตุลาคม 2565  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
            7.4 งานนโยบายและแผน  
                   การจัดทำ -ร ่าง- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2566 - 2570 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุมหน้า 13 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



๑๓ 

        ๘. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   ๘.๑ การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข                
ปีการศึกษา 2565 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการดำเนินการ
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในปีการศึกษา 2565  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ๘.2 พาน้องกลับมาเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 27 โรงเรียน  
ตามรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. นักเรียนที่ต้องติดตามท้ังสิ้น จำนวน ๘๔ คน 
  ๑) ติดตามแล้ว จำนวน ๘๔ คน 
  ๒) ยังไม่ติดตาม จำนวน ๐ คน 
  ๓) ติดตามแล้วพบตัว จำนวน 81 คน 
  ๔) ติดตามแล้วไม่พบตัว จำนวน 3 คน 
  ๒. กลับเข้าระบบการศึกษาแล้ว จำนวน 67 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน ๒๕๖๕) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ๘.3 ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา จะเห็นได้ว่าเมื ่อแจ้งระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ และตามแนวปฏิบัติของหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้บริหาร
โรงเรียนได้รับทราบ และจัดตั้งกลุ่มไลน์ ในการติดต่อประสานงาน ผลที่ได้คือ โรงเรียนในสังกัดได้จัดส่งเอกสาร
การขออนุญาตเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึ้น กรณีที่พานักเรียนไปนอกสถานศึกษาแต่ไม่พักแรมไม่ว่าใน
หรือนอกจังหวัด ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 8 “ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาพิจารณา (๑) หัวหน้า
สถานศึกษา สำหรับการพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรมตามข้อ 5 (๑)”   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
        ๙. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   9.๑ การรายงานผลการประเม ินค ุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR)  
ครบทุกโรงเรียน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



๑๔ 

   9.2 การประกาศผลโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
ที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education 
Commission Quality Awards : OBECQA) ระดับ OBECQA ของปีพ.ศ. ๒๕๖๓  จำนวน 10 โรงเรียน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   9.3 การขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากลที่ได้รับ
รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education 
Commission Quality Awards : OBECQA) ระดับ SCQA ของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน 22 โรงเร ียน  
คณะกรรมการจะลงพื้นท่ีประเมิน ภายในเดือน ตุลาคม 2565 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
    

   9.4 โรงเร ียนดีต ้องมีที ่ย ืน โรงเร ียนคุณธรรม 3 ดาว ได้ผ ่านการประเมิน  
จำนวน 3 โรงเรียน 
  - โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
  - โรงเรียนเมืองศรีเทพ 
  - โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จะขับเคลื่อนโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ได้รับการประเมิน  
ให้รับการประเมินต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   9.5 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนได้นำเข้าข้อมูลเรียบร้อย (จัดสอบปกติ) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   9.6 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ขอให้โรงเรียนนำส่งข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เฉพาะที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบและจำนวนคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะตรงตามที่กำหนด ภายใน  
30 กันยายน 2565 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   9.7 การรายงานผลการเรียนเฉลี ่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน เข้าสู่ระบบการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS66) ผ่านระบบ GPA 
OBEC ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565- 16 ตุลาคม 2565 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   9.8 โรงเรียนต้นแบบของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียงบทุกโรงเรียน และมีโรงเรียนที่เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม โรงเรียน 
วิทยานุกูลนารี โรงเรียนหนองไผ่ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 จะมีการขับเคลื่อนโรงเรียนที่ยังไม่เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบฯ ทั้งหมด  
เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



๑๕ 

        ๑๐. กลุ่ม DLICT 
     ๑๐.๑ ช่องทางการส่งผลงานของโรงเรียน ผลงานผู้บริหาร ผลงานครู ผลงาน
นักเรียน ขณะนี้กลุ่ม DLICT ได้จัดวางระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร 
ของโรงเรียนในสังกัด  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

        ๑๑. หน่วยตรวจสอบภายใน 
     ๑๑.๑ แผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 
จะเน้นในเรื่องการติดตาม โรงเรียนที่ได้ดำเนินการเข้าตรวจในปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ รอแนวทางการ
จัดทำแผนจาก สพฐ. อีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
     ๑๑.2 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ให้โรงเรียนดำเนินการภายในวันที่ 15  
ของเดือนถัดไป สำหรับโรงเรียนที่ค้างส่ง ขอให้เร่งดำเนินการรายงานโดยด่วน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
     ๑๑.3 การรายงานค่าสาธารณูปโภคไตรมาส 4 อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้ง
โรงเรียนให้รวบรวมรายงานของไตรมาสสุดท้าย เพื่อรายงานในระบบ ARS ระบบจะปิดในวันที่ 25 ตุลาคม 
2565 ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนจัดส่งรายงานให้กลุ่มตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กำหนด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
        ๑๒. กลุ่มกฎหมายและคดี 
     - ไม่มี - 
 
        ๑๓. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา       
                    - ไม่มี - 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๕       เรื่องอ่ืน ๆ 
   ๕.๑ ความเคลื่อนไหว ของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด ดังนี้ 

      - ไม่มี – 
 

   ๕.๒ ความเคลื่อนไหว ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
สาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดงาน 
มุทิตาจิต ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  



๑๖ 

   ๕.๓ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ร่วมกับ สพม.เพชรบูรณ์ 

      - ไม่มี – 
 

   ๕.๔ ฝากข้อคิดการทำงาน จากผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ  
ในปี 2565 
          1) นายพัชริน ภู่ชัย ตั้งแต่เริ่มรับราชการมาด้วยความมุ่งมั่นและมีอุดมการณ์ 
ตามบทกลอนคือ “หากวันหนึ่งข้าเป็นดั่งช้างใหญ่ จะให้เหล่าสัตว์ได้อาศัยกันทั่วหน้า จะจงรักภักดีปวงประชา 
ให้สมกับคำว่าพญาพราย” มีสิ่งที่จะฝากให้กับทุกท่าน คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองเป็นสิ่ ง
สำคัญ ถ้าเรามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทำเพื่อชาติบ้านเมือง และความเป็นพี่เป็นน้อง จะส่งเสริมให้เราเดินไป
ข้างหน้าด้วยความสง่างาม  
  การขับเคลื่อนด้านการจัดทำแผนเผชิญเหตุถือเป็นสิ่งสำคัญ ต้องสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่าย
และนำไปปฏิบัติ หากเกิดเหตุแล้วให้ยึดมั่นในความถูกต้อง ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน 
          2) นายจุลินทร์ น้ำค้าง ให้แนวคิดเรื ่องการปฏิบัติงานเน้นการพูดคุยเป็น
สำคัญ ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
          3) นายภูพัฒน์ ไกรลาศ ฝากข้อคิดในการปฏิบัต ิราชการต่อผู ้บร ิหาร
สถานศึกษา ว่า ในสถานศึกษาเราจะไม่ได้รับความยุติธรรม ๑๐๐% เนื่องจากมีทั้งผู้ที่พอใจและไม่พอใจ ขอให้
ทุกท่านเดินทางสายกลาง รักษาระยะห่างกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป 
          4) นายอาคม วิทยเขตปภา กล่าวความรู ้ส ึกที ่มีต่อการปฏิบัติราชการ                   
ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ และกำชับสถานศึกษา ดังนี้ 
  - ให้ผู ้บริหารสถานศึกษาที ่เกษียณอายุราชการ และผู ้ที ่ได้ย้าย มอบหมายงานในความ
รับผิดชอบให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน 2565 
  - ให้ออกเลขคำสั่งตรวจสอบพัสดุประจำปี 
  - จัดทำรายงานใบเสร็จรับเงิน 
  - การใช้เงินอุดหนุนต่อยอด ปี 2564 – 2565 ซึ่งใช้ได้ตาม ว 126 จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ 
กันยายน 2565 
  - การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ที่จัดตามปีการศึกษาคาบเกี่ยวกับปีงบประมาณ ให้
กระทบยอดเงินให้ถูกต้อง 
     
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  



๑๗ 

   ๕.4 นำเสนอเรื่องอ่ืนๆ 
         นางลำดวน นักดนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ขอขอบคุณผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ที่สนับสนุนรถตู้พร้อมพนักงานขับรถ  
ที่นำพาทีมโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข้าร่วมงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื ่อวันที ่ 19 กันยายน 2565 ได้รับพระราชทานป้ายงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน  
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ถือว่าเป็นเกียรติ 
อันสูงยิ่งของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 

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