รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ครั้งที่ 2 /2562
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
.............................................
ผู้มาประชุม
1. นายปัญญา หาแก้ว

รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
2. นางอุทัยวรรณ มิตรเจริญชัย ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3. นางอารมณ์ รักไธสง
แทนผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
4. นางนฤพร หล่าสกุล
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
5. นางสาวไพลิน หวังกลุ่มกลาง แทนผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6. นายกฤตพล ชุมสกุล
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7.นางสาวอุทัยวรรณ จรสูงเนิน ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
8. นายสุรชาติ สว่างพลกรัง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. นายกอปรเชษฐ จิตละม่อม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
10. นายโกศล พงษ์พานิช
ผู้อานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา
11. นายสุพล เชื่อมพงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองคง
12. นางสมจิต มุ่งกลาง
ผู้อานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
13. นายนิสิทธิ์ ส่งสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนสีดาวิทยา
14. นายปรีชา ไค่นุ่นสิงห์
ผู้อานวยการโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม
15. นายรังสรรค์ สู้สนาม
ผู้อานวยการโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม
16. นายภราดร พวงประโคน ผู้อานวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
17. นายวิเชียร ทองคลี่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
18. นายวรณัฐ ทีบัวบาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบึงพะไล
19. นายชูชาติ อยู่สอาด
ผู้อานวยการโรงเรียนเทพาลัย
20. นายศักดา คาโส
แทนผู้อานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
21. นายโกเมศ หอยมุกข์
ผู้อานวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี
22. นายบันเทิง ทรงประโคน ผู้อานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม
23. นายเจริญ ศรีแสนปาง
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม
24. ว่าที่ร้อยตรีอุเทน มานอก แทนผู้อานวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
25. นางอรทัย พยัคฆ์มะเริง
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บารุง
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26. นายเงิน จานนอก
27. นายพงษ์มิตร สิทธินอก
28. นางสมมาตร ศิริบูรณ์
29. นายวิรพจน์ โคกเกษม
30. นายวิลาศ ดวงเงิน
31. นายประยงค์ ประทุมวัน
32. นายนิรมิตร ดวดกระโทก
33. นายพิษณุ คุณชื่น
34. นางพัชรี รักษาสุวรรณ
35. นายเกชา เหมือนวาจา
36. นายวีระศักดิ์ วนาภรณ์
37. นายธนวัฒน์ สุขเกษม
38. นายสุชาติ จิตติการุณย์
39. นางสาวสุวพิชญ์ ประจิต
40. นายสภูษณพงศ์ เครื่องกลาง
41. นายไกรศร ทองมูลชัย
42. นายสมศักดิ์ สุขสมัย
43. นายรังสิโรจน์ ปาลวัฒน์
44. นางสาวมะลิวัน มาเหง่า
45. นายประภาส ชาตี
46. นายกฤตภาส นิกรกุล
47. นายสราวุฒิ แช่มเมืองปัก
48. นางสาวดวงจิต สนิทกลาง
49. นายอิสรา รักชาติ
50. ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ภักดีแก้ว
51. นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง
52. นายมงคล ไหมล้วน
53. นายชูชีพ แรงใหม่
54. นายอภิรมย์ สินชุม
55. นางณัชชา ศรีแสนปาง
56. นายปรีชา เพียรกลาง
57. นายรวิภัทร ชัยภัทรธนสร
58. นายจักราวุธ วิจบ

ผู้อานวยการโรงเรียนโนนสูงศรีธานี
ผู้อานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา
แทนผู้อานวยการโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา
ผู้อานวยการโรงเรียนปากช่อง
ผู้อานวยการโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
ผู้อานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา 2
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
ผู้อานวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
ผู้อานวยการโรงเรียนเสิงสาง
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
ผู้อานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
ผู้อานวยการโรงเรียนขามสะแกแสง
ผู้อานวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
ผู้อานวยการโรงเรียนพุดซาพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองน้าใสพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนพิมายดารงวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนภู่วิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนลาทะเมนไชยพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนมิตรภาพวิทยา
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59. ว่าทีร่ ้อยตรีวีรชน เทนอิสสระ ผู้อานวยการโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม
60. นายประเสริฐ ศรีจันทร์
ศึกษานิเทศก์
61. นายวิภูพฤกษ์ ชื่นอาภา
ศึกษานิเทศก์
62. นางสาววันทิตา ทะลาสี
ศึกษานิเทศก์
63. นายแสนยากร สายสิน
ศึกษานิเทศก์
64. นางสาวภัชชฎา โอษคลัง ศึกษานิเทศก์
65. นางศศิธร เจริญใจ
ศึกษานิเทศก์
66. นางสาวอรวรรณ ศรีประดิษฐ์พงศ์ ศึกษานิเทศก์
67. นางจิราพร พานสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์
68. นางกาญจนาภรณ์ จันทร์กิตติ ศึกษานิเทศก์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางธีระนุช เอี่ยมโคกสูง
2. นายปุณณวิช ยุระวงศ์
3. นายบัณฑิต ชนะชัย
4. นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก
5. นางศุภิสรา ก้องเกียรติศักดา
6. นางประพาฬรัตน์ แก้วเกิด

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ไปราชการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ ไปราชการ
ศึกษานิเทศก์ ไปราชการ
ศึกษานิเทศก์ ไปราชการ
ศึกษานิเทศก์ ไปราชการ
ศึกษานิเทศก์ ไปราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
นางนภาพร ทุ่งกลาง

พนักงานธุรการ

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
นายปัญญา หาแก้ว รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประธานการประชุม กล่าวเปิดและ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระก่อนการประชุม
การมอบเกียรติบัตร โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยทาดี ถวายในหลวง”
ปีการศึกษา 2561 ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ให้แก่ โรงเรียนบึงพะไล ดังนี้
1. นายวรณัฐ ทีบัวบาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบึงพะไล
2. นางวิไลพร ทองดี
ครูโรงเรียนบึงพะไล
3. นางอัษฎางค์ ทองดี
ครูโรงเรียนบึงพะไล
4. นางสาวบุริมนาถ ศรีโคตร นักเรียนโรงเรียนบึงพะไล
5. นางสาวจันทร์จิรา สุขแจ่ม นักเรียนโรงเรียนบึงพะไล
6. นายทวิชาติ ทองดี
นักเรียนโรงเรียนบึงพะไล
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
(1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดส่งประกาศ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2562
(2) การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 และจะ
ดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้ อานวยการสถานศึ กษา
ระหว่างวันที่ 20 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
.
(3) การย้ า ยข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ได้สรุปจานวนข้าราชการครูทมี่ ีคุณสมบัติยื่นคาร้องขอย้าย ดังนี้
- ต่างเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีปกติ) 66 ราย ต่างจังหวัด 52 ราย ในจังหวัด 14 ราย
- ต่างเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีพิเศษ) ต่างจังหวัด 2 ราย ในจังหวัด 1 ราย
- ต่างเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีสับเปลี่ยน) ต่างจังหวัด 1 ราย
- ภายในเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีปกติ) 74 ราย กรณีพิเศษ 4 ราย
ทั้งนี้จะนาข้อมูลเสนอต่อที่ประชุม อกศจ./กศจ. พิจารณาอนุมัติการย้าย
รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2562
ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ออกคาสั่งย้ายและแต่งตั้งตามมติ กศจ. รอบที่ 1 ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2562
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2562
(4) การต่อ ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ ครู การแก้ไขข้ อ บัง คั บ คุรุส ภาว่ าด้ว ยใบอนุ ญ าต
ประกอบวิ ช าชี พ พ.ศ.2559 จากที่ ใ ห้ ข้ า ราชการครู มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู ต ลอดชี วิ ต ได้ แต่ ต้ อ งเป็ น
ข้ า ราชการครู ที่ ต่ อ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ มาแล้ ว 3 ครั้ ง รวมระยะเวลาการท างาน 15 ปี เพราะถื อ ว่ า มี
ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญแล้ว เปลี่ยนเป็นต้องต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทุก 5 ปี โดยในการต่อ
ใบอนุ ญาตประกอบวิช าชีพครู นั้ น ครู ทุกคนจะต้องมีห ลั กฐานยืนยันด้ว ยว่า ในระยะเวลา 5 ปี ได้รับการพัฒ นา
อะไรบ้าง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครูต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพ
(5) การขยายอายุเกษียณราชการ จาก 60 ปีเป็น 63 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างนาเข้าที่ ประชุม
คณะรัฐมนตรี(ครม.) เสนอเพื่อพิจารณา หากมีข้อมูลที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
1.2 การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนประจาตาบล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้ดาเนินการตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ
โรงเรียนประจาตาบล ซึ่งเป็นการพัฒนาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยจะประชุม
คัดเลือกโรงเรียน จานวน 30 โรง ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อจะดาเนินการขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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1.3 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย สานักงาน ก.ค.ศ.ได้แจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
ทั้งนี้ สพม.31 ได้ดาเนิ น การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่ อประเมิ นครูผู้ ช่ว ย จานวน 107 ราย ทั้งนี้ ให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด แล้วรายงานให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ ภายใน 15 วัน
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รายงานการประชุมครั้งที่ 1 /2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562
ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องเสนอเพื่อทราบกลุ่มอานวยการ
-ไม่ม-ี
3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบกลุ่มนโยบายและแผน
3.2.1 การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 2 (30%)
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2/2561
ครั้งที่ 2 (30%) ให้โรงเรียนในสังกัด 3 รายการ (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
เพื่อให้ครบ 100 % ของจานวนนักเรียนที่มีตัวตนในสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลในระบบนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10
ธันวาคม 2561 ตามแนวทางการตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนจริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การจัดสรรในครั้งที่ 2 โรงเรียนในสังกัด สพม.31 ได้รับจัดสรรจานวน 49 โรงเรียน ไม่ได้
รับจัดสรร 1 โรงเรียน เนื่องจากจานวนนักเรียนลดลง งบประมาณที่ได้รับครั้งที่ 1 เกินวงเงินที่ควรได้รับภาคเรียนที่
2/2561 ซึ่ง สพฐ.จะไปหักลบในภาคเรียนที่ 1/2562 ต่อไป สาหรับโรงเรียนที่สามารถติดตามนักเรียนกลับมา
เข้าเรียนในระบบได้แล้ว ขอให้แจ้งข้อมูล ให้ สพม.31 ทราบ เพื่อรายงานสพฐ.จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่ อ ไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ทั้งนี้ ได้แจ้งบัญชีจัดสรรตามหนังสือ สพม.31 ที่ ศธ 04261/ ว 413
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
3.2.2 อาคารเรียนอาคารประกอบที่ได้รับอนุญาตให้รื้อถอน
ตามที่คณะกรรมการจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน
ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียน อาคารประกอบพบว่า ยังมีโรงเรียนหลายโรงที่ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารแล้วแต่ยัง
ไม่ได้รื้อถอนและยังใช้งานอยู่ ขอแจ้งให้ทราบว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่อาจทาให้เกิดอันตรายต่อนักเรียน ครู จากการชารุด
ของอาคาร เช่น ฝ้า หลังคา กาแพงพัง ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ ฯลฯ ผู้บริหารโรงเรียนต้องรับผิดชอบความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ส่วนอาคารที่ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนแล้วจะไม่สามารถของบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมได้ ขอให้
โรงเรียนแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการของบประมาณซ่อมแซมกรุณาตรวจสอบเพราะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
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โรงเรียนหรือเจ้าหน้าที่ จึงไม่ทราบว่าอาคารที่ขอซ่อมแซมได้รับอนุญาตให้รื้อถอนแล้ว หากมีการตรวจสอบพบว่ายังมี
การของบประมาณปรับปรุงอยู่ จะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
ทั้งนี้ เมื่อโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนแล้ว จะต้องรื้อถอนอาคาร
หลังที่ได้รับอนุญาตให้รื้อถอน หากโรงเรียนมีความจาเป็นต้องใช้อาคารอยู่ เนื่องจากอาคารยังไม่เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ขอให้ดาเนินการนาวิศวกรมาตรวจสอบ และรับรองว่าสมารถใช้งานได้เป็นปีๆไป
ที่ประชุม

รับทราบ
3.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-ไม่ม-ี

3.4 เรื่องเสนอเพื่อทราบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แจ้งผลการเบิกจ่ายเงินประจา สรุปยอด ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นรายไตรมาส (ไม่รวมงบกลาง) ดังนี้
งบรายจ่าย
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม (ทุกงบ)
32
54
77
100
รายจ่ายลงทุน
20
45
65
100
รายจ่ายประจา
36
57
80
100
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้รับงบประมาณงบลงทุน จานวน 81,136,700 บาท ก่อหนี้
ผูกพันแล้ว จานวน 50,660,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว จานวนเงิน 5,697,800 บาท คิดเป็นร้อยละของการเบิกและ
ผูกพันทั้งสิ้น 62.44 งบประมาณที่เหลือเป็นงบผูกพันระหว่างปี 2562-2563 จานวน 9,606,600 บาท และ
งบปรับปรุงซ่อมแซม รายละเอียดดังนี้
1.ปรับปรุงซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ได้รับงบประมาณ 21 โรงเรียน ก่อหนี้ผูกพัน
เรียบร้อยแล้ว จานวน 16 โรงเรียน ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันและส่งสาเนาสัญญาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 จานวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา, โคราชพิทยาคม ,จระเข้หินสังฆกิจวิทยา,
หนองกราดวัฒนา และเทพาลัย
2.โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย นักเรียนหญิง
วงเงินเกิน 500,000 บาท จานวน 13 โรงเรียน พื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้เร่งดาเนินการและ
ส่งสาเนาสัญญาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการในระบบ GFMIS ต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

3.5 เรื่องเสนอเพื่อทราบกลุ่มบริหารงานบุคคล
3.5.1 การประชุม VDO Conference เรื่อง การสร้างความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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การประชุม VDO Conference เรื่อง การสร้างความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปได้
ดังนี้ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจะเลื่อน
เงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน และ วันที่ 1 ตุลาคม เป็นการเลื่อนเงินเดือนแบบช่ว ง ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะ
และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558 แบบช่วง กาหนดให้เลื่อน
เงินเดือนปีละ 2 ครั้ง ภายในวงเงินร้อยละ 3 ของเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่
1 มีนาคม และวันที่ 1 กันยายน ซึ่งกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
มีผ ลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล าคม 2561 กาหนดให้ส่วนราชการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนในภาพรวม
ของส่วนราชการหรือเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี และกาหนดให้เลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้ง ไม่เกินร้อยละ 6
ของฐานในการค านวณ ส าหรั บ การเลื่ อนเงิ นเดื อนให้ ผู้ บัง คั บบั ญชานาผลการประเมิ นจากการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทางาน และข้อ
ควรพิจารณาอื่น ๆ ของผู้นั้นมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ซึ่งแต่ละคนจะได้รับการเลื่อนเงินเดือนเป็นจานวน
เงินเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาข้อมูลที่กล่าวข้างต้น และต้องเป็นไปตามช่วงเงินเดือนและฐานในการคานวณ
ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ดังนั้น การเลื่อนเงินเดือนในครั้งนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงไม่สามารถ
ประมาณการอัตราเงินเดือนที่จะได้รับเป็นจานวนที่แน่นอนได้ ผู้ทาหน้าที่ประเมิน ทาข้อตกลง ในการปฏิบัติงานกับ
ผู้รับการประเมิน ต้องประเมินด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และ กฎ
ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561
3.5.2 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
(หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552)
ปีงบประมาณ 2561
ลาดับที่
เรื่อง
จานวน
หมายเหตุ
1
ยื่นคาขอรับการประเมินวิทยฐานะชานาญการ
125 ราย
2
ผ่านเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะชานาญการ (ว 17)
67 ราย
3
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะชานาญการ (ว 17)
2 ราย
4
ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3
15 ราย
5
อยู่ระหว่างดาเนินการส่งผลคะแนน
41 ราย
6
ยื่นคาขอรับการประเมินวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
218 ราย
7
ผ่านเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะชานาญการพิเศษ (ว 17)
10 ราย
8
ปรับปรุงแก้ไขผลงาน 6 เดือน
25 ราย
9
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะชานาญการพิเศษ (ว 17)
17 ราย
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10
11
12

ยื่นคาขอรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายครูผู้สอน)
อยู่ระหว่างส่ง กคศ.พิจารณา
อยู่ระหว่างประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2
ปีงบประมาณ 2562
ลาดับที่
เรื่อง
1
ยื่นคาขอรับการประเมินวิทยฐานะชานาญการ
2
ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3
3
ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3
4
อยู่ระหว่างดาเนินการส่งผลคะแนน
5
ยื่นคาขอรับการประเมินวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
6
ดาเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 แล้ว
7
ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2
8
อยู่ระหว่างส่งกรรมการตรวจผลงาน ด้านที่ 3
9
ยื่นคาขอรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายผู้บริหาร)
10
ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2
11
ยื่นคาขอรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายครูผู้สอน)

6 ราย
5 ราย
1 ราย
จานวน
32 ราย
26 ราย
6 ราย
3 ราย
26 ราย
24 ราย
26 ราย
210 ราย
2 ราย
1 ราย
0 ราย

หมายเหตุ

3.5.3 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
(หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)
1) ยื่นคาขอรับการประเมินวิทยฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 8 ราย
2) อยู่ระหว่าง กศจ.นม. พิจารณาผลการประเมิน
จานวน 6 ราย
3) อยู่ระหว่าง กศจ.นม. ขอเอกสารเพิ่มเติม
จานวน 2 ราย
3.5.4 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินตกเบิก คาสั่งที่ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติเดือนกรกฎาคม 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน
2561 และกรณีตกหล่นหรืออื่น ๆ)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้ดาเนินการสารวจข้อมูลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับอนุมัติเงินตกเบิกเงินวิทยฐานะแล้ว ผลปรากฏว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
พฤศจิกายน 2561 ไม่มีผู้ได้รับเงินตกเบิกวิทยฐานะ เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหลังมกราคม 2560
(เข้าระบบการจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง)
3.5.5 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดารงตาแหน่งครู
(หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีผู้ที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์ ว 20 ให้ดารงตาแหน่งครูแล้ว จานวน 655 คน
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3.5.6 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วยให้ดารงตาแหน่งครู
(หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561)
กรณีครูผู้ช่วยที่บรรจุแต่งตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป จะต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วยให้ดารงตาแหน่งครู (ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 19 ลงวันที่ 25
ตุลาคม 2561) ทั้งนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคลได้เสนอแต่งตั้งกรรมการประเมินเพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 จานวน 107 ชุด เรียบร้อยแล้ว
3.5.7 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้สรุปจานวนข้าราชการครูทีมีคุณสมบัติ
ยื่นคาร้องขอย้าย ดังนี้
- ต่างเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีปกติ) 66 ราย ต่างจังหวัด 52 ราย ในจังหวัด 14 ราย
- ต่างเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีพิเศษ) ต่างจังหวัด 2 ราย ในจังหวัด 1 ราย
- ต่างเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีสับเปลี่ยน) ต่างจังหวัด 1 ราย
- ภายในเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีปกติ) 74 ราย กรณีพิเศษ 4 ราย
นางนฤพร หล่าสกุล ขอนาเรียนว่าหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
คุณสมบัติของผู้ขอย้ายกรณีปกติ (3.1) ได้ปฏิบัติงานในตาแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า
24 เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่กาหนด ให้ยื่นคาร้องขอย้าย (ยื่นคาร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 9- 29 มกราคม 2562)
ขอให้ท่านผู้บริหารโรงเรียนกลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น ทั้งนี้กลุ่มบริหารงานบุคคลตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพบว่า
มีผู้ขาดคุณสมบัติในการยื่นคาร้องขอย้าย จานวน 5 ราย ซึ่งจะนาข้อมูลเข้าที่ประชุม กศจ.ไม่ได้
3.5.8 บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงาน
บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ขอความกรุณา
ผู้อานวยการโรงเรียน ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
หากโรงเรียนใด มอบผู้แทนมาประชุมโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบเนื่องจากไม่สามารถลงนามแทนได้
3.5.9 ข้อมูลจานวนข้าราชการครู พนักงานราชการ, ตาแหน่งครูผู้ช่วย, ครูอัตราจ้าง
ในสถานศึกษา ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดแจ้งในเว็ปไซด์ สพม.31
ที่ประชุม

รับทราบ

3.6 เรื่องเสนอเพื่อทราบกลุ่มพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา
3.6.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จะดาเนินการจัดปฐมนิเทศข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย จานวน 30 คน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
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3.6.2 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ม อบหมายให้ สพป.บุ รี รั ม ย์ เขต 1
เป็นเจ้าภาพดาเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8
ปีการศึกษา 2561 โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทราบแล้ว โดย
ให้ส่งผลงาน ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึก ษา เข้าร่วม
ประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

3.7 เรื่องเสนอเพื่อทราบกลุ่มกฎหมายและคดี
3.7.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ละเลยไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารตาม ค าวิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารมี ฐ านะเป็น
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ.2542 คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จึงมีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามนัย มาตรา 35 วรรคหนึ่ง วรรคสองและมาตรา 37 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร
วินิจฉัยให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพร้อมสาเนาที่มีคารับรองถูกต้องให้แก่ผู้ยื่น คา
ขอ หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยดังกล่าว โดยต้องเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามคาวินิจฉัยนั้นให้ถูกต้องครบถ้วน การไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ย่อมเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้อง
ปฏิบัติ
3.7.2 แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้ส่งแนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตน
เป็นกลางทางการเมือง เพื่อแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้
1) ไม่ดารงตาแหน่งในพรรคการเมืองใด ๆ
2) ไม่ใช้สถานที่ราชการ
3) ไม่วิพากษ์วิจารณ์การกระทาของรัฐบาลให้ปรากฏแก่ประชาชน
4) ไม่แต่งเครื่องแบบราชการไปร่วมประชุมพรรคการเมือง หรือไปร่วมประชุมในสาธารณใดๆ
อันเป็นการประชุมที่มีลักษณะทางการเมือง
5) ไม่ประดับเครื่องหมายของพรรคการเมืองในเวลาสวมเครื่องแบบราชการ หรือในเวลา
ราชการ หรือในสถานที่ราชการ
6) ไม่แต่งเครื่องแบบของพรรคการเมืองเข้าไปในสถานที่ราชการ
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7) ไม่บังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือประชาชนเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใด และไม่กระทา
การในทางให้คุณให้โทษ เพราะเหตุที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนนิยมหรือเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใดที่
ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
8) ไม่กระทาการขอร้องให้บุคคลใดอุทิศเงินหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมือง
9) ไม่โฆษณาหาเสียงเพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมือง หรือแสดงการสนับสนุนพรรคการเมืองใด ๆ
ให้เป็นการเปิดเผยในที่ประชุมพรรคการเมือง และในที่ที่ปรากฏแก่ประชาชนหรือเขียนจดหมายหรือบทความที่เป็น
ลักษณะของการเมือง
10) ไม่ปฏิบัติหน้าที่แทรกแซงในทางการเมือง หรือใช้การเมืองเป็นเครื่องมือเพื่อทากิจการต่างๆ
11) ในช่วงที่มีการเลือกวุฒิสมาชิก และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่แสดงออกโดยตรง
หรือปริยายที่จะเป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง และในทางกลับกัน ไม่กีดกันตาหนิติเตียน
ทับถม หรือให้ร้ายผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ที่ประชุม

รับทราบ

3.8 เรื่องเสนอเพื่อทราบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3.8.1 แผนปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปีงบประมาณ 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้จัดทาแผนปฏิบัติงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
แผนปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปีงบประมาณ 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ที่
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
วัน/เดือน/ปี ที่ปฏิบัติ
1 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
20 - 22 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนละ 8 - 10 คน
2 ค่ายสร้างทักษะชีวิต
นักเรียนแกนนา โรงเรียนละ 2 คน
3 – 5 สิงหาคม 2562
จานวน 100 คน/ค่าย
3.8.2 การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจาปี 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จะดาเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ประจาปี 2562 รอบสอง ระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 -11.30 น. ดังนี้
ที่
นักเรียนในสังกัด
จานวนนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
สถานที่สอบ
1 สพม. 30 (ชัยภูมิ)
62 คน
ห้องประชุม สพม. 30
2 สพม. 31 (นครราชสีมา)
111 คน
ห้องประชุม สพม. 31
3.8.3 การส่งคลิปวีดิโอการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ขอความร่วมมือโรงเรียนให้ส่งคลิปวีดิโอ
รณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา โดยมีโรงเรียนได้ดาเนินการแล้ว จานวน 19 โรงเรียน จึงขอให้
ทุกโรงเรียน ได้ส่งคลิปวีดิโอการรณรงค์การบริหารจัดการขยะ เพื่อจะดาเนินการคัดเลือกต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
3.9 เรื่องเสนอเพื่อทราบกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3.9.1 แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
ตามที่ได้มีประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561– 2580) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องและ
บูรณาการ ทั้งนี้รัฐบาลยังได้กาหนดมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่ว นดาเนินการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น สพฐ. จึงได้กาหนดแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561 -2580) เพื่อเป็นแนวทางให้ สพท. และสถานศึกษามีความเข้าใจที่ชัดเจน สามารถนาไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม จึงขอให้ สพท. แจ้งสถานศึกษาให้ดาเนินการดังนี้
1. สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความรับรู้ และตระหนักถึงความสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ
2. วิเคราะห์ภาระงานการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
3. ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
4. จัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน/จัดค่าย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับครูและนักเรียน
5. จัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดการเรียนการสอน
7. นิเทศ กากับติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดาเนินงานให้ สพฐ. ทราบ
3.9.2 การนามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ
มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561
และมีมติให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานามาตรฐานการศึกษาของชาติไปเป็น
กรอบในการกาหนดมาตรฐานและหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละระดับและประเภทของการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม กากับดูแล
การตรวจ การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ผลลัพธ์อันพึงประสงค์
3.9.3 การนานโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสาคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และ
เป็นพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษา
ที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและ
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พลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเองโดยได้กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการดาเนินการ
3.9.4 การนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ตามทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัด ให้มีคุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและ
ชุมชน มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในด้านการบริหารงานวิชาการ ,การประกันคุณภาพการศึกษา, การยกระดับ
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน ,การบริ หารงบประมาณ , การบริ หารบุ คคล ,การบริ ห ารทั่ ว ไป, การบริ ห ารจั ด การขยะ
ในสถานศึกษา ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ ทุกฝ่ายได้ดาเนินการขับเคลื่อนตามนโยบาย เพื่อให้การบริหารจัดการภายใน
โรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.9.5 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา แจ้งแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561
1. การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1 ใช้ข้อสอบจาก สพม.31
2. การสอบ Pre O-NET ครั้ ง ที่ 2 ใช้ ข้ อ สอบจากส านั ก ทดสอบ ด าเนิ น การทดสอบระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 4 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และจะปิดระบบ
การสอบในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
3. การสอบปลายปี ข องผู้ เ รี ยน ในระดั บ ชั้ น ม.1 และ ม.2 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศเรื่อง แนวทางการใช้ข้อสอบ
ในการสอบปลายปีของผู้เรียน ข้อสอบที่ใช้สอบปลายปีของผู้เรียน สถานศึกษาเลือกใช้ตามแนวทาง ดังนี้
(1) ข้อสอบของสถานศึกษาเองที่เป็นข้อสอบวัดการคิดขั้นสู ง มีกรอบโครงสร้างข้อสอบ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร และมีกระบวนการสร้างและพัฒนาที่ได้มาตรฐาน
(2) ข้อสอบของสถานศึกษาอื่นที่เ ป็นข้อสอบวัดการคิดขั้นสูง มีกรอบโครงสร้างข้อสอบตาม
มาตรฐาน เช่น โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนอนุบาลประจา
จังหวัด เป็นต้น
(3) ข้อสอบที่พัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การด าเนิ น การสอบปลายปีข องผู้ เ รีย น สพม.31 ก าหนดให้ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด ใช้ข้ อสอบ
ที่พัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สพม.31 จะจัดสรรงบประมาณในการทาส าเนา
ข้อสอบให้ส่วนหนึ่ง จานวน 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
4. การจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ผลการเรี ยนเฉลี่ ย (GPAX) ครั้ ง ที่ 2 ให้ โ รงเรี ย นด าเนิน การจัด ท าข้อมูล
ผลการเรียนเฉลี่ย(GPAX) และรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ ในแบบ ปพ.1 ของนักเรียนชั้น ม.6 โดย
- ส่งผลการเรียน 5 ภาคเรียน(ครั้งที่ 2) ภายในวันที่ 10 มกราคม 2562
- ส่งผลการเรียน 6 ภาคเรียน ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562
- ส่งผลการเรียนผู้สาเร็จการศึกษาไม่พร้อมรุ่น ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
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5. การทดสอบ GAT, PAT ปีการศึกษา 2561 กาหนดสอบวันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ประชุม

รับทราบ

3.10 เรื่องเสนอเพื่อทราบหน่วยตรวจสอบภายใน
3.10.1 การส่งรายงานทางการเงิน เดือนธันวาคม 2561
ตามที่โรงเรียนได้รายงานทางการเงิน ได้แก่ รายงานเงินคงเหลือประจาวัน และรายงาน
ประเภทเงินคงเหลือที่ต้องรายงานให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปตามระบบการ
บันทึกบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 จานวน 47 โรงเรียน มีรายละเอียดดังนี้
รายงานตามกาหนด จานวน 28 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 59.57
รายงานพ้นกาหนด จานวน 13 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.66
ไม่ส่งรายงาน
จานวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.77
3.10.2 มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของส่วนราชการ
ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04012/ว 10 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 แจ้งให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา
หนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระ กาหนดให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ จานวน 4 เรื่อง ได้แก่
1) การตั้งงบประมาณค่าสาธารณูปโภค
2) การควบคุมการใช้ค่าสาธารณูปโภค
3) การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
4) มาตรการสาหรับรัฐวิสาหกิจผู้ขายบริการสาธารณูปโภค
ในส่วนของมาตรการ ข้อ 3 เรื่อง การตรวจสอบการใช้ค่าสาธารณูปโภค สพฐ.ได้แจ้งส่วนราชการ
มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบการใช้และหนี้ค้างชาระค่าสาธารณู ปโภค
และการควบคุมการใช้สาธารณูปโภค รายงาน สพฐ.ทุกไตรมาส ในการนี้หน่วยตรวจสอบภายในได้สรุปการตรวจสอบ
การใช้จ่ายและหนี้ค้างชาระค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้ว จึงนาเสนอข้อมูลเพื่อใช้ใน
การควบคุมการใช้ส าธารณูป โภค ติดตามดูแล ตรวจสอบ การรั่ว ไหล ตลอดจนพิจารณา สั่ งการแก้ไขปั ญ หา
ให้เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด
3.1.0.3 แผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ปรับแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการตรวจสอบของกรมบัญชีกลาง และนโยบายของ สพฐ. และจะมีโครงการออกตรวจ
โรงเรียนในสังกัดจานวน 15 โรง ดังนี้ โรงเรียนสุรนารีวิทยา,โคราชพิทยาคม,บุญวัฒนา 2, โชคชัยสามัคคี,จระเข้หิน
สั งฆกิจ วิทยา, มัธ ยมวชิร าลงกรณวราราม,มัธ ยมด่า นขุ นทด,ขามสะแกแสง,บุ ญเหลื อวิ ทยานุส รณ์ 2, เทพาลั ย ,
เกล็ดลิ้นวิทยา,แก้งสนามนางพิทยาคม,พิมายวิทยา,มิตรภาพวิทยา และกระเบื้องนอกพิทยาคม ซึ่งรายละเอียดจะแจ้ง
ให้ทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 มูลนิธิเพื่อการศึกษาสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ได้ดาเนินการจัดทอดผ้าป่ามหากุศล
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ได้ยอดเงินทาบุญประมาณสามแสนกว่าบาท และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทาให้
การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์
5.2 สมาคมสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย จะดาเนินการจัดประชุมประจาปี ในวันที่ 6- 8
มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียด/กาหนดการได้แจ้งให้ทราบแล้ว)
5.3 โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ตามที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 31 ได้ จั ด โครงการพั ฒนาผู้ บริ หาร
สถานศึกษาและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่จังหวัดพิษณุโลก, เชียงรายนั้น ผลการศึกษาดูงาน
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ดังนี้
รายรับ จานวน 360,128 บาท รายจ่าย จานวน 356,328 บาท คงเหลือเงิน จานวน 3,800 บาท (รายละเอียด
ได้แจ้งในที่ประชุมทราบแล้ว)
5.4 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาคราวต่อไป กาหนดจัดประชุมที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

กล่าวขอบคุณและปิดประชุม

เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางนภาพร ทุ่งกลาง)
พนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายปัญญา หาแก้ว )
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
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