รายงานการประชุมผู้อานวยการโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ครั้งที่ 5 /2562
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.
ณ หอประชุม 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
.............................................
ผู้มาประชุม
1. นายกิตติ บุญเชิด
2. นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐ
3. นางสุวรรณี ศิริวัฒน์
4. นายปุณณวิช ยุระวงศ์
5. นางนฤพร หล่าสกุล
6. นางอนงค์ พิชญ์ศิริ
7. นายประเสริฐ ศรีจันทร์
8. นางสาวอุทัยวรรณ จรสูงเนิน
9. นายสุรชาติ สว่างพลกรัง
10. นายกอปรเชษฐ จิตละม่อม
11. นายประเสริฐ ศรีแสนปาง
12. นายสุพล เชื่อมพงษ์
13. นายประสงค์ รุ่นใหม่
14. นายนิสิทธิ์ ส่งสุข
15. นายปรีชา ไค่นุ่นสิงห์
16. นายรังสรรค์ สู้สนาม
17. นายภราดร พวงประโคน
18. นายวิเชียร ทองคลี่
19. นายวรณัฐ ทีบัวบาน
20. นายชูชาติ อยู่สอาด
21. นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร
22. นายโกเมศ หอยมุกข์
23. นายบันเทิง ทรงประโคน
24. นายเจริญ ศรีแสนปาง
25. นายสุพล จอกทอง
26. นางอรทัย พยัคฆ์มะเริง
27. นายจักรพันธุ์ จงเพ็งกลาง
28. นางสาวประไพ หมู่ทองหลาง

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
แทนผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
แทนผู้อานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองคง
แทนผู้อานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
ผู้อานวยการโรงเรียนสีดาวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบึงพะไล
ผู้อานวยการโรงเรียนเทพาลัย
ผู้อานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ผู้อานวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี
ผู้อานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บารุง
แทนผู้อานวยการโรงเรียนโนนสูงศรีธานี
แทนผู้อานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา

2
29 นางสมมาตร ศิริบูรณ์
แทนผู้อานวยการโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
30. นายวิรพจน์ โคกเกษม
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา
31. นายวิลาศ ดวงเงิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา
32. นายประยงค์ ประทุมวัน
ผู้อานวยการโรงเรียนปากช่อง
33. นายนิรมิตร ดวดกระโทก ผู้อานวยการโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
34. นายพิษณุ คุณชื่น
ผู้อานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา 2
35. นางพัชรี รักษาสุวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
36. นายเกชา เหมือนวาจา
ผู้อานวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
37. นายวีระศักดิ์ วนาภรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
38. นายธนวัฒน์ สุขเกษม
ผู้อานวยการโรงเรียนเสิงสาง
39. นายสุชาติ จิตติการุณย์
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
40. นางสาวสุวพิชญ์ ประจิต ผู้อานวยการโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา
41. นายสภูษณพงศ์ เครื่องกลาง ผู้อานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
42. นายไกรศร ทองมูลชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
43. นางกิตสิญา ฉัตริภากรณ์
แทนผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
44. นายรังสิโรจน์ ปาลวัฒน์
ผู้อานวยการโรงเรียนขามสะแกแสง
45. นางสุชัญณิชา สีทานอก
แทนผู้อานวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
46. นายประภาส ชาตี
ผู้อานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
47. นายกฤตภาส นิกรกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนพุดซาพิทยาคม
48. นายสราวุฒิ แช่มเมืองปัก ผู้อานวยการโรงเรียนหนองน้าใสพิทยาคม
49. นายสมชาย สุวรรณมาศ แทนผู้อานวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา
50. นายอิสรา รักชาติ
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
51. ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
52. นางสาวเบญจวรรณ จินดาฤทธิ์ แทนผู้อานวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
53. นายมงคล ไหมล้วน
ผู้อานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี
54. นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
55. นายอภิรมย์ สินชุม
ผู้อานวยการโรงเรียนพิมายดารงวิทยาคม
56. นางณัชชา ศรีแสนปาง
ผู้อานวยการโรงเรียนภู่วิทยา
57. นายปรีชา เพียรกลาง
ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
58. นายรวิภัทร ชัยภัทรธนสร ผู้อานวยการโรงเรียนลาทะเมนไชยพิทยาคม
59. นายจักราวุธ วิจบ
ผู้อานวยการโรงเรียนมิตรภาพวิทยา
60. ว่าทีร่ .ต.วีรชน เทนอิสสระ ผู้อานวยการโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม
61. นายบัณฑิต ชนะชัย
ศึกษานิเทศก์
62. น.ส.วันทิตา ทะลาสี
ศึกษานิเทศก์
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นางธีระนุช เอี่ยมโคกสูง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ ไปราชการ
2. นายกฤตพล ชุมสกุล
ศึกษานิเทศก์ ไปราชการ
3. นายแสนยากร สายสิน
ศึกษานิเทศก์ ไปราชการ
4. น.ส.รุ่งทิพภา โพธิ์นอก
ศึกษานิเทศก์ ไปราชการ
5. นางศุภิสรา ก้องเกียรติศักดา ศึกษานิเทศก์ ไปราชการ
6. นางกาญจนาภรณ์ จันทร์กิตติ ศึกษานิเทศก์ ไปราชการ
7. น.ส.อรวรรณ ศรีประดิษฐ์พงศ์ ศึกษานิเทศก์ ไปราชการ
8. นางกาญจนาภรณ์ จันทร์กิตติ ศึกษานิเทศก์ ไปราชการ
9. นางสาวภัชชฎา โอษคลัง
ศึกษานิเทศก์ ไปราชการ
10. นางศศิธร เจริญใจ
ศึกษานิเทศก์ ไปราชการ
11. นางประพาฬรัตน์ แก้วเกิด ศึกษานิเทศก์ ไปราชการ
12. นางจิราพร พานสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ ไปราชการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางนภาพร ทุ่งกลาง
พนักงานธุรการ
2. น.ส.วงศ์วิไล ภูมีศรี
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
3. น.ส.พุทธิภา เหล็กคงสันทียะ
4. นางจงจิตร์ คุณสา
5. นางจีรนันท์ แสนลือชา
6. นางสุมณทิพย์ บอกสันเทียะ
7. นางสายฝน บูรณพันศักดิ์
8. นายพิษณุพงษ์ ญาณศิริ
9. นางกอบแก้ว จรสูงเนิน
10. นางพวงเพ็ชร์ เสถียรรัมณ์
11. น.ส.ปวรวรรณ พลชุมแสง
12. นายนาโชค ภูมิโคกรักษ์
13. นายพงษ์สิทธิ์ สวนศรี
14. น.ส.กาญจนาภรณ์ ศิริประภา
15. น.ส.ธันยารัตน์ ไตยเวียง
16. น.ส.ปิยธิดา บาเพ็ญชอบ
17. นายพาสุข ฟักทอง
18. น.ส.พรพิมล เขื่อนแก้ว
19. น.ส.กัลยวรรธน์ วีระพงษ์
20. น.ส.จิระประภา ศรีหาพงษ์
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เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
นายกิตติ บุญเชิด ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประธาน
การประชุม กล่าวเปิดและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระก่อนการประชุม
1. นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 และคณะผู้อานวยการโรงเรียน/ศึกษานิเทศก์/บุคลากรทางการศึกษา
- ขอเชิญผู้เข้าประชุมทุกท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารระเบียงน้าไทเกอร์
- ขอเรียนเชิญ ผู้บริห ารทุกท่าน ร่วมงานครบรอบอายุ 60 ปี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมรายาแกรนด์ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2.การมอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
ปีการศึกษา 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลป์ ศิลป์สร้างสุข โรงเรียนเสิงสาง
ระดับกลุ่มโรงเรียน
1. กิจกรรมสรรค์สร้างเส้นใยถักทอไหมไทย กลุ่มราชสีมา โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
2. กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลป์ ศิลป์สร้างสุข กลุ่มบุญวัฒนา โรงเรียนเสิงสาง
3. กิจกรรมโครงงานพาเพลิน กลุ่มอุบลรัตน์ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
4. กิจกรรมรักษ์เกษตร กลุ่มสุรธรรม โรงเรียนลาทะเมนไชยพิทยาคม
5. กิจกรรมโครงงานชีวภาพเพื่อชีวิตของนักเรียน กลุ่มสุรนารี โรงเรียนบึงพะไล
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ขอขอบคุณกลุ่มโรงเรียนราชสีมา,โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์และอานวย
ความสะดวกในการประชุมผู้อานวยการโรงเรียน ประจาเดือนกรกฎาคม 2562
1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ได้จัดประชุม “พลังร่วม”การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์ สามัคคี สดุดีองค์ราชัน
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดย นายสุเทพ ชิตยวงษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานในพิธี
1.3 ขอบคุณโรงเรียนในสังกัด ที่เข้าร่วมงาน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
1) โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นาวงโยธวาทิตไปร่วมแสดงต้อนรับ
2) โรงเรียนเสิงสาง ร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3) โรงเรียนหนองน้าใสพิทยาคม จัดนิทรรศการด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
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1.4 ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2562
ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ในส่วนของ สพม.31 มีผู้ผ่านเกณฑ์และมีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับสมัคร คือผู้อานวยการ
โรงเรียน/รองผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 8 ราย โดยจะดาเนินการสอบคัดเลือกภาค ก (ข้อเขียน) ในวันที่ 29
กรกฎาคม 2562
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รายงานการประชุมครั้งที่ 4 /2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562
http://gg.gg/el3ja

ที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องเสนอเพื่อทราบกลุ่มอานวยการ
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี 2562
ด้วย ในปีพุทธศักราช 2562 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดนาผ้า
พระกฐินพระราชทาน ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่จาพรรษา ณ วัดโยธานิมิต (โบสถ์) ตาบลวังกระแจะ อาเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จึงขอ
เชิญชวนผู้บริหาร/ ข้าราชการครู/ บุคลากรในสังกัด ร่วมอนุโมทนาบริจาคทรัพย์ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจาปี 2562 โดยส่งเงินบริจาคที่กลุ่มอานวยการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้มีโรงเรียน
ทีร่ ่วมบริจาค ดังนี้
1. โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บารุง
จานวน 1,000 บาท
2. โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ จานวน 500 บาท
3. โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
จานวน 500 บาท
4. โรงเรียนภู่วิทยา
จานวน 2,000 บาท
5. โรงเรียนปากช่อง
จานวน 1,000 บาท
ที่ประชุม

รับทราบ

3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบกลุ่มนโยบายและแผน
3.2.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ แจ้งจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 รายการ เพิ่ม 30 % ตามข้อมูล 10 มิ.ย.62 ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบผ่าน smart area เรียบร้อยแล้ว
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3.2.2 งบประสบภัยธรรมชาติ ขณะนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบประมาณราคามีโรงเรียนในสังกัด สพม.31 ที่ดาเนินการของบประมาณไป จานวน 6 โรงเรียน และได้รับการ
แจ้งจัดสรรงบประมาณ จานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทพาลัย สาหรับโรงเรียนที่เหลือได้ประสานไปยังสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการตรวจสอบ
3.2.3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนจ้างเหมา
ครูธุรการ,นักการภารโรง ถึงเดือนกรกฎาคม 2562
3.2.4 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่างๆ ขอความร่วมมือให้โรงเรียนดาเนินการตามหลักเกณฑ์
รายละเอียด ,เงื่อนไข และรูปแบบให้ถูกต้องตามที่ สพฐ.กาหนด
ที่ประชุม

รับทราบ

3.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสาหรับ
ประชาชนระดับสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.นายกรัฐ มนตรีสั ่ง การในการประชุม คณะกรรมการขับ เคลื ่อ นการปฏิรูป เพื่อ รองรับ การ
ปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการดาเนินการยกเลิกใช้สาเนาเอกสารทางราชการ
ในการให้บริการ (เบื้องต้นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน) ตามโครงการ No Copy โดยนาร่อง
สาหรับสถานศึกษาในสังกัดใช้ติดตั้งโปรแกรมสาหรับการให้บริการนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป โดยเริ่ม
ขับเคลื่อนดาเนินการในปีการศึกษา 2562
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรม
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสาหรับประชาชนระดับสถานศึกษา ให้กับบุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขยายผลการใช้งานให้กับโรงเรียนในสังกัดและจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
ขยายผลการดาเนินงานเผยแพร่การใช้งานแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสาหรับ
ประชาชน ระดับสถานศึกษา โดยมีแบบฟอร์มที่ดาเนินการแล้ว ดังนี้
2.1 แบบคาร้องขอเทียบโอนผลการเรียน
2.2 แบบคาร้องขอหลักฐานการศึกษา
2.3 แบบคาร้องขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
2.4 แบบคาร้องขอย้ายนักเรียนเข้าเรียน
2.5 แบบคาร้องขอย้ายออกจากโรงเรียน
2.6 แบบคาร้องขอลาออกของนักเรียน
2.7 แบบคาร้องขอใช้อาคารสถานที่
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ขอให้โรงเรียนในสังกัด เตรียมความพร้อม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องอ่านบัตรประชาชน Smart Card เพื่อให้บริการนักเรียน ผู้ปกครอง
และประชาชน ตามโครงการ No Copy โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จะขยายผลการใช้งาน
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การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสาหรับประชาชน ระดับสถานศึกษา
ต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

3.4 เรื่องเสนอเพื่อทราบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การเร่งรัดเบิก-จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สรุปผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ( 30 มิถุนายน 2562) ปรากฏตามรายละเอียด ดังนี้
- งบดาเนินงาน ก่อหนี้ผูกพัน 0.10 % เบิกจ่าย 68.94 % รวมเป็น 69.04 % อยู่ในลาดับที่ 8
- งบลงทุน ก่อหนี้ผูกพัน 38.04% เบิกจ่าย 47.28 % รวมเป็น 59.82 % อยู่ในลาดับที่ 6
ทั้งนี้ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 ในไตรมาสที่ 3 ภาพรวมทุกงบรายจ่าย ร้อยละ77 รายจ่ายประจา
ร้อยละ 80 รายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 65
ดังนั้น การเบิกจ่ายงบประจาและงบลงทุน ของ สพม.31 ยังคงต่ากว่าเป้าหมายที่ สพฐ.กาหนด
และขณะนี้อยู่ระหว่างไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2562 ทุกส่วนราชการจะต้องเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งงบลงทุนและงบประจา ร้อยละ 100
จึงขอเร่งรัดให้โรงเรียนในสังกัดดาเนินการ ดังนี้
1. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอให้โรงเรียนเร่งรัดให้ผู้รับจ้าง/ผู้ขายดาเนินการ
ตามสัญญาและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานที่กาหนดในสัญญา
2. งบดาเนินงาน ทุกรายการ ให้ส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินไปยังกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สิ น ทรั พย์ สพม.31 ภายในวัน ที่ 15 สิ งหาคม 2562 หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่ าวจะถือว่าไม่ประสงค์จะเบิก
งบประมาณ
ที่ประชุม

รับทราบ

3.5 เรื่องเสนอเพื่อทราบกลุ่มบริหารงานบุคคล
3.5.1 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2562 (ว.16) ซึ่งสพม.31 มีอัตราว่าง
จานวน 24 อัตรา (รายละเอียด/เอกสารแจ้งให้ทราบแล้ว) โดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้ดาเนินการ
รับสมัครระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562 และสอบคัดเลือกในวันที่ 10 -11 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จะแจ้งประสาน สพม.31 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบต่อไป
3.5.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ตาแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัด สพฐ.ประจาปี 2562
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 31 จะดาเนินการประกาศตาแหน่ ง ว่ า ง
ผู้บริหารสถานศึกษา/องค์ประกอบการประเมินศักยภาพและรายละเอียดคาร้องขอย้ายเพื่อแจ้งให้โรงเรียนทราบ
ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์ยื่นคาร้องขอย้ายได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. โดยไม่เว้น
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วันหยุดราชการ ที่ สพม.31 (ตาแหน่งว่างผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 4 อัตรา , รองผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 47 อัตรา)
ที่ประชุม

รับทราบ

3.6 เรื่องเสนอเพื่อทราบกลุ่มพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา
โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้โรงเรียนทราบแล้ว
เพื่อสรรหาคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด,วิธีการที่เหมาะสม มีผลงานเป็น
รูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 1 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 1 คน
ทั้งนี้ สพม.31 จะพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ”ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้โรงเรียนนาส่งแบบ
ประวัติและผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 (รายละเอียด/ปฏิทินแจ้งโรงเรียนทราบแล้ว)
ที่ประชุม

รับทราบ

3.7 เรื่องเสนอเพื่อทราบกลุ่มกฎหมายและคดี
ตัวอย่างคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 164/2560
เมื่อ “ครู” ถูกร้องเรียนว่าขาดจริยธรรม ทาให้นักเรียนเกือบครึ่งห้อง ... สอบตก
ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ คากล่าวนี้ไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคงใช้ได้อยู่เสมอ เพราะครูเป็นผู้
มีบทบาทสาคัญในการสั่งสอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ของศิษย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษา
ข้ าราชการครู ทุ กคนต้ องประพฤติ และปฏิ บั ติ ตนให้ อยู่ ภ ายในกรอบของวิ นั ย ทั้ งที่ เป็ น ข้ อห้ ามและข้ อปฏิ บั ติ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่บัญญัติไว้ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ เช่น ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษา
ประโยชน์ของทางราชการ ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ วิชาชีพอย่างเคร่งครัด (มาตรา 84 วรรคหนึ่ง)
คดีปกครองที่นามาเล่าเป็นอุทาหรณ์ในคอลัมน์รายงานพิเศษฉบับนี้ เป็นข้อพิพาทที่เกิดจากการทา
หน้าที่สอนหนังสือและประเมินผลการเรียนของข้าราชการครูซึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สถานศึกษากาหนด ปล่อยปละละเลยให้นักเรียนมีผลการเรียนต่ากว่าความคาดหวังซึ่งไม่เป็นไปตาม “คู่มือแนะนา
นักเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาของงานทะเบียน วัดผล” จนกระทั่งถูกผู้ปกครองนักเรียน
ร้องเรียน ทาให้โรงเรียนได้รับความเสียหาย มูลเหตุของคดีเกิด จากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งร้องเรียน
ขอให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาห้องหนึ่ง ในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2548
เนื่องจากครูสมชาย ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติห น้าที่ส อนวิช าเสริมทักษะคณิตวิทย์ ของนักเรียนชั้นดังกล่ าว มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ครู ทาให้นักเรียนมีผลการเรียนสอบได้ระดับคะแนน เป็น 0 จานวน 21 คน
จากนักเรียนทั้งหมด 47 คน ผู้อานวยการโรงเรียน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว เมื่อคณะ
กรรมการฯ ดาเนินการแล้วเห็นว่ากรณีมีมูลว่าครูสมชายกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้อานวยการโรงเรียนจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงดาเนินการแล้ว เห็นว่าการกระทาของ
ครูสมชาย เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง สมควรลงโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน และเสนอความเห็นให้ย้าย
ครูสมชายไปสอนในโรงเรียนอื่น แต่ผู้อานวยการโรงเรียนเห็นว่าเมื่อการกระทาดังกล่าว เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
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และเป็นความผิดครั้งแรก จึงให้ลดโทษเป็ นให้ว่ากล่าวตักเตือน (ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือ) คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การฟ้องความชอบด้วยกฎหมายในการดาเนินการทางวินัย ครูสมชาย(ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งจากคาพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นต้น มีประเด็นพิพาทจากการโต้แย้งของคู่กรณีที่ศาลปกครองได้เข้าไปตรวจสอบ ดังนี้
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
2. การแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่
3. การสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการสอบสวนเป็นการดาเนินการ
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
4. การรายงานผลการสอบสวนและการเสนอความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนและการใช้
ดุลพินิจลงโทษของผู้อานวยการโรงเรียนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
5. การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการพิจารณากาหนดโทษที่เป็นการเพิ่มโทษ
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฯ แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้น
พิจารณาพยานหลักฐานต่าง ๆ ในสานวนคดีแล้วเห็นว่า การดาเนินการ ทางวินัยในขั้นตอนดังกล่าวและการใช้ดุลพินิจในการ
กาหนดโทษแก่ผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายแล้วจึงพิพากษายกฟ้อง
ประธาน
เสนอแนะในการให้คะแนนนักเรียน ควรพิจารณาให้ดีและรอบคอบ เพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง
ที่ประชุม

รับทราบ

3.8 เรื่องเสนอเพื่อทราบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แนวปฏิบัติในการส่งต่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้ดาเนินการกาหนดมาตรการและ
วิธีการปฏิบั ติ ในการส่ งต่อนั กเรี ย นเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสั งกัดส านักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งเป็นไปโดยมติในคราวประชุมหารือการกาหนดและวางมาตรการแก้ไขปัญหานักเรียนกลับ
เข้าสู่ระบบการศึกษาตามข้อเสนอของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1.กรณีนักเรียนที่ไม่มาเรียนต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ให้สถานศึกษาดาเนินการติดตาม
ให้นักเรียนกลับเข้ามาเรียนในสถานศึกษา แต่หากดาเนินการแล้วนักเรียนยังไม่กลับเข้ามาเรียนในสถานศึกษาก็ยัง
จาหน่ายนักเรียนไม่ได้ เนื่องจากอายุยังไม่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 มาตรา 7
2. กรณีนักเรียนที่ไม่จบการศึกษา เนื่องจากมีผลการเรียน ติด 0,ร,มส ให้สถานศึกษา
ติดตามและเร่งรัดให้นักเรียนดาเนินการตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แต่หากดาเนินการติดตามแล้วนักเรียนไม่กลับเข้ามาดาเนินการตามแนวปฏิบัติฯ
ยังไม่สามารถจาหน่ายนักเรียนได้เนื่องจากอายุไม่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
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3. กรณีที่มีนักเรียนออกกลางคันหรือเด็กตกหล่นและอายุไม่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ขอให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 เป็นอันดับแรกถ้าหากนักเรียนมีความประสงค์จะเข้า
ศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จะดาเนินการส่งต่อในกรณี
ดังต่อไปนี้
3.1 เป็นนักเรียนที่ต้องรักษาตัวต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถศึกษาในระบบได้
ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์
3.2 นักเรียนที่มีสภาพร่างกายพิการ เดินทางไม่สะดวกและไม่สามารถศึกษาในสถานศึกษา
ในระบบได้ และต้องมีหนังสือรับรองความพิการจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
3.3 หากมีกรณีอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ที่ประชุม

รับทราบ

3.9 เรื่องเสนอเพื่อทราบกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา (กตปน.)
เพื่อการพิจารณาแผน ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดาราบุรี บูติค
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีข้อเสนอแนะต่อแผนการนิเทศ บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษา ซึ่ ง กลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ได้ ป ระชุ ม ปรั บ แผนและวิ ธี ก ารนิ เ ทศ
ตามข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
1. กาหนดนิเทศโรงเรียน ระหว่างวันที่ 13-23 สิงหาคม 2562
2. ปรับทีมนิเทศ เป็นการนิเทศตามกลุ่มโรงเรียน มีทีมนิเทศ 5 ทีม นิเทศวันละ 2 โรงเรียน
3. ผู้นิเทศ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ประจากลุ่มโรงเรียน คณะกรรมการ กตปน.
อย่างน้อยทีมละ 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิและประธานกลุ่มโรงเรียนตามโอกาสที่เอื้ออานวย
4. สาระและเนื้อหาการนิเทศ
4.1 การประกันคุณภาพการศึกษา
4.2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
4.3 การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4.4 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.5 การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)
4.5.1 สะเต็มศึกษา
4.5.2 การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคานวณ
4.5.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สังคมศึกษา
4.6 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLIT
4.7 โครงการพิเศษ
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4.7.1 โครงการโรงเรียนประชารัฐ
4.7.2 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
4.8 การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการบันได 5 ขั้น (IS)
4.9 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
4.10 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาต่างประเทศที่สอง
4.11 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง PISA
4.12 การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาวะและเพศวิถีในสถานศึกษา
5. เนือ่ งจากสาระหรือเนื้อหาการนิเทศมีมาก จะดาเนินการส่งเครื่องมือนิเทศให้โรงเรียน
มีเวลาดาเนินการตอบข้อมูลตามสมควร ก่อนปฏิบัติการนิเทศ ในการปฏิบัติการนิเทศ โดยผู้นิเทศจะพิจารณานิเทศ
เพิ่มเติมในแต่ละเรื่องตามความเหมาะสม
6. ผู้นิเทศจะพิจารณาผลการดาเนินงานของโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สาหรับการคัดเลือกในระดับ สพฐ. ต่อไป ทั้งนี้ รายละเอียดจะแจ้งเป็น
หนังสือราชการให้โรงเรียนทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม

รับทราบ

3.10 เรื่องเสนอเพื่อทราบหน่วยตรวจสอบภายใน
การส่งรายงานทางการเงิน เดือนมิถุนายน 2562
รายงานทางการเงิน ได้แก่ รายงานเงินคงเหลือประจาวัน และรายงานประเภทเงินคงเหลือ
ที่ต้องรายงานให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามระบบการบันทึกบัญชีหน่วยงานย่อย
พ.ศ.2515 จานวน 47 โรงเรียน มีรายละเอียดดังนี้
รายงานตามกาหนด จานวน 36 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 76.60
รายงานพ้นกาหนด จานวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.51
ไม่ส่งรายงาน
จานวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.89

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเตรียมการศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ –มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 21 -23 สิงหาคม 2562
กาหนดการ/รายละเอียดแจ้งที่ประชุมแล้ว
4.2 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) กาหนดจัดประชุมสัมมนา
ทางวิชาการและจัดงานเกษียณอายุราชการ ระหว่างวันที่ 27- 30 สิงหาคม 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4.3 ประชาสั มพัน ธ์การจัดอบรมวิธีการขอมีวิทยฐานะและเลื่ อนวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดย ผอ.ทอง วิริยะจารุ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
4.4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จะดาเนินการจัดโครงการอบรมครู คศ.1, คศ.2 (ในวันหยุดราชการ)
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4.5 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้เสนอหลักสูตรการพัฒนาครู (คูปองครู) โครงการ Google forms
Application กาหนดประชุม จานวน 2 วัน รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา มีเรื่องแจ้งดังนี้
1) กาหนดจัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันทางวิชาการฯ ระดับกลุ่มโรงเรียนและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอาคาร 1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โดยเชิญผู้บริหารโรงเรียน/ครูวิชาการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการดังกล่าว
2) ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 31 กาหนดแข่งขันทัก ษะทางวิช าการ
ระหว่างวัน ที่ 12- 14 กัน ยายน 2562 ณ โรงเรียนสุ รนารีวิทยา ส่ ว นรายละเอียด/การแต่ง ตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน จะแจ้งให้ทราบต่อไป
5.2. มู ล นิ ธิ เ พื่ อ การศึ ก ษาสามั ญ จั ง หวั ด นครราชสี ม า ขอเชิ ญ ร่ ว มงานท าบุ ญ อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ล
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุโรงแรมรอยัลพลาซ่าถล่ม โดยกาหนดจัดงาน ในวันที่
13 สิงหาคม 2562 ณ วัดพระนารายณ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา (รายละเอียดแจ้งให้โรงเรียนทราบแล้ว)
5.3 การจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
และการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้และวิทยาการคานวณ
ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
5.4 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กาหนดจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียน/ข้าราชการครูและบุคลากรร่วมงานครั้งนี้
5.5 การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ การนาเสนอผลงาน ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค จานวน 5 ภูมิภาค
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กาหนดจัดในวันที่ 1-3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ ได้แจ้งโรงเรียนสุรนารีวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ในการนาเสนอผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
5.6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จะดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
และจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 17 โรงเรียน ในวันที่ 1- 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหม่ สพม.31
5.7 กาหนดการประชุมผู้อานวยการโรงเรียน ประจาเดือนสิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
วัน เวลา/จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

กล่าวขอบคุณและปิดประชุม

เลิกประชุม

เวลา 17.00 น.
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(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางนภาพร ทุ่งกลาง)
พนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายกิตติ บุญเชิด)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
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