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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

ครั้งที่ 5/2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
********************************
ผู้มาประชุม
1. นายสุรชาติ มานิตย์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ประธานการประชุม
2. นายพิทยุตม์ กงกุล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
3. นางสาวศิรดา พรมเทพ
แทนผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
4. นายประชง วัฒนชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์
5. นายศิริพงศ์ พงษ์ดี
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์
6. นายพรต สุภาพงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
7. นายปรัชญ์ รอดระหงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
8. นายวัชรินทร์ ประคองศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม
9. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี
ผู้อานวยการโรงเรียนนายายอามพิทยาคม
10. นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมท่าแคลง
11. นายเสนอ นวนกระโทก
ผู้อานวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
12. นางอัมพวัน ภู่จาศิลป์
รักษาราชการแทนผู้อานวยการโรงเรียนบ่อวิทยาคาร
13. นายสาเริง ศรีสิทธิชัยสกุล ผู้อานวยการโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม“อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์”
14. นางสาวกรกนก ดาศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ
15. นายสุพร พงศ์วิฑูรย์
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองพูลวิทยา
16. นางสาวมะลิ บุญคู่
ผู้อานวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
17. นายประเสริฐ ภู่ทรัพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบางกะจะ
18. ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ สงวนทรัพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
19. นายจรุณ ประสงค์ดี
ผู้อานวยการโรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม
20. นายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
21. นางสาวบุณยกุล หัตถกี
ผู้อานวยการโรงเรียนโป่งน้าร้อนวิทยาคม
22. ว่าที่พันตรีกรุณา สืบอุดม
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
23. นางสาวกมลวรรณ อนันต์
ผู้อานวยการโรงเรียนเครือหวายวิทยาคม
24. นายวัชรลักษณ์ ตากใบ
ผู้อานวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา
25. นายธรรม์ ธัญญวิศิษฐ์
แทนผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
26. นางสาวธนพร วังเรียง
แทนผู้อานวยการโรงเรียนตราษตระการคุณ
27. นายประเวศ ดีหลาย
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
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28. นายประวิทย์ นิยมนา
29. นายประธาน ทวีผล
30. นายรักพงศ์ จุลเจริญ
31. นางสาวเบญจณี บุญอบ
32. นายระพี ทองอินทร์
33. นายคมสัน ณ รังษี
34. นางสาวนุชจรี ศรีมหาดไทย
35. นางสุเอช สัมโย
36. นายวันชัย คารพ
37. นายมานพ บุญสมพงษ์
38. นายสาเนา บุญมาก
39. นางสาวธิดา เมฆวะทัต
40. นางสาวสายพิณ พิมล
41. นางสุริศา ริมคีรี
42. นางสาวลาวัลย์ เฟื่องประยูร
43. นางชิดชนก ไชยพงษ์
44. นางวิภา สะอาด
45. นางนวลนภา ณรงค์พัฒนกิจ
46. นางจุฑาทิพ ค้าผล
47. นายก้องธรรม มิตรดารงค์
48. นางสาวบงกช พูลเกษม
49. นายสุเมธ บรรเทาวงษ์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายณรงค์ รัตนเพียร
2. นายวันชัย พิมพา
3. นางสาวฐาปณีย์ โสพันดุง
4. นายธวัช ขุริมนต์

ผู้อานวยการโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม
และปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์
ผู้อานวยการโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร
แทนผู้อานวยการโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”
ผู้อานวยการโรงเรียนประณีตวิทยาคม
แทนผู้อานวยการโรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แทนผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
เลขานุการประชุม
แทนผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดจันทบุรี
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดตราด
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสิริมา ใจเที่ยง
2. นายธณวิชัย สายสถิต
3. นางรื่นฤดี เกตุโชติ
4. นางสาวพรทิพย์ พึ่งฝั่ง
5. นางสาวจริยา ทายศรี
6. นายชัยสิทธิ เนรมิตร
7. นางสุนันทา จิตต์แก้ว
8. นายสุรสิทธิ์ รัตนนิกร

รองผู้อานวยการโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียสตรีประเสริฐศิลป์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานธุรการ ส 4/หัวหน้า

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
นางสาวณิชาภา ชนะชัยรุ่งกมล ข้าราชการครู โรงเรียนศรียานุสรณ์ กล่าวแนะนาตัว ในการเป็น
พิธีกรในวันนี้ และขอเชิญ นายประชง วัฒนชัย ผู้อานวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมทุก
ท่าน และขอเชิญรับชมวีดีทัศน์แนะนาโรงเรียน และนาเสนอผลงานความภาคภูมิใจและความสาเร็จ ในการบริหาร
จัดการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ภายใต้ชื่อ “มีดีจึงกล้าโชว์”ของโรงเรียนศรียานุสรณ์ ,โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
พิธีกรกล่าว ขอนาเรียนเข้าสู่ เรื่องก่อนเข้าระเบียบวาระ
ขอแสดงความยินดี
- ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
(ตาแหน่งผู้อานวยการเชี่ยวชาญ) ตาม ว 13/2556 คือ นายประธาน ทวีผล โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
และเรียนเชิญ รับมอบดอกไม้ จากผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ,
ชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดจันทบุรี โดย นายศิริพงษ์ พงษ์ดี ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์
และประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดตราด โดย นายประเวศ ดีหลาย
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
การมอบเกียรติบัตร
- สานักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจาปี
2560 ดังนี้
ประเภทผู้สนับสนุน
นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ประเภทผู้สอน
1) นายสิทธิโชค จี๋คีรี โรงเรียนโป่งน้าร้อนวิทยาคม
2) นายวิษณุ ชั้นบน
โรงเรียนโป่งน้าร้อนวิทยาคม
3) นายชุมแพ แก้วใส โรงเรียนตราษตระการคุณ
เรียนเชิญ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 และผู้อานวยการ
โรงเรียนโป่งน้าร้อนวิทยาคม ,โรงเรียนตราษตระการคุณ เป็นผู้แทนครู เพื่อรับมอบเกียรติบัตร
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- ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่นักเรียน
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ชื่อ เด็กหญิงมาแรน เนตรหาญ เรียงความน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เรียนเชิญ ผู้อานวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ว่าที่พันตรี กรุณา สืบอุดม ผู้อานวยการโรงเรียน
หนองตาคงพิทยาคาร เป็นผู้แทนนักเรียน เพื่อรับมอบเกียรติบัตร
- การมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่
ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online พ.ศ.2561 มีผู้ผ่านการพัฒนาตามระบบดังกล่าว ดังนี้
1) หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 – 22 กรกฎาคม
2561 จานวน 49 ราย (รายชื่อตามเอกสารประกอบ หน้า 18 - 19 )
2) หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญ
การพิเศษ ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 –22 กรกฎาคม 2561 จานวน 17 ราย
(รายชื่อตามเอกสารประกอบ หน้า 20 )
และขอเรียนเชิญ ผู้อานวยการโรงเรียน ตามรายชื่อดังนี้ รับมอบวุฒิบัตร เพื่อส่งต่อให้ข้าราชการครู
ในโรงเรียนท่าน ต่อไป ดังนี้
หลักสูตรครูผู้ช่วย
หลักสูตร ให้มีและเลื่อน
รวม จานวน
ที่
โรงเรียน
(ฉบับ)
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ฉบับ)
(ฉบับ)
4
4
1 ศรียานุสรณ์
3
3
2 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
3
3
3 เบญจมานุสรณ์
6
1
7
4 ท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
แหลมสิงห์วิทยาคม
6
5
11
5
"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์"
3
3
6 สอยดาววิทยา
1
1
7 นายายอามพิทยาคม
3
1
4
8 มะขามสรรเสริญ
1
1
9 ขลุงรัชดาภิเษก
1
1
10 สะพานเลือกวิทยาคม
3
3
11 หนองตาคงพิทยาคาร
2
2
12 สตรีประเสริฐศิลป์
1
1
13 ตราษตระการคุณ
เขาสมิงวิทยาคม
2
2
14
"จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"
1
1
15 บ่อไร่วิทยาคม
2
2
16 เนินทรายวิทยาคม
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ที่
17
18
19
20
21

โรงเรียน
เกาะช้างวิทยาคม
ตราดสรรเสริญวิทยาคม
สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์
หนองบอนวิทยาคม
รวม

หลักสูตรครูผู้ช่วย
(ฉบับ)
4
2
1
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หลักสูตร ให้มีและเลื่อน
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ฉบับ)
7
2
1
17

รวม จานวน
(ฉบับ)
4
9
1
2
1
66

พิธีกร ขอเชิญท่าน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ประธานในที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมต่อไป
ประธานกล่าวเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 ครั้งที่ 5/2561 ขอบคุณผู้อานวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะครู โรงเรียนศรียานุสรณ์ ทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดสถานที่/อานวยความสะดวกในการประชุมวันนี้ และตามกาหนดการประชุมเดิม
ประชุมครั้งที่ 5/2561 เวลา 13.00 น. แต่เนื่องจาก มีผู้อานวยการโรงเรียนบางท่านติดภารกิจในการไปประชุม
ที่จังหวัดนครนายก ช่วงบ่าย จึงได้กาหนดประชุมครั้งนี้ ในเวลา 09.00 น. และดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้

ขอแสดงความยินดี
- โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ รางวัลชนะเลิศ
การประกวดสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ ระดับประเทศประเภทหญิงล้วน และโล่พระราชทานรองชนะเลิศ
อันดับ. 1 ประเภทชายล้วน
- นักเรียน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ชื่อ นางสาวปิยธิดา ดุลยมา ได้รับคัดเลือก
จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ให้ไปนาเสนอโครงงานดาราศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่น
- นักเรียน โรงเรียนมัธยมท่าแคลง ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ
ชื่อ นายศุภวิชญ์ บารุงรัตน์ ซึง่ จะเข้ารับรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 20 กันยายน 2561
ณ อิมแพ็คฯ เมืองทองธานี
- การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับประเทศ ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ 2561 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบคัดเลือก ระดับเขตพื้นที่
ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 และรอบตัดสินระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ไปแล้วนั้น บัดนี้ การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับประเทศ
เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนและนักเรียนในสังกัด สพม.17 ได้รับรางวัล ดังนี้
1) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี รางวัลระดับยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียน
ที่มีผลการดาเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสาเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจาปี 2561
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2) เด็กหญิงอัจฉราพรรณ บุญล้อม โรงเรียนศรียานุสรณ์ รางวัลการแข่งขัน
แต่งกลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลาดับที่ 6
3.) นางสาวภัคจิรา สิทธิเวช โรงเรียนศรียานุสรณ์ รางวัลการแข่งขันอินทรวิเชียรฉันท์ 11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ลาดับที่ 3
4) นางสาวกนกวรรณ สังวราภรณ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ รางวัลการแข่งขัน
พินิจวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ลาดับที่ 3
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ด้วย สพม.17 มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (เพิ่มเติม) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
(ตามเอกสารประกอบ หน้า 21 - 22 )
ประธานมอบ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นผู้ชี้แจง
เรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา School – friendly
QA : an innovation platform
จากการไปเข้าร่วมสัมมนา ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ เรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา School – friendly
QA : an innovation platform โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารการศึกษา ในการ
นามาตรฐานการศึกษา ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 (ตามเอกสารประกอบ หน้า 23 - 25 )
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จัดทารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561
เรียบร้อยแล้ว (ประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561)
ทั้งนี้ได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าว แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดทราบด้วยแล้ว (ตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ที่ ศธ 04247/ว 2945 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561) และสามารถ
ดูรายละเอียดผ่านทาง Website : www.sesa17.go.th
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 เรื่องของกสุ่มอานวยการ
1. เรื่อง การจัดงานเกษียณอายุราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 กาหนดจัดงานเกษียณอายุราชการดังนี้
- วันที่ 17- 18 กันยายน 2561 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์
- วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี
รูปแบบการจัดงาน จะคล้ายกับปีที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการเชิญประชุมประธานสหวิทยาเขต เพื่อปรึกษาแนวทาง
การปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
2. เรื่อง การศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงาน โครงการ สพร. ก้าวไกล เป้าหมายมากกว่าการบริหารคน ร่วมกับหน่วย
บัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
(ชลบุรี-ระยอง) และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี –ตราด) ระหว่างวันที่
28 – 30 กันยายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
3. เรื่อง แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตามที่ ได้แจ้งให้ทุกโรงเรียน รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปแล้วนั้น (ตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ที่ ศธ 04247/ว 3025 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561)
สพม.17 ขอกาชับให้โรงเรียนดาเนินการให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวที่แจ้งให้ทราบไปแล้ว
อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะมีต่อการอนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน รวมถึงแหล่งเงิน
อื่นที่นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน ได้มีการบูรณการงบประมาณเทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกันลดความ
ซ้าซ้อนในการดาเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาการจัดระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

4.2 เรือ่ งของกลุ่มนโยบายและแผน
- ไม่มี –
มติที่ประชุม รับทราบ

4.3 เรือ่ งของกลุ่มบริหารงานบุคคล

เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561
- วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 สอบ ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
- วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 สอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.4 เรือ่ งของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจาปี 2561
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการจัดการแข่งขันโรงเรียน
ต้นแบบ สภานักเรียน ระดับประเทศ ประจาปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภา
นักเรียนให้โรงเรียนได้ดาเนินกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็น
พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย และสานึกในความเป็นชาติไทย มีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาโรงเรียนอย่าง
สร้างสรรค์ ตามกฎ กติกา และหลักเกณฑ์ที่กาหนด สามารถขยายผลกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ ดาเนินการจัดการแข่งขันเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จึงประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจาปี 2561 จานวน 18 โรงเรียน
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคกลาง ได้แก่
1) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ทั้งนี้ โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจาปี 2561 จะได้รับโล่ เกียรติบัตร
และต้องผ่านการประเมินคงสภาพ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดในปีถัดไปจากปีที่ได้รับประกาศ
ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ เป็นเวลา 2 ปี ต่อเนื่อง โดยกาหนดรายงานการประเมิน
การคงสภาพให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ทุกวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ตามหลักเกณฑ์
การประเมินของปีปัจจุบัน หากไม่รายงานการประเมินการคงสภาพถือเป็นการยกเลิกการเป็นโรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียนโดยปริยาย และไม่สามารถส่งเข้ารับการคัดเลือกอีกในระยะเวลาการคงสภาพ และจะมีผล ถึง การ
พิจารณาการคัดเลือกในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
2. เรื่อง โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประจาปีการศึกษา 2561
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับและพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
พร้อมรูปแบบและวิธีการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่ ที่เน้นการประเมินในลักษณะภาพรวม ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาการเตรียมการและการจัดทาเอกสารเพื่อ
รองรับการประเมินเป็นจานวนมาก ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดเตรียมการรองรับการประเมินในปีการศึกษา 2561
ต่อไป โดยปีในปีนี้ กาหนดให้มีการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาก่อนแยกจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ดังนั้น ในส่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จะแยกประเมินเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มจังหวัดจันทบุรี และกลุ่มจังหวัดตราด แยกตามขนาดสถานศึกษา ใหญ่ กลาง เล็ก ทั้งนี้ ให้โรงเรียนเตรียมการ
จัดทาเอกสารให้พร้อม คาดว่าจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน กลางเดือนกันยายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
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3. เรื่อง การคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2561
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีโครงการคัดกรองนักเรียนยากจน
เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ให้แก่นักเรียนที่ยากจนตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กาหนดนั้น โรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ได้ดาเนินการครบถ้วน 100% ในภาคเรียนที่ 1
ขอขอบคุณผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบดาเนินการทุกคนของทุกโรงเรียน ส่วนภาคเรียนที่ 2 ให้เตรียมการในการ
จัดทาข้อมูล DMC ให้เป็นปัจจุบัน กรณีนักเรียนยากจน หรือไม่ยากจน เพื่อให้ข้อมูลสัมพันธ์กับปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดสรรงบประมาณให้เมื่อได้รับอนุมัติเงินจาก
สานักงบประมาณ
มติที่ประชุม รับทราบ
4. เรื่อง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
ในครั้งต่อไป ขอให้โรงเรียนให้ความร่วมมือในการส่งข้าราชการผู้สอนเข้ารับการคัดเลือกด้วย
(โควตายังเหลืออีกจานวนมาก) และทางสโมสรลูกเสือได้สารวจความต้องการในการอบรมวู๊ดแบค สองท่อน
สามัญรุ่นใหญ่ ขอให้โรงเรียนดาเนินการตอบแบบความต้องการด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
5. เรื่อง มอบทุนกองทุนพระบาทพลวง
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ขอชวนเชิญให้โรงเรียนส่งนักเรียนตอบปัญหาธรรมะ
(ขอให้โรงเรียนส่งเพิ่ม) ผู้ได้ลาดับที่ 1- 5 จะได้รับรางวัล
มติที่ประชุม รับทราบ
6. เรื่อง รางวัลเยาวชนดีเด่น
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรี สาหรับนักเรียนที่ได้ไปต่างประเทศ
ต้องส่ง สพฐ.
มติที่ประชุม รับทราบ

4.5 เรือ่ งของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1. เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
- ได้รับอนุมัติงบประมาณ
- เบิกจ่ายเงินไปแล้ว
- ระหว่างตรวจสอบเอกสาร
- ของบประมาณเพิ่มเติม
มติที่ประชุม รับทราบ

จานวน 6,223,460.00
จานวน 4,601,484.00
จานวน 2,878,688.54
จานวน 4,000,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

10

2. เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1) งบดาเนินงานที่ได้รับจัดสรรและได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ให้
ส่งเอกสารเพื่อเบิกเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
2) งบดาเนินงานที่ได้รับจัดสรรและได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว หลังวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ให้
ส่งเอกสารเพื่อเบิกเงิน และ/หรือยืมเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 กันยายน 2561
3) งบดาเนินงานเฉพาะโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ให้ส่งเอกสารเพื่อเบิกเงิน
และ/หรือยืมเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 กันยายน 2561 (ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด)
4) งบดาเนินงาน สาหรับปรับปรุงซ่อมแซมทุกรายการ ให้จัดทาสัญญาอย่างช้าไม่เกินวันที่ 10
สิงหาคม 2561 และเบิกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 กันยายน 2561
5) เงินงบประมาณรายการใดยังไม่ได้รับอนุมัติโครงการ ขอให้จัดส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติ
โครงการไปยังกลุ่มนโยบายและแผน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
อนึ่ง งบดาเนินงานทุกรายการไม่สามารถกันไว้เบิกเหลื่อมปีได้ จาเป็นต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
นั้น ๆ ดังนั้น หากพ้นกาหนดระยะเวลาตามข้อ 1 – 5 แล้ว โรงเรียนที่ยังไม่ขอเบิก/ขอยืมเงินงบประมาณไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ถือว่าไม่ประสงค์จะเบิกเงินงบประมาณดังกล่าวแล้ว
แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04247/ว 3037 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
3. เรื่อง ค่าเช่าอินเทอเน็ต
ให้โรงเรียนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 260 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการ
ด้านสาธารณูปโภค
มติที่ประชุม รับทราบ

4.6 เรื่องของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. เรื่อง ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
ด้วย สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาขึ้นเพื่อให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับเขตตรวจราชการ ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีสารสนเทศ
ที่สามารถนาไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน
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รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น (จากเมนูระบบ)

แหล่งข้อมูลที่ สมป. ติดต่อขอมาเป็นข้อมูลตั้งต้นในระบบฯ
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สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ดาเนินการกรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่สุด ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 โดยจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งให้
โรงเรียนที่เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัด
จันทบุรี และจังหวัดตราด เพื่อจัดการอบรมการใช้งานให้กับครูผู้ดูแลระบบฯ ของทุกโรงเรียนแล้ว เบื้องต้นคาดว่าจะ
จัดอบรมและกรอกข้อมูลโรงเรียน พร้อมกิจกรรมอื่นๆ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ

มอบให้ ผอ.โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ ขอกาหนดการอบรมเป็นวันที่ 27 สิงหาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
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2. เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างในระบบ B-OBEC
ให้โรงเรียนดาเนินการตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างในระบบ B-OBEC http://bobec.boppobec.info/ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 2561 หากไม่ดาเนินการยืนยันข้อมูล สพฐ. จะไม่จัดสรรงบประมาณ
สิ่งก่อสร้าง ปี 2563 ให้กับโรงเรียน
มติที่ประชุม รับทราบ

4.7 เรือ่ งของหน่วยตรวจสอบภายใน
- ไม่มี –
มติที่ประชุม รับทราบ

4.8 เรือ่ งของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. เรื่อง “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ประจาปี 2562

g

มติที่ประชุม รับทราบ
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2. การให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ขอให้ผู้อานวยการโรงเรียน ดาเนินการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานที่แนบใน แบบ กคศ 3/1
ของข้าราชการครูที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ก่อนลงนามรับรอง อย่างละเอียด เพื่อป้องกัน
การแก้ไขเอกสารที่สาคัญ
มติที่ประชุม รับทราบ

4.9 เรือ่ งของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. เรื่อง ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
สพฐ. ได้แจ้งยกเลิกการกรอกข้อมูลใน QAMS เพื่อให้การดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วย การประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และสอดคล้องกับ
นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติการปฏิรูประบบประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนั้น
และสานักทดสอบทางการศึกษา ได้กาหนดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพภายนอก
ตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นวิทยากรแกน
นาขยายผลทางไกลขึ้น โดยให้คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน และผู้แทนจากเขตพื้นที่การศึกษา 1 คน ซึ่งหลังจาก
อบรมแล้วจะต้องมาขยายผลผ่านระบบ Video Conference เขตละ 10 คน
กลุ่มนิเทศฯ ได้เตรียมการพัฒนาดังกล่าว โดยจะให้ผลทีมแกนนา ในวันที่ 12 กันยายน 2561
และจะประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพแนวใหม่ให้กับรองฯ ฝ่ายวิชาการและผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพ ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
2. เรื่อง ความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมวิชาการ Success Story SESA 17 Symposium :
SSSS 2018
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพหลัก
เตรียมจัดงานมหกรรมวิชาการ Success Story SESA 17 Symposium : SSSS 2018 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนาเสนอภาพความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ครู ผู้บริหาร และสถานศึกษา ที่จัดขึ้นใน
วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด นั้น ซึ่งจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2561 ได้แจ้ง
รายละเอียด เกี่ยวกับกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ในการจัดงานแล้วนั้น ความก้าวหน้าการเตรียมจัดงาน รายละเอียด
ตามเอกสาร Success Story SESA 17 Symposium : SSSS 2018
นายธนวิชัย สายสถิตย์ ตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
นาเสนอแนวทางการจัดงาน การงานรายงานข้อมูล การส่งผลงาน การร่วมกิจกรรม Symposium 2018
โดยรายงานผ่านทาง website
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 เรือ่ งของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการประกาศหลักเกณฑ์
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในบางกลุ่มสาระวิชาแล้ว หากโรงเรียนต้องการฝึกซ้อมนักเรียนสามารถเข้าดูในระบบ
ได้ที่เว็บไซด์ http://www.sillapa.net/home/ โดยเจ้าภาพที่จัดการแข่งขันระดับภาคกาหนดจัดงานในวันที่
25 – 27 ธันวาคม 2561 ทัง้ นี้ ในส่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ขอหารือกาหนด
การจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ น่าจะต้องโอนข้อมูลไม่เกินสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561
(ครั้งที่ 67 จัดแข่งขันวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561)
มติที่ประชุม รับทราบ

5.2 เรือ่ งของกลุ่มนโยบายและแผน
เรื่อง การบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญประชุมทางไกล
(Conference) เพื่อชี้แจงการบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง รับทราบนโยบายแนวทางการดาเนินการ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561
เวลา 13.30 น. โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
เป็นประธานการประชุม ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04006/ว 4660 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสารวจความต้องการของสถานศึกษาในกัด พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลไปยังสานักนโยบายและแผน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างและบริการพื้นฐาน
1.1 ค่าสาธารณูปโภคคงค้างจ่ายจริงของสถานศึกษา
1.2 ค่าซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต ของสถานศึกษา
1.3 ค่าซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และบ้านพักครูที่ชารุด
2. ด้านคุณภาพ
2.1 ค่าใช้จ่ายในการลดภาระงานของครูผู้สอน สาหรับเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานทางธุรการที่ต้องเร่งดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30
กันยายน 2561
2.2 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการพัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา) ร่วมกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น
โดยกาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
รายละเอียดและเรียงลาดับตามความจาเป็นโดยจาแนกตามรายการ
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กลุ่มนโยบายและแผน ได้แจ้งให้ที่ประชุมจัดทาแบบสารวจความต้องการของ
สถานศึกษาตามแบบที่กลุ่มนโยบายและแผนกาหนด ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างและบริการพื้นฐาน และ
ด้านคุณภาพ ส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ทาง e-mail : plan.sec17@gmail.com
ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04247/ว 3179 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 และขอมติในที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์เรียงลาดับความสาคัญ
คาของบประมาณในแต่ละรายการ
มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ และมีมติดังนี้
1. ด้านโครงสร้างและบริการพื้นฐาน
1.1 ค่าสาธารณูปโภคคงค้างจ่ายจริงของสถานศึกษา เรียงลาดับตามรายการจัดส่งเอกสาร
เสนอของบประมาณ
1.2 ค่าซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต ของสถานศึกษา พิจารณาเรียงลาดับ
ตามความจาเป็นโดยดูเอกสารประกอบ เช่น ประมาณการของการไฟฟ้า รูปภาพประกอบ เป็นต้น
1.3 ค่าซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และบ้านพักครูที่ชารุด พิจารณาเรียงลาดับ
ตามความจาเป็นเร่งด่วน ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน โดยใช้เกณฑ์
ตามที่คณะกรรมการการจัดตั้งงบประมาณประจาปี กาหนดไว้ คือ พิจารณาด้านโครงสร้าง งานหลังคา งานพื้น
อาคารเรียน เป็นลาดับแรก สาหรับอาคารโรงฝึกงาน โรงอาหาร/หอประชุม ส้วมนักเรียน และบ้านพักครู
เป็นลาดับต่อไป
2. ด้านคุณภาพ
2.1 ค่าใช้จ่ายในการลดภาระงานของครูผู้สอน สาหรับเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานทางธุรการที่ต้องเร่งดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
เรียงตามลาดับที่โรงเรียนเสนอของบประมาณ
2.2 มอบกลุ่มนโยบายและแผน จัดทารายละเอียดเสนอของบประมาณและจัดส่งเอกสาร
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี

เลิกประชุมเวลา 12.10 น.
ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ พึ่งฝั่ง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุเมธ บรรเทาวงษ์)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

