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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓  
ครั้งที ่3/2565 

วันอังคารที่ 25  ตุลาคม  2565 เวลา ๐8.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมจัตุภูมิ   สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ 

************** 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายประวิช  ยะรินทร์   ตำแหน่ง  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 3 
2. นายนิมิตร  ฤทธิ์ไธสง   ตำแหน่ง  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 3 
3. นางสาวสมลักษณ์  วิจบ   ตำแหน่ง  ผอ.กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
4. นางสาวสมหวัง  จิตรหาญ    ตำแหน่ง    ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   
5. นางสาวอุบลวรรณ  กิติจันวานิตย์   ตำแหน่ง    ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
6. นางสาวสุภณิตา  ยุพากิ่ง  ตำแหน่ง  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  
7. นางสาวสุนัน  ทองสงฆ์    ตำแหน่ง    ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. นางนิสา  อินพล   ตำแหน่ง   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
9. นายเชษฐา  หนองเหล็ก   ตำแหน่ง    ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
10. นายศุภศิษฎ์  พิทยศักดิ์   ตำแหน่ง      ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร  
11. นางสาวจริยา  รัตนพิทักษ์  ตำแหน่ง  ปฏิบัติราชการแทน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
12. นายวรายุทธ  ทวีลาภ   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
13. นายสายทอง  แตงทิพย์   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
14. นางวาสนา  ตาลทอง   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
15. นางสาวกรรณิกา  กระจ่างวงษ์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
16. นางสุกัญญา  ประทุมวงษ์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
17. นางสาวณภัคนัยน์  ธรรมธิติรัชย์   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
18. นางสาวดอกไม้  ชินโคตร  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
19. นางภาณินี  ศรีทัศน์   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
20. นางวาสนา  เชื้อจำรูญ   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
21. นางสาวรุ่งฤดี  ตรีภพ   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
22. นางสาวอัญญ์นิตา  ต่อสกุล  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
23. นางวรจันทร์  แตงทิพย์   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
24. นายนิพนธ์  วิลุน   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
25. นางสาวสมพร  ถาวรกาย  ตำแหน่ง  ผอ.รร.บ้านกุดน้ำใส(3พระครูอนุสรณ์) 
26. นายอดิเทพ  ศรีกุลวงศ์   ตำแหน่ง  แทน  ผอ. รร.บ้านหลุบงิ้ว 
27. นายสมชาย  คชา   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านหนองหญ้าข้าวนก 
28. นายผ่อง  กุสันเทียะ   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านหนองโสน 
29. นายหาญชัย  ถาวงษ์กลาง  ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านหนองลุมพุก 
30. นางวิชชุดา  ยินดี   ตำแหน่ง  ผอ.รร.บ้านห้วยยาง 
31. นางสายหยุด  ผาดี   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านหนองไผ่ล้อม 
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32. นางแสงจันทร์  ดิเรกศิลป์  ตำแหน่ง    ผอ. รร.บ้านหนองบัวใหญ่ 
33. นายอัศวเดช  พรทิตยกุล  ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านหนองโดน 
34. นายณรงค์ฤทธิ์  งิมขุนทด  ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านโสกรวกหนองซึก 
35. นายสมส่วน  ใจจันทึก   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านสำโรงโคก 
36. นายเวชพิสิฐ  โสพิลา   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านสระสี่เหลี่ยม 
37. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านส้มป่อย 
38. นางอมรรัตน์  ไทยประสงค์  ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 
39. นายบรรพต  ทองเกิด   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 
40. นายสิทธินนท์  สุจำนงค์   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านร้านหญ้า 
41. นางอุไร  จงกลาง   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านมะเกลือโนนทอง 
42. นายทรง  สิงห์เผ่น   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านโนนเชือก 
43. นางสุจิรา  รุ่งรัตน์ตระกูล  ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 
44. นายอนนท์  ประดับวงษ์   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านโนนคร้อ 
45. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีใส   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 
46. น.ส.วิยะดา  แสนวิชัย   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านเดื่อ 
47. น.ส.วันวิษา  คำจันดา   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านงิ้ว 
48. นายภวพล  อารีชาติ   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 
49. นายอาวุธ  เป็นไทย   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านโคกโต่งโต้น 
50. นางอดุลย์  เชื้อจำรูญ   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านขามราษฎร์นุกูล 
51. นายสมชาย  ขอสินกลาง  ตำแหน่ง  ผอ. รร.ชุมชนบัวบานสามัคคี 
52. นายจิรายุส  ทะนสุข   ตำแหน่ง  ผอ. รร.จัตุรัสวิทยานุกูล 
53. นายสันติ  สิงหาพรม   ตำแหน่ง  ผอ.รร.ชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 
54. นายฌานธร  บุญทัน   ตำแหน่ง  ผอ. รร.อนุบาลเทพสถิต 
55. นายทรงพล  ก้อนเงิน   ตำแหน่ง  ผอ. รร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้20(สวนป่าเทพสถิต) 
56. นายสุพจน์  เพชรวิเศษ   ตำแหน่ง  ผอ. รร.วังใหม่พัฒนา 
57. นายเมคิน  ทับอมรศิริ   ตำแหน่ง  ผอ. รร.วังโพธิ์สว่างศิลป์ 
58. นายกิตติพงศ์  วิเศษคร้อ   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 
59. นางสีสุดา  จีบเกาะ   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านห้วยเกตุ 
60. นางยินดี  เบียดนอก   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านหนองใหญ่ 
61. นายสุพจน์  พรศิวกุลวงศ์  ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านหนองจะบก 
62. นายณัฎฐ์ณรงค์  อ้อมกลาง  ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านสะพานหิน 
63. นายวิรุด  กล้าขวาน้อย   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านสะพานยาว 
64. นายบุญเรือง  ดียางหวาย  ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านศิลาทอง 
65. นางจารุวรรณ  งูทิพย์   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านวังอ้ายคง 
66. ว่าที่ร.ต.หญิงกรทิพย์  กุมขุนทด  ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 
67. นายสายัณห์  ขอพันดุง   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านวังตาท้าว 
68. น.ส.วลัย์รรินทร์  พูลเพิ่ม  ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านวังคมคาย 
69. นายสมเกียรติ  วัฒนะจิตพงศ์  ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านไร่พัฒนา 
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70. นายบูชิตร์  โมฆรัตน์   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านยางเตี้ยโคกรัง 
71. นางอรอนงค์  จานุรัตน์   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านยางเกี่ยวแฝก 
72. ว่าที่ ร.ต.หญิงสาวิตรี  ปัจจัย  ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านโป่งนกพิทยา 
73. นายจรูญ  ดีสมบัติ   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 
74. น.ส.กาญจนาวดี  กองแก้ม  ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านประดู่งาม 
75. นางสุดา  น้อยเทียม   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านโนนสำราญ 
76. นายสมหมาย  สุขสำราญ  ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านน้ำลาด 
77. นายสมศักดิ์  ทองหลาบ   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านดงลาน 
78. นายสุจริต  ทองปัสโนว์   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านซับหมี 
79. นายทวี  ธรรมโชต ิ   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านโคกไค 
80. นายสุณรงค์  พลลุน   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านโคกกระเบื้องไห 
81. นางปิยนาถ  อนุภาวาลย์  ตำแหน่ง  ผอ. รร.ซับมงคลวิทยา 
82. นายปฏิวัติ  เทียบอุ่น   ตำแหน่ง  ผอ. ร.ร.ชุมชนบ้านหว้ยยายจิว๋ 
83. นางสาวอรทัย  คล้ายสอน  ตำแหน่ง  รอง ผอ.รร.รกน.รร.บ้านเสลี่ยงทอง 
84. นางนภัสวรรณ  สุวรรณโสภา  ตำแหน่ง  รอง ผอ.รร.รกน.รร.บ้านโนนมะกอกงาม 
85. นายฐากร  เดชวัชรฐากร รอง    ตำแหน่ง  ผอ.รร.รกน.รร.บ้านวังตาเทพ 
86. นายณัฐชัย  ทองคณทา   ตำแหน่ง  รอง ผอ.รร.บ้านยางเกี่ยวแฝก 
87. นายทศพล  สมขุนทด   ตำแหน่ง  ผอ. รร.โป่งขุนเพชร 
88. นายอภิชาติ  บุญชู   ตำแหน่ง  ผอ. รร.ป่าไม้อุทิศ3(บ้านท่าช้าง) 
89. น.ส.อุไรวรรณ  เกรียงไกรสุขเลิศ  ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านห้วยยางดี 
90. นางจินตนา  โพธิ์ชัย   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านหนองตานา 
91. นายเทพพร  แถววิชา   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านหนองโจด 
92. นายเทพสถิต  อินาวัง   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านโสกปลาดุก 
93. นายบุญชู  แคงสันเทียะ   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านสำนักตูมกา 
94. นางอุษณีย์  แคงสันเทียะ  ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านวังอ้ายจีด 
95. นายวสันต์  ตาลทอง   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านวังตะเฆ่ 
96. นายภูริช  ผ่องแผ้ว   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านวังกะทะ 
97. นางประภัสสร  กลับกลาง  ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านละหานค่าย 
98. นายไพโรจน์  เคนวิเศษ   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านท่าโป่ง 
99. นายอรุณชัย  ชัยภักดี   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านตะลอมไผ่ 
100. นายศักดิ์ชัย  ระโยธี   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านดอนกอก 
101. นางนารี  กุลประจวบ   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านแจ้งใหญ่ 
102. นายวีรพล  พิลาจันทร์   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านโคกสะอาด 
103. นางสำอาง  คำเสียง   ตำแหน่ง  ผอ. รร.ชุมชนบ้านห้วยแย้ 
104. นายหาญ  ดิเรกศิลป์   ตำแหน่ง  ผอ. รร.ชุมชนบ้านหนองระเหว 
105. นางเสาวนีย์  สถิตชัย   ตำแหน่ง  รอง ผอ.รร.รกน. รร.บ้านหัวหนอง 
106. นายณรงค์  ดวงพรม   ตำแหน่ง  ผอ.รร.บ้านใหม่สามัคคี 
107. ว่าที่ ร.ต.พร้อมพงษ์  วงษ์พุฒ  ตำแหน่ง  รอง ผอ.รร.รกน. รร.บ้านห้วยไฮ 
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108. นางสาวเยาวลักษณ์  ดิษสอน  ตำแหน่ง  รอง ผอ.รร.รกน. รร.บ้านหนองกองแก้ว 
109. นายธนวัฒน์  อ่อนวงษ์   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านท่ากูบ 
110. นายเกรติศาสตร์  ปัตตะเน  ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านซับใหม่ 
111. นายอภิชัย  สุรเสน   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านซับเจริญสุข 
112. นายสมัย  ประจวบสุข   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านเขื่อนลั่น 
113. นายปัณณวิทย์  ดีอุดม   ตำแหน่ง  ผอ. รร.ซับใหญ่วิทยาคม 
114. นางปริญญา  เคล้าโนนคร้อ  ตำแหน่ง  รอง ผอ.รร.รกน. รร.บ้านวังกุง 
115. นายศรัณย์วิทย์  เขตจัตุรัส  ตำแหน่ง  รอง ผอ.รร.รกน. รร.บ้านบุฉนวน 
116. นายชินกร  แสนโสภา   ตำแหน่ง  ครู  รกน.รร.บ้านตลุกคูณพัฒนา 
117. นายสุรพล  ศุภรตรีทิเพศ  ตำแหน่ง  ผอ. รร.รังงามวิทยา 
118. นางนงค์นุช  คชา   ตำแหน่ง  ผอ. รร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 
119. นางยุพดี  เอกบัว   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 
120. นายดิเรก  ทะสุนทร   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านหนองผักชี 
121. นางชโรพร  ผาดไธสง   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านหนองดินดำ 
122. นายนาคพงษ์  จงกลาง   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 
123. นายพิจักษณ์ภพ  พงศ์วิเศษ  ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านหนองขาม 
124. นายพูลสวัสดิ์  ศิลาดำ   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านขี้เหล็ก 
125. น.ส.นภสัศรณ์  ต่อโชติ   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านโกรกกุลา 
126. นายณัฎฐพงศ์  บุญหนา  ตำแหน่ง  ผอ. รร.ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 
127. นายศราวุฒิ  วงษ์วัติ   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านบะเสียว 
128. นางสาววีณา  ดาโม้   ตำแหน่ง  รอง ผอ.รร.รกน.รร.บ้านสามหลักพัฒนา 
129. นายพิเชษฐ์  แสงจักร์   ตำแหน่ง  ผอ. รร.หัวสระวิทยา 
130. นางสถาพร  วัชรชัยสิริกุล  ตำแหน่ง  ผอ. รร.ปากจาบวิทยา 
131. นายสรวิชญ์  พันธุ์เลิศ   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 
132. นายวีระพงษ์  จันตรี   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านห้วยทราย 
133. นายประวิทย์  อาชา   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านหนองอีหล่อ 
134. นายสัมฤทธิ์  แนวสุภาพ  ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านหนองผักแว่น 
135. นายถาวร  พรโสภณ   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านหนองตะไก้ 
136. นายดุลยวิทย์  ภูมิมา   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านเสลาประชารัฐ 
137. นางชุติกาญจน์  น้อยวงษ์  ตำแหน่ง  ผอ.รร.บ้านโคกสะอาด 
138. นายสุนันท์  กอโพธิ์ศรี   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านตาล 
139. นายสวัสดิ์  แก้วยะรัตน์  ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานกูล) 
140. นางประณีต  ลีหัวสระ   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 
141. นายไพโรจน์  ลีหัวสระ   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านเกาะมะนาว 
142. นายวุฒิพงศ์  ตั้งไพโรจน์วงศ์  ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 
143. นายเรวัต  ภิรมย์ไกรภักดิ์  ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านกลอยสามัคคี 
144. นางสำเนียง  เพ่งผล   ตำแหน่ง  ผอ. รร.ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 
145. นายสุวิทย์  แก้วเพชร   ตำแหน่ง  ผอ. รร.ชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500) 
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146. นายวัชระ  แก้วเพชร   ตำแหน่ง  ผอ. รร.ชุมชนชวนวิทยา 
147. นายธีรวัฒน์  น้อยวงษ์   ตำแหน่ง  ผอ. รร.โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 
148. นายไสว  ประทุมวงษ์   ตำแหน่ง  ผอ. รร.โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 
149. นายปรีชา  ไทยแท้   ตำแหน่ง  ผอ. รร.โคกเพชรวิทยาคาร 
150. นายพินิจ  หงษ์พิมพ์   ตำแหน่ง  ผอ. รร.เขาดินพิทยารักษ์ 
151. นายวินชัย  สุจา   ตำแหน่ง  รอง ผอ.รร.รกน. รร.หนองกกสามัคคี 
152. นางสาวศิริพร  โนนดอน  ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
153. นางสาวทิพย์ธิดา  ดอนเตาเหล็ก ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
154. นางสาวศิริขวัญ  ภิรมย์กิจ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
155. นางธัญญลักษณ์  ศิริสวัสดิ์คุณ  ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ 
156. นางสาวมยุรี ถนอมสัตย์  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 

157. นายอัครเดช เพชรประไพ  ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ 

158. นางธัญญลักษณ์ ศิริสวัสดิ์คุณ  ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ 

159. นางสาวจินตนา ใจจุระ   ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว 

160. นางสาวสายฝน ไชยจันดี  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว 

161. นายพัชระ เปรมฤดี   ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว 

162. นายอนุรัตน์ เสริมพงษ์ศิริ  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว 

163. นายวรุฒ สิงห์จันทร์   ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางศวัลย์รัตน์  สุวรรณวิสุทธิ ์  ตำแหน่ง  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (ลาป่วย) 
2. นายทินกร  ตรีรัตน์   ตำแหน่ง  ผอ. รร.กันกงบ้านลี่สามัคคี 
3. นายศรายุทธ  ปาปะกัง   ตำแหน่ง  ผอ. รร.บ้านนาประชาสัมพันธ์ 

ผู้มาประชุม 
1. นางหนูเปีย  คำพิมูล   ตำแหน่ง   ครู  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 
2. นางสาวจิราภรณ์  จำรัสภูม ิ  ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 
3. นางสาวดาริกา  คาใส   ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 
4. นางณัฐดญา  แคนเภาว์   ตำแหน่ง  ครู โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 
5. นายอภิโชค  นเรกุล   ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว 
6. นางสาวพลอนนภัสสร  เทียนสันเทียะ ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว 
7. นางสาววราลี  นาคคำ   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ) 

กิจกรรมก่อนวาระ  มอบโล่,รางวัล (รายละเอียดดังแนบ 1) 
เริ่มประชุม  09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
 ในวันที่  13-14 กันยายน  2565  ได้มีโอกาสได้ไปประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  ที่จังหวัดเชียงใหม่           
ในส่วนนี้เป็นรายงานหรือเป็นผลในการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาในปีการศึกษา  2566  ซึ่งในส่วนนโยบายของทาง
กระทรวงศึกษาธิการ  ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ยังใช้นโยบายหรือวิสัยทัศน์เดิมในการ
ดำเนินการ  หากเปลี่ยนบ่อยเราอาจจะปรับตัวไม่ทัน  แต่สิ่งที่อยากเห็นคือ  ไม่ว่าจะเป็น  สพฐ.  หรือเขตพื้นที่การศึกษา  
หรือโรงเรียน  ในอนาคตเราจะต้องตอบโจทก์ของการทำงาน  ซึ่งจะต้องรองรับโครงสร้างใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น   
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๑.๑.๑ โครงสร้าง 
โครงสร้างใหม่ตัวนี้จะเพิ่มมาในเรื่องของคำสั่งของ คสช.ฉบับที่ 19  ที่ให้โครงสร้างและก็คือในส่วนของ

การบริหารงานด้านบนจะมาอยู่ที่อุดรธานีอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งพวกเรามีที่อยู่ที ่อยู่
บริหารจัดการในเรื่องของงานของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการสรรหาบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย  การดำเนินการทางวินัย  ถึงขั้นไล่ออก  
ก่อนที่จะเข้าสู่ครึ่งหลังจากที่เราประกาศในราชกิจจาแล้ว  50  วัน  ในช่วง  90  วันนี้  ทาง  กคศ.กำลังที่จะดำเนินการ
ระเบียบกฎหมายที่รองรับ  แจ้งลงมาเรื่องหลักเกณฑ์ปฏิบัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนคุณภาพ
ทางการศึกษา  กับการทำงานของบุคคลเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างประมาณ 6-8 เที่ยว  ต้องรายงานเสร็จแล้วขอรับการ
บรรจุสรรหาคืนให้คนอื่นมาประมาณ 6-8 เที่ยว  แต่ต่อไปนี้โครงสร้างเหล่านี้จะลงมาอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้บริหาร  เป็นคุณครู  ต่อไปนี้เราจะมีผู้แทนผู้บริหาร  ผู้แทนคุณครู  ที่จะมาเป็นบอร์ดเหมือนที่เรา
เคยทำงานประจำ  อย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง   

๑.๑.๒ บุคคล 
การบริหารบุคคลไม่ว่าจะเป็นของระดับกระทรวงศึกษาธิการ  ของ  สพฐ. ของเขตพื้นที่การศึกษา  หรือ

ของโรงเรียน  เราติดลบกับในเรื่องของอัตรากำลัง  เราติดหล่มกับการได้รับการเกลี่ยอัตรากำลังหรือการดำเนินการเกี่ยวกับ
อัตรากำลังนั้น  จะมีเงื่อนไขว่า  อัตราที่เกษียณไป  เงื่อนไขของ  คปร.ที่กำหนดไว้  ถ้าจะบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียนใน
โรงเรียนที่เกษียณ จะต้องแต่งตั้งได้ต่อเมื่อนักเรียนนั้นมีนักเรียน  120  คนขึ้นไป  ทำให้บางโรงเรียนที่มีนักเรียน  110  
คน  ยังไม่มีผู้บริหาร  ต่อไปนี้เขตพื้นที่การศึกษาจะมีบทบาทในส่วนนี้เติมเต็มหรือหาวิธีการอย่างไรที่จะตอบโจทก์ในส่วน
ของตัวนี้ได้  ซึ่งขณะนี้ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล  ถ้าเป็นโรงเรียนที่ว่างจากผู้บริหารก็ให้นโยบายไปว่า  เนื่องจากว่า
ขณะนี้โรงเรียนของเราว่างเยอะเนื่องจากรอพิจารณาการสอบคัดเลือกสายผู้บริหาร  บางโรงเรียนนั้นถ้าตั้งผู้รักษาการณ์ใน
ตำแหน่งนั้นเป็นครู  ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ครูไม่พอที่จะสอนครบชั้นอยู่แล้ว  ยิ่งมาทำหน้าที่ผู้บริหารและต้อง
ออกจากโรงเรียนเพื่อมาประสานงาน  และเจอมีปัญหาว่ามีบางโรงเรียนที่เอาสายครูผู้สอนมาทำหน้าที่แล้วปรากฏว่าพอ
รู้จักช่องทาง  รู้จักงบประมาณก็ทำการโยกย้ายถ่ายโอนไป  ทำให้เพื่อนครูมีปัญหา  หรือไม่อยากยอมรับการที่มีผู้บริหาร
แต่งตั้งย้ายมาใหม่  ถ้าโรงเรียนใดมีผู้บริหารและมีท่านรองฯ  ท่านรองฯความสามารถเพราะตำแหน่งรองก็คือผู้บริหาร
สถานศึกษา  ท่านรองฯปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือไปรักษาการณ์ได้  ในหลายๆโรงเรียนที่ได้รับกรอบของท่านรองฯมาแล้ว  
หรือโรงเรียนที่มีรองฯหลายคนก็สามารถขอรับการแต่งตั้งให้ไปรักษาการณ์   ในตำแหน่งของโรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหารได้  
เพราะในอนาคตเราหลีกหนีตัวนี้ไม่ได้  ยิ่งเนิ่นนานไปจำนวนนักเรียนน้อยลง ๆ เราต้องหานวัตกรรม หาสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็น
ทางเลือก  ถ้าโรงเรียนใด  ผู้บริหารไปปฏิบัติหน้าที่ประสบผลสำเร็จ มีผลงาน  ถือว่าท่านมีผลงานที่ดูแลโรงเรี ยนแล้ว
ประสบผลสำเร็จโรงเรียนเดียวไม่พอ  ท่านดูแลถึงสองโรงเรียน สามโรงเรียนก็มีที่ท่านบริหารจัดการจนโรงเรียนประสบ
ผลสำเร็จได้รับการยอมรับจากครูโรงเรียนจากชุมชนที่ท่านไปปฏิบัติหน้าที่   

๑.๑.๓ เงินและงบประมาณ 
งบประมาณจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว   

๑.๑.๔ การบริหารจัดการ 
สพฐ.ไม่มีแนวนโยบายใหม่   

๑.๑ นโยบาย 
๑.๒.๑ ความปลอดภัย  ยังคงมุ่งเน้นอยู่  เป็นหัวใจสำคัญ  มีความปลอดภัย  โรงเรียนเปรียบเหมือนบ้าน 

- ทำอย่างไรจึงจะทำให้ทุกโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี “น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน” 
ในภาคเรียนที่  2 น่าดูมีอะไรที่ดีข้ึน    น่าอยู่ มีอะไรที่พัฒนาขึ้น  น่าเรียน  มีคุณครูคนใหม่ที่
ย้ายมา  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมมาที่มีครูและนักเรียนทำด้วย 
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- ทำอย่างไรนักเรียนและครูจึงจะปลอดภัย  ก่อนปิดภาคเรียนได้ทำการแจ้งเตือนไปแล้วกับการ
เกิดอุทกภัย  ดูแลสถานที่  ตัดแต่งก่ิงไม้  หลังจากที่เขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งเป็นหนังสือไปแล้ว  
ทางโรงเรียนได้มีการดำเนินการหรือไม่  ทำการป้องกัน  เครื่องเล่นต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า  ให้ทำ
การป้องกัน  

- ทำอย่างไรโรงเรียนจะเป็น  “บ้านแห่งความสุข”  ของครูและนักเรียน   
 

๑.๒.๒ โอกาส 

- ทำอย่างไรให้เด็กทุกคนต้องได้เรียน  นั่นแสดงว่านักเรียนต้องครบ 100 %  
- ทำอย่างไรเด็กท่ีเรียนอยู่กับเราจะเรียนจบหลักสูตรทุกคน 
- ทำอย่างไรเด็กจะได้เรียนอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่อยากให้มีการเหลื่อมล้ำ  แต่ถ้ามีเด็กพิเศษท่ีมี

อุปกรณ์พิเศษให้เราก็ต้องให้เขาตามที่เขาจะได้รับ 
 

๑.๒.๓ คุณภาพ  เราได้บริหารจัดการคุณภาพการศึกษา  หลักสูตรสมรรถณะ ในศตวรรษท่ี  21  สอน
แบบหลักสูตร active learning  คือเด็กได้เรียนรู้เชิงประจักษ์  ได้ออกแบบได้คิด 

- ทำอย่างไรเด็กจะ “อ่านออก  เขียนได้  คิดเลขเป็น”  

- ทำอย่างไรเด็กจะนำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ทำอย่างไรเด็กจะมีระเบียบ  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีจิตอาสา 

- ทำอย่างไรเด็กทุกคนจะมีทักษะ  “1  ศิลปะ 1  ดนตรี  1  กีฬา  1  อาชีพ” 

- ครูรักเด็ก  เด็กรักครู 
 

๑.๒.๔ ประสิทธิภาพ 

- ทำอย่างไรโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด  ประจำอำเภอ  จะมีคุณภาพเท่าเทียมกัน 

- ทำอย่างไรโรงเรียนมัธยมประจำตำบลจะรองรับการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสได้ทุกโรงเรียน
ในตำบลและเขตบริการ 

- ทำอย่างไรโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  จะมีคุณภาพเท่าเทียมกัน  บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  
เพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีคุณภาพ 

- ทำอย่างไรโรงเรียนในสังกัด  สศศ.ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา  เด็กด้อยโอกาส  สามารถ
พัฒนาได้อย่างทั่วถึง  เท่าเทียมและมีคุณภาพ 

- ทำอย่างไรโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  จัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 

- ทำอย่างไรจะมีสื่อ  เทคโนโลยี  อุปกรณ์  เครื่องมือทางการศึกษาต้องทั่วถึง  เท่าเทียม  มี
คุณภาพ  และมีประสิทธิภาพ 

- ทำอย่างไรจะแสวงหาหารมีส่วนร่วมกับบุคคล  หน่วยงานทุกภาคส่วน  เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

๑.๒ กลุ่มเด็ก (เป้าหมาย) 
๑.๒.๑ ด้อยโอกาสและพิการ  ถ้ามีความประสงค์จะเข้าโรงเรียนเราไม่สามารถปฏิเสธได้   
๑.๒.๒ ปกต ิ ทำยังไงจะให้มีความเก่ง  มีการพัฒนา 
๑.๒.๓ ความสามารถพิเศษ  ให้ฝึกพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนเด็ก  เพ่ิมทักษะให้กับเด็ก  เด็กรู้จัก

แก้ปัญหา 



๘ 
 

 
 

 

๑.๓ ทำอย่างไรดี ?  สพป.  และ  สพม.มีหน้าที่ 
๑.๓.๑ ส่งเสริม  กิจกรรมนวัตกรรม   
๑.๓.๒ สนับสนุน 
๑.๓.๓ กำกับดูแล 

๑.๔ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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๑๐ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 
 

 

๑.๕ สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

 

 



๑๒ 
 

 
 

 

 

 



๑๓ 
 

 
 

 

 

 



๑๔ 
 

 
 

 

 

 



๑๕ 
 

 
 

 

 

 



๑๖ 
 

 
 

 

 

 



๑๗ 
 

 
 

 

 

 
๑.๖ การขับเคลื่อนการศึกษา  ปีงบประมาณ  2566 

๑.๖.๑ หลักในการทำงาน  “คุณธรรม นำคุณภาพ บนวิถีความพอเพียง” 
1) คุณธรรม 

- ธรรมาภิบาล 
- การครองตน  ครองคน  
- ครองงาน   
- คุณธรรม 9 ประการ 
- วินัย การรักษาวินัย 



๑๘ 
 

 
 

 

☆นโยบาย"คุณธรรม น้อมนำสู่สังคม" 
☆ ถูกใจเป็นรอง ถูกต้องเป็นหลัก  

2) คุณภาพ 
ทำงานอย่างมีระบบ มาตรฐานคุณภาพ  

- โรงเรียนคุณภาพ 
- คุณภาพนักเรียน มีทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
- คุณภาพผู้บริหาร มืออาชีพ 
- คุณภาพครู ได้รับการพัฒนา สอนดี มีวิจัย มีนวัตกรรม  
- คุณภาพบุคลากร  
☆นโยบาย"คุณภาพที่เหนือมาตรฐาน" 
☆ เป้าหมายเดียวกัน 
☆ เกียรติยศแห่งความภูมิใจสร้างได้ด้วยศรัทธา 

3) วิถีความพอเพียง 
หลักการทรงงานพ่อหลวง ร.9"ศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาที่ยั่งยืน" 

☆นโยบาย"โรงเรียนวิถีพอเพียงเคียงคู่ชุมชน 
๑.๖.๒ ขับเคลื่อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕   

๑) 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 วจิัย 1 อาชีพ  
๒) โครงการปลูกปัญญาพัฒนาความคิดสู่นักประดิษฐ์น้อย 
๓) กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดเสริมสร้างวินัย 
๔) กีฬา กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะทางกายสู่ความเป็นหนึ่ง 
๕) โรงเรียนวิถีพอเพียงเคียงคู่ชุมชน 
๖) สร้างความเชื่อม่ันศรัทธาปลูกแนวคิดวิถีชีวิตใหม่ บนพื้นฐานความพอเพียง 
๗) มุ่งปลูกฝัง เสริมสร้าง"คุณธรรม น้อมนำสู่สังคม“ 
๘) หน่วยงานและ โรงเรียน  เน้นสิ่งแวดล้อม  เครื่องมือดีทันสมัย สร้างนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี  
๙) สร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดทำข้อตกลงทุกหน่วยงานองค์กรที่ให้การสนับสนุนทาง

การศึกษา 
๑.๖.๓ ก้าวต่อไปเพื่อความสำเร็จ 

๑) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้  
๒) ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้และคล่องตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
๓) ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาและพัฒนาตามความสนใจมีพ้ืนฐานอาชีพมี

ทักษะการดำรงชีวิต บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
๔) ส่งเสริมการมีระบบระเบียบวินัยด้วยหลักธรรมาภิบาลเขตโรงเรียนสุจริตและคุณธรรมนำ

วิชาการ ส่งเสริมกระบวนการทางลูกเสือ  
๕) ส่งเสริมพัฒนาครูผู้นำทางจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ active learning ด้วย

วิธีการที่หลากหลายได้แก่ BBL และ PBL ฯลฯ 



๑๙ 
 

 
 

 

๖) ส่งเสริมพัฒนาครูด้วยเครือข่ายกลุ่มสาระหรือตามความสนใจเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
PBL,PLC และสร้างความเข้มแข็งในสายอาชีพสู่การมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นเป็นครูมืออาชีพ  

๗) ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่นักบริหารยุคใหม่บริหารจัดการโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 
๘) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่องค์กรชั้นนำสร้างขวัญกำลังใจยกย่อง  เชิดชูเกียรติ

เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ 
๑.๗ การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2565 

๑.๗.๑ เน้นด้านความปลอดภัย 
๑.๗.๒ ความพร้อมด้านวิชาการ 
๑.๗.๓ กิจกรรมมีหลากหลาย 
๑.๗.๔ สู่คุณภาพที่จับต้องได้ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๓.๑  กลุ่มบริหารงานบุคคล   
๓.๑.๑ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) 
กศจ.ชัยภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 13/2565  เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565  มีมติเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3  สรุปได้ดังนี้ 

ที ่ กลุ่ม/ตำแหน่ง 
จำนวนคน 
(1 ก.ย.
65) 

ระดับการเลื่อนเงินเดือน (คน) 
หมายเหตุ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ได้เลื่อน 

1 ผู้บริหารสถานศึกษา/ 
รกน. ผู้บริหารสถานศึกษา 

167 167 - - - - ร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
สูงสุด 4.00 
ต่ำสุด 0.34 

2 รอง ผอ.สถานศึกษาและ 
ครูผู้สอน 

1,498 1,432 54 8 2 2 
(บรรจุน้อย
กว่า 3 เดือน 
15 วัน) 

ร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
สูงสุด 6.00 
ต่ำสุด 0.05 

3 รอง ผอ.เขต และ 
ศึกษานิเทศก์ 

17 17 - - - - ร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
สูงสุด 4.00 
ต่ำสุด 3.00 

4 บุคลากรทางการศึกษา 
ตามมาตรา 38 ค.(2) 
(สำนักงาน) 

40 40 - - - - ร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
สูงสุด 3.50 
ต่ำสุด 3.04 

คำสั่งเลื่อนเงินเดือนอยู่ระหว่างการเสนอผู้มีอำนาจตามมาตรา 53  ลงนาม และจะส่งเข้าไลน์ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นรายโรงเรียน  เพ่ือแจ้งผลการพิจารณาเป็นรายบุคคลต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



๒๐ 
 

 
 

 

๓.๑.๒ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  สพป.ชัยภูมิ เขต 3  จะพิจารณาใน
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๑.๓ การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
สพฐ. แจ้งจัดสรรและให้จัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดิมที่ผ่านการประเมิน  มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565  

ทุกตำแหน่ง ยกเว้น ครูผู้ทรงคุณค่า และ ครูวิทย์-คณิต  ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรมาแต่อย่างใด  สำหรับตำแหน่งว่างในระหว่าง
ปีงบประมาณ 2566  ที่ไม่ต้องส่งคืน สพฐ. คือ นักการภารโรง (9,000.-)  และผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน  ส่วนตำแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็ก
พิการหากว่างลงให้ปรับเป็นจ้างเหมาบริการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๑.๔ การเกลี่ยพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
ตามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ได้แจ้งให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานหน้าที่            

ที่ใหม่นั้น  คณะกรรมการจะพิจารณาในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565  และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๑.๕ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งครูผู้สอน) 
ตามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง

ครูผู้สอน  รับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2565  ปรากฏว่ามีผู้สมัครและมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  จำนวน
ทั้งสิ้น 411 คน  แยกเป็นกลุ่มสาขา/วิชาเอก ดังนี้ 

ที ่ กลุ่มสาขา/วิชาเอก 
จำนวน 

ตำแหน่งว่าง 
ผู้มีสิทธิสอบ หมายเหตุ 

1 ประถมศึกษา 1 8 โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 
2 ปฐมวัย 1 56 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา(สาขาปากดง) 
3 ภาษาไทย 1 18 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 
4 คณิตศาสตร์ 1 49 โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 
5 ภาษาอังกฤษ 1 48 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 
6 สังคมศึกษา 1 57 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (อ.เทพสถิต) 
7 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 105 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 
8 คอมพิวเตอร์ 1 70 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 

จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565  ณ สนามสอบโรงเรียนจัตุรัส-วิทยานุกูล  ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการสรรหาฯ  ภายในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565  ทำสัญญาจ้างในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๑.๖ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ตามที่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งคืนจากการเกษียณอายุราชการ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และพิจารณา

ย้ายรอบที่ 2 ไปแล้วนั้น  สำหรับตำแหน่งว่างโรงเรียนที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์  จะเสนอเกลี่ยไปโรงเรียนที่มีอัตรากำลังต่ำกว่า
เกณฑ์  ส่วนโรงเรียนที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์หรือพอดีเกณฑ์  จะเสนอ กศจ. อนุมัติบรรจุครูผู้ช่วยในคราวประชุม
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  คาดว่าจะได้บรรจุต้นเดือนธันวาคม 2565 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



๒๑ 
 

 
 

 

๓.๑.๗ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ว9 ตำแหน่ง

ครู/ว10 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา) โดยให้ข้าราชการครู/ผู้บริหารสถานศึกษาจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน  ตามแบบที่ 
ก.ค.ศ. กำหนดทุกปีงบประมาณเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาให้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน  เสนอไปยัง สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2565  ฝากผู้อำนวยการ ดังนี้ 

๑) ให้ความรู้กับครูที่โรงเรียนของท่าน  น้อง ๆ ท่านใดที่ผ่าน  คศ.1  แล้ว  น้อง ๆ ต้องทำการเตรียมประเมินการ
มีวิทยฐานะอีก 4 ปีข้างหน้าจะต้องทำอย่างไร  ผ่านมา 1  ปีแล้ว  ปีที่แล้วเกิดปัญหาประเด็นอะไรมี
ประสบการณ์เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันแล้ว  ท่านต้องไปให้ความรู้กับครูในโรงเรียนของท่าน  โดยเฉพาะครูที่เป็น 
คศ.3 แล้ว  ไม่ไปต่อเชี่ยวชาญแล้วแต่ยังต้องคงดำรงวิทยฐานะ  ต้องฝากท่านไปแนะนำครู   

๒) ท่านควรจะทำ  PCL  กันว่าในการทำ   PA  สำหรับปีงบประมาณ  2566  เราควรมีแชร์ความรู้ว่าปีที่แล้วเรา
ทำอย่างไรกัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.2  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
๓.๒.๑ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2565 
รวม 9 โครงการ (รายละเอียดดังแนบ 2)  ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้โรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียน แยกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจัดจ้างดังนี้  

 
ก. วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ 

๑) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 620 โรงเรียน จำนวนเงินจัดสรร 863,500 บาททำสัญญา
ในวงเงิน 202,000 บาท วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผลจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 

๒) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 38 โรงเรียน จำนวนเงินจัดสรร 1,310,200 บาท   ทำ
สัญญาในวงเงิน 1,080,000 บาท วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ผลจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 

๓) โครงการจัดซื ้อครุภัณฑ์เครื ่องเล่นสนามเด็กระดับก่อนประถมศึกษา 12 โรงเรียน ได้ร ับจัดสรร 
936,000 บาท  ทำสัญญาในวงเงิน 459,800 บาท วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ผลจัดซื้อจัดจ้าง รอการเบิกจ่าย 

๔) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ 12 โรงเรียน จำนวนเงินจัดสรร 489,400  บาท  ทำสัญญา
ในวงเงิน 478,348 บาท วันที่ 26 กันยายน 2565 ผลจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างส่งมอบของ 

๕) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์แบบเลือกรายการ shopping lish  10 โรงเรียน จำนวนเงิน 890,300 บาท  
ทำสัญญาในวงเงิน 449,200 บาท วันที่ 20 กันยายน 2565 ผลจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างส่งมอบของ 

๖) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 167 รายการ  
71โรงเรียน เป็นเงิน 2,733,500 บาท อยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล (ยังไมไ่ด้ผู้ชนะ) 
                 ในการนี้เงินเหลือจ่ายจากการบริหารสัญญาตั้งแต่รายการที่ 1-5 สพฐ.โอนกลับงบประมาณเรียบร้อยแล้วมติ
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ข.วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 

๑) โครงการสื่อพัฒนาการเรียนการสอนการถดถอยทางการเรียน จำนวน 19 โรงเรียน 1 ศูนย์ รวม 20 แห่งๆ 
ละ  35,000 บาท เป็นเงิน 700,000 บาท ผลการจัดซื้อขณะนี้ผู้ขายส่งมอบของแล้วรอเบิกจ่าย 



๒๒ 
 

 
 

 

๒) โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน สนับสนุนให้กับเครือข่ายโรงเรียน 19 เครือข่าย ๆ ละ  
10,000 บาท เป็นเงิน 190,000 บาท ผลการจัดซื้อขณะนี้รอผู้ขายส่งมอบของ 

๓) โครงการสื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักการ BBL สนับสนุนให้กับโรงเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนการ
สอน49 โรงเรียน 1 ศูนย์ รวม 50 แห่ง เป็นเงิน 400,000 บาท ผลการจัดซื้อขณะนี้ผู้ขายส่งมอบของแล้วรอเบิกจ่าย 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จึงขอรายงานผลการเบิกจ่ายรอบ 6 เดือนแรก             
ไตรมาสที่ 2 ณ 31 มีนาคม 2565 ดังนี้  

 
 

      
       สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
                   ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ไตรมาสที ่4 
               สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
                 ( นโยบายกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย 98 % ) 

 

        

 

  
 

        

หน่วย : 
ล้านบาท 

ประเภท   ได้รับจดัสรร 
เบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน (PO) 

           
           หมายเหต ุ

คงเหลือ
จากใช้
จ่าย 

ล้านบาท ร้อยละ 
สูง/ต่ำ 

  
 

 กว่า
เป้าหมาย  

 
งบประจำ 

       
181,293,473.00   

       
180,948,433.33   

 
99.81  

 
เป็นไปตาม 
เป้าหมาย 

 
งบดำเนินงาน 

(ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ)  

  
  

 
งบลงทุน 

  43,085,000.00     
 43,066,587.96   

  
99.96 

 
เป็นไปตาม 
เป้าหมาย 

 
ค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิ่ง

ปลูกสร้าง 
  

      

 
ภาพรวม 

    
224,378,473.00   

    
224,015,021.29   

 
 99.84 

 
เป็นไปตาม 
เป้าหมาย 

        

 
 
 
 

งบประมาณ (Function) 



๒๓ 
 

 
 

 

ผลสัมฤทธิ์  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เห็นชอบให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัด

การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กำหนดเป้าหมายเบิกจ่าย   ไตรมาส 4  
ณ 30 กันยายน 2565 งบลงทุนเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  งบประจำเบิกจ่ ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 และ  สพป.
ชัยภูมิ เขต 3 มีผลสัมฤทธิ์การบริหารงบประมาณประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้  

๑) ภาพรายจ่ายประจำ ใช้จ่ายได้ร้อยละ 99.81 
๒) ภาพรวมงบลงทุน ใช้จ่ายได้ร้อยละ 99.96 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.3  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

๓.3.๑ การนิเทศติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565  ทางศึกษานิเทศกำกลังร่างคำสั่ง จะมีการ
นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป  เครื่องมือการประเมินจะทำการ
แจ้งให้กับผู้บริหารทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.3.๒ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ฝากท่านผู้อำนวยการทุกท่านให้ไปดูหลักสูตรสถานศึกษาว่าถูกหรือยัง  
ต้องปรับปรุงอย่างไร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.3.๓ การประกันคุณภาพ  ฝากผู้อำนวยการเตรียมการ  เพราะยังมีเวลาอีก  1  ภาคเรียน  เมื่อท่านทำกิจกรรม
ใด  ดำเนินการโครงการใด  ท่านต้องมีการประเมินโครงการ  รายงานโครงการ  เพราะท่านจะต้องทำ  SAR  
สถานศึกษาในช่วงสิ้นปีการศึกษา  และแผนปฏิบัติการตอบโจทก์หรือยัง   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.4  กลุ่มอำนวยการ 
๓.๔.๑ แจ้งประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรประกาศ ข้อกำหนด และ

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  ออกประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
ประกาศ ข้อกำหนดและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๕๖๕ 

 ดังนั้นจังหวัดชัยภูมิ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ เห็นควรยกเลิกคำสั่ งจังหวัดชัยภูมิที่ 
๕๑๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที ่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื ่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ             
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) สำหรับพ้ืนที่เฝ้าระวังของจังหวัดชัยภูมิตามประกาศของ ศบค. 

 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 
 

 

ยกเลิกคำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ ๕๑๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 

 
ประกาศ ข้อกำหนดและคำสั่งท่ีเกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  

ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๔.๒ จังหวัดชัยภูมิ ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมความเป็นไทยสร้างอัตลักษณ์ของคนชัยภูมิโดยการแต่งกายผ้าไทย เพ่ือ

สร้างการรับรู้และปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นคนชัยภูมิ ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานองค์กร สวมใส่ผ้าไทยในการ
ปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน ๑๐๐% ตลอดจนเพ่ือให้เกิดความแพร่หลายและเกิดการอนุรักษ์สืบสานผ้าไทยอย่างเป็น
รปูธรรมอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริม สืบสาน และรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ 
จึงดำเนินงานโครงการรณรงค์ส่งเสริม   อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกายผ้าไทย ผ้าถิ่น สวมใส่สบาย สไตล์ร่วมสมัย 
จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น 

ในการนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ขอความร่วมมือจากท่านและบุคลากรในสังกัดร่วมแต่งกายด้วยผ้า
ไทย “นุ่งซิ่น สวมใส่ผ้าไทย”ทุกวันศุกร์และวันพระ ดังนี้ 
๑) วันศุกร์ หญิง เสื้อผ้า ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ หรือลายตามอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น สวยงามและเหมาสม และนุ่งซิ่น   



๒๕ 
 

 
 

 

ชาย สวมใส่เสื้อผ้าไทย  
๒) วันพระ หญิง สวมผ้าซิ่นโทนสีอ่อน เสื้อสีขาวลายลูกไม้หรือลายสุภาพตามความเหมาะสม   

ชาย สวมใส่เสื้อผ้าไทยสีขาว 

และขอความอนุเคราะห์ร่วมส่งภาพถ่ายประชาสัมพันธ์การแต่งการผ้าไทย ผ้าถิ่น ทุกวันศุกร์และวันพระหรือตาม
ความเหมาะสมให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือนำมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สืบสานอัตลักษณ์ผ้าไทย ผ้าถิ่น ของ
จังหวัดชัยภูมิ ต่อไป โดยส่งภาพถ่ายได้ที่กลุ่มไลน์ “ส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าไทย ผ้าถิ่น”  

ทั้งนี้ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่างนี้ 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๔.๓ การรักษาสุขภาพในฤดูหนาว 

ฤดูหนาวเป็นฤดูที่หลายคนมักป่วยกันง่ายและเยอะมาก จึงเป็นช่วงที่ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะเด็กนักเรียนคนที่มักจะหนาวได้ง่าย จะต้องเตรียมตัวดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี ซึ่งทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 มีความห่วงใยในสุขภาพของนักเรียน ก็มีเคล็ดลับดูแลสุขภาพในช่วงหน้าหนาวมาฝาก ดังนี้       

๑) สวมใส่เสื้อผ้าให้หนาว                                                                                                                        
๒) รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รับประทานอาหารให้ครบหลักโภชนาการทั้ง 5 หมู่                                                              
๓)  ดื่มน้ำอุ่นและเครื่องดื่มอุ่นๆ                                                                                                                     
๔) ออกกำลังกายสม่ำเสมอ                                                                                                                                                 
๕) อาบน้ำอุ่นแทนน้ำเย็น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๔.๔ การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ 

ในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จนถึงเทศกาลปีใหม่ 2566 มีช่วงวันหยุดราชการติดต่อกันหลายช่วง  ซึ่งอาจมี
ผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันดูแลรักษาสถานที่ราชการ โดยเฉพาะในช่วง
วันหยุดราชการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้ 

๑) ให้สอดส่อง ดูแล และเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดขึ้น รวมถึงให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรรักษาสถานที่
ราชการ ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด และเปิดไฟส่องสว่างในสถานที่ราชการทุกแห่งให้เพียงพอ โดยกำชับเวรยามให้อยู่ในจุดที่
บุคคลสัญจรไปมา สามารถมองเห็นได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์ผิดปกติให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันที                                   

๒) ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง กำชับนักการภารโรง หรือเวรยามให้เข้าเวรดูแลรักษาสถานศึกษาอย่าง
เคร่งครัด อย่าให้มีการละทิ้งเวรยามโดยเด็ดขาด                                                                                                                                 

๓) หากพบว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรใดไม่มาปฏิบัติหน้าที่ ให้หัวหน้าส่าวนราชการนั้น ดำเนินการสอบสวน       
ทางวินัย ฐานบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔.๕ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  ปีการศึกษา  2565  ในรูปแบบสมุดพกพา  จะดำเนินการแจกให้กับทุกโรงเรียนใน
วันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  จุดลงทะเบียน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



๒๖ 
 

 
 

 

๓.๔.๖ เพ่ิมความเข้มงวดและกำหนดมาตรการเข้าออกสถานศึกษาของบุคคลภายนอก 
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้รับแจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ได้กำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยเป็นวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้แก่
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาและเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น จึงขอให้หน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกแห่ง ยกระดับมาตรการป้องกันความปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
พร้อมกำหนดมาตรการเข้าออกหน่วยงานและสถานศึกษาของบุคคลภายนอก ตลอดจนประสานดำเนินงานร่วมกับฝ่ายปกครอง 
โดยยึดความปลอดภัยนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้สถานศึกษาทุกแห่ง ปฏิบัติตามนโยบาย
สถานศึกษาปลอดภัยโดยเคร่งครัด  นอกจากนี้ให้มีการประเมินความเสี่ยง และจัดทำคู่มือแผนเผชิญเหตุสำหรับหน่วยงานและ
สถานศึกษา โดยด่วน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.5  กลุ่มนโยบายและแผน 

๓.5.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  ประกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 พัฒนาประเทศ
ในช่วง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2566 – 2570 เป้าหมายหลัก ดันรายได้ต่อหัวคนไทยแตะ 300,000 บาท ลดความเหลื่อมล้ำให้แคบลง
กว่าเดิม 

 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 



๒๗ 
 

 
 

 

๓.5.๒ พระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10   

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๓.5.๓ นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



๒๘ 
 

 
 

 

๓.5.๔ นโยบายและจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
๓.6  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ  

๓.6.๑ การบันทึกข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง  (B-OBEC) 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดให้โรงเรียนในสังกัด รายงานข้อมูลอาคารและ

สิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ที่เว็บไซต์ https://bobec.bopp-obec.info/ โดยทุกโรงเรียนต้องเข้าไปดำเนินการปรับปรุง และยืนยัน
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งหากโรงเรียนไม่เข้าไปยืนยันข้อมูลตามระยะเวลาที่ สพฐ. กำหนดจะมีผลต่อการขอจัดตั้งงบประมาณค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ตามหนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ที่ 
ศธ ๐๔๐๔๐/๓๘๗๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕  จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนดำเนินการ 

๑) โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
รายการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ และค่าปรับปรุงซ่อมแซมทุกรายการ กรอกข้อมูลปรับปรุง

ข้อมูล และยืนยันข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
๒) โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล เช่น การขอรื้อถอนอาคารและ

สิ่งก่อสร้างตา่งๆ  สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ โดยทุกโรงเรียนจะต้องเข้าไปยืนยันข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
ที ่ วัน เดือน ปี การดำเนินการ 
๑ วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๕ ถึงวนัที่ 

๒๕ ตุลาคม  ๒๕๖๕  
  

๑. บันทึกข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง ที่เว็ปไซต์ 
https://bobec.bopp-obec.info/  
๒. ทุกโรงเรียนตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้เรียบร้อย และยืนยันข้อมูล 

๒ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ตรวจสอบและรับทราบการรายงานข้อมูลของ
โรงเรียน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๓.6.๒ การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยระบบ Data Management Center (DMC)  ที่เว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec65/ 



๒๙ 
 

 
 

 

โดยเปิดระบบให้โรงเรียนรายงานข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และครูผู้รับผิดชอบ
ยืนยันข้อมูลและรับรองข้อมูลโดยผู้บริหารโรงเรียน ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ตาม
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ที่ ศธ ๐๔๐๔๐/๓๘๗๑ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ และได้
กำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒ ให้กับผู้บริหาร และ
ผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบ ZOOM  โดยสแกน QR Code 
รายละเอียดตามปฏิทินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้ 

ที ่ วัน เดือน ปี การดำเนินการ 
๑ วันที่ ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๖๕ ถึง

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
  

๑. บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตรวจสอบ/แก้ไข 
ในระบบ Data Management Center (DMC)   
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่เว็ปไซต ์
http://portal.bopp-obec.info/obec65 
๒. โรงเรียนตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้เรียบร้อย พร้อมสำหรับ
การกดยืนยันข้อมูลในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๒ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 
๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบ ZOOM 

๓ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. 

๑.ครูผู้รับผิดชอบ กดยืนยัน 
๒.ผู้บริหารโรงเรียน กดรับรอง  

๔ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 

ผู้รับผิดชอบระดับเขตพ้ืนที่ฯ ตรวจสอบการรับรองข้อมูลของโรงเรียน 
และรับทราบการรายงานข้อมูล 

 
 

 
สแกน QR Code เพ่ือเข้าประชุม 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.6.๓ การปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรในระบบ SMART AREA 
ตามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ได้จัดทำระบบ SMART AREA เพ่ือใช้ในการรับ-ส่งหนังสือราชการและเอกสารระหว่าง

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับโรงเรียนในสังกัด โดยทุกโรงเรียนจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลของครูและบุคลากรทุกคน จึงจะ
สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ เนื่องจากมีบุคลากรเกษียณอายุราชการ ย้าย และบรรจุใหม่ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ทุก
โรงเรียนได้ทำการตรวจสอบ ปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการระบบต่อไป ติดต่อ
ประสานงานข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ โทร ๐๔๔ ๐๕๖๓๘๕ ต่อ ๑๐๘ หรือ นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ 
๐๘๗ ๘๖๙๓๔๓๔ , นางสาวธนัญญา สูบโคกสูง ๐๘๙ ๙๑๗๙๙๗๗ หรือไลน์ กลุ่ม DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ 

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

        QR Code เพื่อเข้าร่วมกลุม่ไลน์ DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ 



๓๐ 
 

 
 

 

3.7  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๓.๗.๑ งานด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด บูรณาการดำเนินงานจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
๑) การสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

- ให้สถานศึกษาประสานสาธารณสุขในพ้ืนที่ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทุกประเภท 
- สถานศึกษาทุกแห่ง จะต้องดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ในการ

นี้ เขตพ้ืนที่การศึกษา จะชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในคราวต่อไป เมื่อเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ 
- หากมีการอบรมหรือประชุม ให้สอดแทรกเรื่องยาเสพติดทุกเวที 

๒) เสริมสร้างให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ร่วมกันแสดงพลังและ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ 

๓) การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน 
๔) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
๕) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
๖) จัดตั้งจุตรวจ/จุดสกัด ให้ดำเนินการเป็นประจำอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๗.๒ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

๑) สพฐ. เน้นย้ำการดูแลนักเรียนต่างจากอดีตมาก โดยวันนี้การเป็นครูไม่ได้มีหน้าที่สอนอย่างเดียว ต้องเปลี่ยน
ครูให้เป็นพ่อแม่ เป็นผู้ให้ความรักคงามอบอุ่น เพราะสังคมวันนี้พึ่งครู พ่ึงโรงเรียน  จึงกำหนดจุดเน้น ๓ เรื่อง 
ดังนี้ 

- ชีวิต ความเป็นอยู่ (กินอ่ิม นอนอุ่น เรียนอย่างมีความสุข) 
- การจัดการเรียนรู้ (เน้นเรื่อง การคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น) 
- ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ 

๒) การดูแลสุขภาพจิตใจ ผ่านการใช้ “ระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่บนระบบดิจิทัล” หรือ School Health 
HERO” ภายใต้โครงการ MOE Safety Center ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เน้นย้ำ รวมถึงการมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมเผยแพร่หนังสือสั้นเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาใน
สังกัดที่มีความสนใจส่งผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นภาพยนตร์สั้น ความยาว
ไม่เกิน ๓ นาที อาทิภาพยนตร์สั้นกิจกรรมป้องกัน กิจกรรมปลูกฝัง และกิจกรรมปราบปรามเกี่ยวข้องกับภัย
คุกคามประเภทต่าง ๆ  ได้ที่กล่องข้อความ (Messenger) ของ Facebook : MOE Safety Center ศูนย์
ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ โดยไม่จำกัดจำนวนเรื่อง ไม่จำกัดเวลาส่ง ซึ่งหากภาพยนตร์ได้รับการ
คัดเลือกเผยแพร่ ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดมอบเกียรติบัตรและหนังสือขอบคุณ ให้แก่
สถานศึกษาที่ร่วมเผยแพร่หนังสั้นฯ ต่อไป (รายละเอียตามหนังสือ สพป.ชย. ๓ ที่ ศธ ๐๔๐๔๐/๔๐๒๔ ลง
วันที่ ๒๐ ตค.๖๕ ) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๗.๓ สพฐ.แจ้งประกาศผลการตัดสินสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัยของกองทุนไเพ่ือ

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดได้รับรางวัลระดับดี จำนวน ๑ โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองตานา จากสื่อเรื่อง โภชนาการที่ดี (ประกาศ สพฐ. ลงวันที่ ๑๘ ตค.๖๕) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



๓๑ 
 

 
 

 

3.8  กลุ่มกฎหมายและคดี 
๓.๘.๑ แนวทางการพิจารณาโทษข้าราชการครูกระทำผิดวินัย  กรณี 

๑) ประพฤติชั่วโดยการเล่นการพนัน 

๒) ประพฤติชั่วโดยการเสพสุรา 

๓) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ 

๔) ปลอมลายมือชื่อหรือปลอมเอกสาร 

๕) ประพฤติชั่วทางเพศ 

๖) เกี่ยวกับความลับของทางราชการ 

➢ ประพฤติชั่วทางเพศ 
• ครูชายมีภรรยา 

คู่กรณี พฤติกรรม ระดับความผิด ระดับโทษ หมายเหตุ 
5.2.1 ศิษย์ 
 หรือผู้เยาว์ 

5.2.1.1 ร่วมประเวณ ี
            5.2.1.2 พยายามร่วม
ประเวณีหรือให้บำบดัความใคร่            
5.2.1.3 การทำอนาจาร 
            (1) กระทำต่ออวัยวะ 
                 สำคัญทางเพศ 
                 ลวนลามทางเพศ 
            (2) กระทำต่ออวัยวะ 
                 อื่นๆ เช่น จับมือ 
                 จับขา 
 
 
 
 
5.2.1.4 ล่วงละเมดิด้วยวาจา 
            หรืออากัปกิริยา เช่น 
            พูดเกี้ยว หรือแสดง 
            อาการเจ้าชู้ 
 
 
5.2.1.5 สนิทชิดชอบกันเกิน 
            สมควรจนทำให้เสีย 
            ช่ือเสียง 
 
5.2.1.6 พฤติกรรมไม่เหมาะสม 
            อื่นๆ เช่น ให้ศิษย์หญิง 
            บีบนวด 

ร้ายแรงมาก 
 
ร้ายแรง 
 
ร้ายแรง 
 
 
ไม่ร้ายแรง 
 

 
 
 
 
 
ไม่ร้ายแรง 

 
 
 
 
 
ไม่ร้ายแรง 
 
 
 
ไม่ร้ายแรง 

ไล่ออก 
 
ปลดออก 
 
ปลดออก 
 
 
ลดเงินเดือน 
ตัดเงินเดือน 
หรือภาคทณัฑ ์
ตามความ 
ร้ายแรง 
แห่งกรณ ี
 
ตัดเงินเดือน 
หรือภาคทณัฑ ์
ตามความ 
ร้ายแรง 
แห่งกรณ ี
 
ภาคทัณฑ ์
 
 
 
ตัดเงินเดือน 
หรือภาคทณัฑ ์
ตามความ 
ร้ายแรง 
แห่งกรณ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจงดโทษ 
ให้ว่ากล่าว 
ตักเตือน 

* หมายเหตุ : “ลดขั้นเงินเดือน” ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็น “ลดเงินเดือน” ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561  



๓๒ 
 

 
 

 

• ครูชายมีภรรยา (ต่อ) 
คู่กรณี พฤติกรรม ระดับความผิด ระดับโทษ หมายเหตุ 

5.2.2 สตรี 
         โสด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.2.1 ร่วมประเวณี           
            (1) โดยการข่มขืนหรือ 
                 หลอกลวงหรือ 
                 บังคับ 
 
            (2) โดยสมัครใจและ 
                 ทำให้เสียชื่อเสียง 
 
 
 
 
 
 
5.2.2.2 กระทำอนาจาร 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2.3 ล่วงละเมดิด้วยวาจา 
            หรืออากัปกิริยา เช่น 
            พูดเกี้ยว หรือแสดง 
            อาการเจ้าชู้ 

 
ร้ายแรงมาก 
 
 
 
ร้ายแรง 
 
 
 
 
 
 
 
ร้ายแรงหรือ 
ไม่ร้ายแรง 
แล้วแต่กรณ ี
 
 
 
 
 
ไม่ร้ายแรง 
 
 

 
ไล่ออก 
 
 
 
ปลดออก 
ลดขั้นเงินเดือน 
ตัดเงินเดือน 
หรือภาคทณัฑ ์
ตามความ 
ร้ายแรง 
แห่งกรณ ี
 
ปลดออก 
ลดขั้นเงินเดือน 
ตัดเงินเดือน 
หรือภาคทณัฑ ์
ตามความ 
ร้ายแรง 
แห่งกรณ ี
 
ตัดเงินเดือน 
หรือภาคทณัฑ ์
ตามความ 
ร้ายแรง 
แห่งกรณ ี
 

 
 
 
 
 
- หนังสือ 
สำนักงาน 
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.10/ว6 
ลงวันท่ี 5 
ตุลาคม 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.3 สตรี 
         มีสาม ี

5.2.3.1 ร่วมประเวณ ี
 
5.2.3.2 กระทำอนาจาร 
 
 
 
5.2.3.3 ล่วงละเมดิด้วยวาจา 
            หรืออากัปกิริยา เช่น 
            พูดเกี้ยว หรือแสดง 
            อาการเจ้าชู้ 

ร้ายแรงมาก 
 
ร้ายแรงหรือ 
ไม่ร้ายแรง 
แล้วแต่กรณ ี
 
ไม่ร้ายแรง 

ไล่ออก 
 
ปลดออกหรือ 
ลดขั้นเงินเดือน 
 
 
ตัดเงินเดือน 
หรือภาคทณัฑ ์
ตามความ 
ร้ายแรง 
แห่งกรณ ี

 

* หมายเหตุ : “ลดขั้นเงินเดือน” ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็น “ลดเงินเดือน” ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561  
 



๓๓ 
 

 
 

 

• ครูสตรีโสด 
คู่กรณี พฤติกรรม ระดับความผิด ระดับโทษ หมายเหตุ 

5.3.1 ศิษย์ 
 หรือผู้เยาว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.2 ชาย 
      มีภรรยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.3 ชาย 
         โสด 

5.3.1.1 ร่วมประเวณ ี
 
5.3.1.2 กระทำอนาจาร 
 
5.3.1.3 ล่วงละเมดิด้วยวาจา 
            หรืออากัปกิริยา เช่น 
            พูดเกี้ยว หรือแสดง 
            อาการเจ้าชู้ 
 
5.3.1.4 สนิทชิดชอบกัน 
            เกินสมควร จนทำให้ 
            เสียชื่อเสียง 
 
5.3.2.1 รวมประเวณ ี
            (1) โดยข่มขืนหรือ 
                 หลอกลวง 
 
            (2) โดยสมัครใจ 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.3.1 รวมประเวณ ี
            (1) โดยสมัครใจ 
                 ก. จดทะเบียนสมรส 
 
                 ข. ไม่ได้จดทะเบยีน 
                     สมรสและทำให้ 
                     เสียชื่อเสียง 
 
 
 
 
5.3.3.2 สนิทชิดชอบ 

ร้ายแรงมาก 
 
ร้ายแรง 
 
ไม่ร้ายแรง 
 
 
 
 
ไม่ร้ายแรง 
 
 
 
ร้ายแรงมาก 
 
 
 
 
ร้ายแรงหรือ 
ไม่ร้ายแรง 
แล้วแต่กรณ ี
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

ร้ายแรงหรือ 
ไม่ร้ายแรง 
แล้วแต่กรณ ี
 
 
 
 
- 

ไล่ออก 
 
ปลดออก 
 
ตัดเงินเดือน 
หรือภาคทณัฑ ์
ตามความ 
แห่งกรณ ี
 
ภาคทัณฑ ์
 
 
 
ปลดออก 
 
 
 
 
ปลดออก 
ลดขั้นเงินเดือน 
ตัดเงินเดือน 
หรือภาคทณัฑ ์
ตามความ 
ร้ายแรง 
แห่งกรณ ี
 
 

- 
 
 
 
ปลดออก 
ลดขั้นเงินเดือน 
ตัดเงินเดือน 
หรือภาคทณัฑ ์
ตามความ 
แห่งกรณ ี
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ถือว่าเป็น 
ความผิดวินยั 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ถือว่าเป็น 
ความผิดวินยั 

* หมายเหตุ : “ลดขั้นเงินเดือน” ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็น “ลดเงินเดือน” ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561  



๓๔ 
 

 
 

 

• ครูสตรีโสด 
คู่กรณี พฤติกรรม ระดับความผิด ระดับโทษ หมายเหตุ 

5.4.1 ศิษย์ 
   หรือผู้เยาว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.2 ชาย 
   อื่นที่มิใช่ 
   สามีของตน 

5.4.1.1 ร่วมประเวณ ี
 
5.4.1.2 กระทำอนาจาร 
 
5.4.1.3 ล่วงละเมดิด้วยวาจา 
            หรืออากัปกิริยา เช่น 
            พูดเกี้ยว หรือแสดง 
            อาการเจ้าชู้ 
 
 
5.4.1.4 สนิทชิดชอบกัน 
            เกินสมควร จนทำให้ 
            เสียชื่อเสียง 
 
5.4.2 ร่วมประเวณ ี

ร้ายแรงมาก 
 
ร้ายแรง 
 
ไม่ร้ายแรง 
 
 
 
 
 
ไม่ร้ายแรง 
 
 
 
ร้ายแรง 

ไล่ออก 
 
ปลดออกหรือ 
 
ตัดเงินเดือน 
หรือภาคทณัฑ ์
ตามความ 
ร้ายแรง 
แห่งกรณ ี
 
ภาคทัณฑ ์
 
 
 
ปลดออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจงดโทษ 
ให้ว่ากล่าว 
ตักเตือน 

* หมายเหตุ : “ลดขั้นเงินเดือน” ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็น “ลดเงินเดือน” ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561  
➢ กรณีความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว (ระหว่างครูชายกับนักเรียนหญิง) 

ชื่อ นายแดง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กระทำผิดวินัยในเรื่อง กระทำอนาจารนักเรียนหญิงหลายคนในชั่วโมงสอน และที่ห้องเรียนของ    นายแดง โดยการ

ลูบหน้าอก โอบกอด โอบเอว หลายกรรมหลายวาระต่างกันเรื่อยมา 
ข้อเท็จจริงได้ความว่า นายแดงมักมีพฤติกรรมกระทำอนาจารเด็กนักเรียนหญิงหลายราย ต่างกรรมต่างวาระกัน 

ดังนี้ เด็กหญิงขาวถูกนายแดงโอบเอวและดึงเข้าหาเพ่ือจะหอมแก้ม แต่เด็กหญิงขาวผละตัวออกก่อน เด็กหญิงเขียวถูกนาย
แดงโอบเอวครั้งหนึ่ง ส่วนแตะเนื้อต้องตัวแหย่เอวหลายครั้ง และมือของนายแดงไปถูกหน้าอก เด็กหญิงเขียวเสียในมากจน
ร้องไห้ และเห็นว่าการกระทำของนายแดงไม่ได้กระทำไปด้วยความเอ็นดู เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เด็กหญิงส้มได้ยิน
เด็กหญิงผ้ามาเล่าให้ฟังว่าถูกนายแดงโอบกอดและเคยเห็นด้วยตาตนเองประมาณ 2 ครั้ง และมีรุ่นพ่ีชื่อเด็กหญิงเหลืองเล่า
ให้ฟังว่าถูกนายแดงโอบกอดและจับหน้าอก เด็กหญิงดำให้การว่าตนถูกนายแดงโอบเอว จับหน้าอก โดยกระทำมาตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระทำกับตนทุกสัปดาห์ หลังจากกระทำกับตนแล้ว นายแดงยังกำชับตน
ประมาณ 2-3 ครั้ง ว่าอย่านำเรื่องนี้ไปบอกให้ใครทราบ เด็กหญิงม่วงให้การว่าตนเคยถูกนายแดงหอมแก้ม โอบกอดหลาย
ครั้ง  

มาตรา 94 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  
 กรณี กระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ 
 โทษ ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น 
 มติ ก.ค.ศ.เพ่ิมโทษจากโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น เป็นโทษไล่ออกจากราชการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



๓๕ 
 

 
 

 

3.9  หน่วยตรวจสอบภายใน 

๓.๙.๑ หน่วยตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ โรงเรียน โดยบูรณาการงานตรวจสอบร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบ
ภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามแผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบด้วย  
๑) โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  
๒) โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 
๓) โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 
๔) โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 
๕) โรงเรียนปากจาบวิทยา 
๖) โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 
๗) โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 
๘) โรงเรียนบ้านหัวสะพาน อ.หนองบัวระเหว 
๙) โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 
๑๐) โรงเรียนบ้านท่ากูบ 

การดำเนินการตรวจสอบหน่วยตรวจสอบภายในจะแจ้งกำหนดวันที่ที่จะดำเนินการตรวจสอบให้โรงเรียนทราบอีก
ครั้งหนึ่ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
- ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

- ไม่มี 

 
เลิกประชุมเวลา  12.30    น. 
             
        ลงชื่อ    ศิริขวัญ  ภิรมย์กิจ  
              (นางสาวศิริขวัญ  ภิรมยก์ิจ) 
                เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
             ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
        ลงชื่อ     สุภณิตา  ยุพากิ่ง 
                  (นางสาวสุภณิตา  ยุพากิ่ง) 
                ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 



๓๖ 
 

 
 

 

เอกสารแนบ ๑ 
การมอบโล่ , รางวัล 

 
๑. มอบโล่รางวัล การแข่งขันกิจกรรมและผลงานที่เป็นเลิศ เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ดังนี้  กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ระดับภูมิภาค คือ โรงเรียนบ้านโนน
จาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 

๒. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับประเทศ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนต้นแบบด้าน
โภชนาการระดับเขตศูนย์อนามัยที่ 9 ประจำปี 2565 ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทพ
สถิต 

๓. “การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจำปี 2565 ” 

• ประเภทสถานศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 
- ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  (นักเรียนตั้งแต่ 720 คนขึ้นไป) 

อันดับที่  1  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  อำเภอเทพสถิต 
- ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง (นักเรียน 120 - 719 คนขึ้นไป)  

อันดับที่  1  โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์  อำเภอเทพสถิต 
- ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 119 คน)  

อันดับที่  1  โรงเรียนบ้านประดู่งาม อำเภอเทพสถิต 
• ประเภทครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  จำนวน 3 รางวัล 
- ระดับปฐมวัย 
- อันดับที่ 1 นางสาวดาริกา  คาโส โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่  อำเภอจัตุรัส     
- ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
- อันดับที่ ๑ นางสาวจิราภรณ์  จำรัสภูมิ  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่  อำเภอจัตุรัส  
- ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
- อันดับที่ ๑ นางณัฐดญา  แคนเภาว์  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์  อำเภอเทพสถิต 

๔. มอบเกียรติบัตร ให้กับบุคคลและองค์กรภาคเอกชน ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 

๑) นายวิเชียร  พรมทุ่งค้อ  ปราชญ์ชุมชนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรพืชสวน               
เจ้าของสวนเทพพนา ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอะโวคาโด โรงเรียนในเครือข่ายทุ่งกระเจียว 

๒) นายธนาวุฑ  เอื้อละพันธ์  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัด                     
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรไก่ไข่ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 

๓) นายณัฐชัย  หวั่งหลี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด ให้การส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรมันสำปะหลัง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 

๔) นายสมโภชน์  อาหุนัย  กรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ให้การส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรวัว โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

5. การมอบทุนการศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้แก่นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2564  จำนวน 9 
รายๆละ 1,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 

๑) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 4 ราย 



๓๗ 
 

 
 

 

- เด็กหญิงศศิประภา นพวรรณ      รร.บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 
- เด็กชายศุภกรณ์ บุตรศิริ  รร.บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 
- เด็กหญิงอุรัสยา บุญทัน   รร.ชุมชนบ้านห้วยแย้ 
- เด็กชายอภิศักดิ์ ผลสุข   รร.ชุมชนบ้านห้วยแย้ 

๒) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ด้านภาษาไทย จำนวน 5 ราย 
- เด็กหญิงศศิประภา  นพวรรณ    รร.บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 
- เด็กชายศุภกรณ์ บุตรศิริ  รร.บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 
- เด็กชายณภัทร ขุนเพชร   รร.บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 
- เด็กชายธนธรณ์ ชัยมีแรง  รร.จัตุรัสวิทยานุกูล 
- เด็กชายสิทธิเดช ปัตถาลี  รร.บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 

  


