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ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓  
ครั้งที ่4/2565 

วันอังคารที่ 27  ธันวาคม  2565 เวลา ๐8.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมจัตุภูมิ   สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ 

************** 
กิจกรรมก่อนวาระ   

1. พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา 

2. มอบรางวัล (รายละเอียดดังแนบ 1) 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
๑.๑............................................................................................................................. ...........................................

........................................................................................ ....................................................................................................

................................................................................... ........................................................................................................   
๑.๒............................................................................................................................. ...........................................

................................................................................................................................................................................ ............

................................................................................... ........................................................................................................ 
๑.๓............................................................................................................................. ...........................................

............................................................................................................................. ...............................................................

............................................................................................................................................................................................ 
๑.๔............................................................................................................................. ...........................................

........................................................................................ ....................................................................................................

................................................................................... ........................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
................................................................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๓.๑  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566  งบลงทุนเป็น รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 
๓.๑.๑ หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว4000 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เรื่องการจัดสรร

งบประมาณงบลงทุน (รายการปีเดียว)  สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนในสังกัด สพป.
ชัยภูมิ เขต 3 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 30 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,215,300 บาท แยกรายละเอียดตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑) วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วงเงินจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500,000 บาท มี 

3 โรงเรียน 4 รายการ จำนวนเงินจัดสรร 7,039,800 บาท ประกอบไปด้วย 
- โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา ได้รับจัดสรร 2 โครงการ 
- ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 วงเงิน 5,167,000 บาท 



๒ 
 

 
 

 

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 419,000 บาท 
๒) โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ได้รับจัดสรรค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ วงเงิน 735,000 บาท 
๓) โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ได้รับจัดสรรค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ วงเงิน 718,500 บาท 

 
มติประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
๓.๑.๒ วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท มี 26 โรงเรียน จำนวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 

7,175,500 บาท รายละเอียดตามหนังสือแจ้งจัดสรรที่ส่งไปแล้ว 
มติประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
๓.๑.๓ หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว4001 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เรื่องการจัดสรรงบประมาณ

งบลงทุน (รายการปีเดียว) สำหรับโรงเรียนปกติ โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น67 
โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 26,195,600 บาท ประกอบไปด้วยดังนี้ 

๑) วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วงเงินจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500,000 บาท มี 
8 โรงเรียน จำนวนเงินจัดสรร 11,367,000 บาท ประกอบไปด้วย 

- สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้รับค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตวงเงิน 1,000,000 บาท 
- โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ได้รับงบก่อสร้างโรงอาหารขนาด 260 ที่นั่ง วงเงิน 3,601,000 

บาท 
- โรงเรียนบ้านโนนเชือก ได้รับงบก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 วงเงิน 3,923,000 

บาท 
- โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ได้รับงบปรับปรุงซ่อมแซมวงเงิน 521,000 บาท 
- โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ ได้รับงบปรับปรุงซ่อมแซมวงเงิน 584,000 บาท 
- โรงเรียนบ้านหนองดินดำ ได้รับงบก่อสร้างส้วมชายขนาด 4 ที่นั่ง/49 วงเงิน 535,200 

บาท 
- โรงเรียนบ้านวังตาท้าว ได้รับงบปรับปรุงซ่อมแซมวงเงิน 673,000 บาท 
- โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ได้รับงบปรับปรุงซ่อมแซมวงเงิน 529,800 บาท 

มติประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

๒) วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท มี 59 โรงเรียน จำนวนงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 14,828,600 บาท รายละเอียดตามหนังสือแจ้งจัดสรรที่ส่งไปแล้ว 

มติประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
๓.๑.๔ หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว4001 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เรื่องการจัดสรรงบประมาณ

งบลงทุน (รายการผูกพันปีงบ 66-67) โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้รับจัดสรร 2โครงการ รวมยอด
จัดสรรทั้งสิ้น 36,619,600 บาท ดังนี้ 

๑) โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ก่อสร้างอาคารเรียน 212ล/57ก ยอดจัดสรร 18,309,800 บาท ได้รับ
อนุมัติเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3,679,600 บาท ที่เหลือเงินจะได้รับอนุมัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 



๓ 
 

 
 

 

มติประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

๒) โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) ก่อสร้างอาคารเรียน ยอดจัดสรร 18,309,800 บาท 
ได้รับอนุมัติเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3,679,600 บาท ที่เหลือเงินจะได้รับอนุมัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

มติประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
๓.๑.๕ หนังสือ สพฐ.โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย งบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน

2565 เลขที่ 5169 ครั้งที่ 60 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพฐ.มอบอำนาจให้ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ 
เขต 3ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 2,662,900 บาท แยกรายละเอียดดังนี้ 

๑) โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา/ระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา ได้รับจัดสรร 39 
โรงเรียน จำนวน 1,105 ชุด จำนวนงบประมาณท้ังสิ้น 1,632,900 บาท วงเงินเกิน 500,000
บาท การจัดซื้อจัดจ้างใช้วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 

มติประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

๒) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ แบบ 1 ระดับก่อนประถมศึกษา/ระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา
ได้รับจัดสรร 4 โรงเรียน 4 ชดุ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 270,000 บาท วงเงินไม่เกิน 
500,000 บาทการจัดซื้อจัดจ้างใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

มติประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

๓) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ แบบ 2 ระดับก่อนประถมศึกษา/ระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา
ได้รับจัดสรร 5 โรงเรียน งบประมาณรวมเป็น 420,000 บาท การจัดซื้อจัดจ้างใช้วิธี
เฉพาะเจาะจง 

มติประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

 
๔) ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา ได้รับจัดสรร 2 โรงเรียน รวมงบท้ังสิ้น 260,000 บาท  

การจัดซื้อจัดจ้างใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
มติประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
๕) ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ประถมศึกษา แบบ1 ได้รับ1โรงเรียน รวมงบท้ังสิ้น 80,000 

บาทการจัดซื้อจัดจ้างใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
มติประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
๓.๑.๑ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ว9 
ตำแหน่งครู/ว10 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา) โดยให้ข้าราชการครู/ผู้บริหารสถานศึกษาจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน  



๔ 
 

 
 

 

ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนดทุกปีงบประมาณเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  สำหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาให้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน  เสนอไปยัง สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ภายในวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2565   
มติประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

๓.2  กลุ่มนโยบายและแผน  
๓.๒.๑ การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ได้ดำเนินการแจ้ง

โรงเรียนแล้ว   
มติประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
๓.๒.๒ การจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรณีประสบภัย  มีจำนวน 15 โรงเรียน ส่ง

เสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้ว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 
มติประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
๓.๒.๓ การจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

สำหรับโรงเรียนปกติทั่วไป  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคุณภาพ  คณะกรรมการพิจารณา
จัดตั้งงบประมาณฯ ได้พิจารณาและเจ้าหน้าที่ได้กรอกรายละเอียดลงระบบฯ พร้อมส่งเอกสารเสนอต่อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 

มติประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
๓.๒.๔ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อยู่ระหว่างดำเนินการ 

มติประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

3.3  กลุ่มอำนวยการ 
๓.3.๑ รายงานผลการสรรหาอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3   

➢ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เรียงตามลำดับการสมัคร 
๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบุคคล ผู้ได้รับการคัดเลือก เรียงตามลำดับการสมัคร 

       1. นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ 
       2. นายสาโรจน์  คำพิทักษ์ 

๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ผู้ได้รับการคัดเลือก  
                   1. นายดำรงค์  สอนพันละ 

๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล ผู้ได้รับการ
คัดเลือก เรียงตามลำดับการสมัคร 

         1. นายจิมม่ี  ทองพิมพ์  ข้าราชการบำนาญ 
           2. นายดิเรก  ผาสุขมูล  ข้าราชการบำนาญ 
➢ อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อนุกรรมการข้าราชการครู ผู้ได้รับการ

คัดเลือก 
๑) นางศิริวิมลธา  สวงโท  ครู ร.ร.จัตุรัสวิทยานุกูล 



๕ 
 

 
 

 

➢ อนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือก เรียงตามลำดับการสมัคร 
๑) นายไพโรจน์  เคนวิเศษ  ผอ.ร.ร.บ้านท่าโป่ง 
๒) นายฌานธร  บุญทัน        ผอ.ร.ร.อนุบาลเทพสถิต 
➢ อนุกรรมการบุคลกรทางการศึกษาอื่น ผู้ได้รับการคัดเลือก  ี่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้จัดเรียงลำดับผู้

ที่ได้รับการคัดเลือกให้เสนอชื่อ ดังนี้ 
๑) นางสาวสมลักษณ์  วิจบ   ศึกษานิเทศก์ 
๒) นางสาวสุภณิตา  ยุพากิ่ง  ผอ.กลุ่มอำนวยการ 

มติประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

๓.4  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๓.๔.๑ สถานศึกษาปลอดภัย  
เน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยจากยานพาหนะและความปลอดภัยจากการจมน้ำ  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ

วันหยุดต่างๆ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังให้กับนักเรียนในสังกัดได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนผู้ปกครอง 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีส่วนร่วมในการป้องกัน
ความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน ดังนี้ 

๑) มาตรการป้องกัน COVID -19 สายพันธุ์ใหม่ 
- ให้สวมแมส 
- ให้ล้างมือ 
- ให้เว้นระยะห่าง เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้น และเฝ้าระวังหลังเทศกาลปีใหม่ 
- ให้โรงเรียนคัดกรองนักเรียน และดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วยให้ปลอดภัย 

๒) มาตรการป้องกันภัยจากยานพาหนะ 
- นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า ๑๔ ปี ไม่ให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยตนเอง 
- นักเรียนที่มีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป ต้องสวมหมวกกันน็อคทุกราย และให้พกใบขับขี่ ตามระเบียบฯ 
- สถานศึกษาสร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครองนักเรียน กรณีเมาไม่ขับ ควรหยุดขับรถและไม่

นำเด็กนักเรียนท่านไปด้วยเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  จากอาการมึนเมาต่างๆ 
๓) มาตรการป้องกันภัยที่เกิดจากการจมน้ำ เบื้องต้นดังนี้ 

- สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง ครู นักเรียน เฝ้าระวังให้นักเรียน หลีกเลี่ยงการเข้าพ้ืนที่
แหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง     

- ครูให้ความรู้กับนักเรียนในการเล่นน้ำที่ปลอดภัยและฝึกทักษะให้มีความ ปลอดภัยทางน้ำ เช่น 
การเตรียมอุปกรณ์ขวดน้ำขนาด ๑.๕ ลิตร ผูกไว้ที่แขนทั้งสองข้างอย่างแน่นหนาเพ่ือช่วยพยุง
ลำตัวและบอกผู้ใหญ่ที่โตกว่าเพ่ือ เฝ้าระวังและเตรียมแกลลอน ผูกเชือกไว้สำหรับโยนช่วยเหลือ
ได้อย่างปลอดภัย 

- โรงเรียนและผู้ปกครองควรทำประกันภัยอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทุกราย  

หมายเหตุ   หากโรงเรียนท่านได้มีการเตรียมการด้านความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ ให้รายงานให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ทราบด้วย  
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๓.๔.๒ กองทุนเพ่ือการศึกษา สพท.ชัยภูมิ เขต ๓ (กองทุนช่วยเหลือนักเรียน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓.๔.๓ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขอให้ทุกโรงเรียน ส่ง

เฉพาะใบสมัคร เข้ารับการประเมิน และบันทึกข้อมูลทาง google form ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๖๕ โดยสามารถศึกษารายละเอียดและการดำเนินการได้ตามคู่มือฯ ซึ่งเอกสารผลงานเป็นรูปเล่มให้
นำส่งภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ในการนี้ การนำเสนอรูปเล่มจะซักซ้อมความเข้าใจกับทุก
โรงเรียนซึ่งจะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป  (รายละเอียดตามหนังสือ สพป.ชย.๓ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๔๐/
๔๙๔๐ ลงวันที่  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕) 

 
 
 
 
 

             QR code คู่มือสีขาว                  QR code ใบสมัครสีขาว 
 
ที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓.๔.๔ ๔. การรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 

๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  (ระบบ Nispa) ทางเว๊ปไซด์ http://nispa.nccd.go.th โดยใช้ Username คือ 
obec3603 Password คือ vpr8pl  (ห้ามเปลี่ยนโดยเด็ดขาด) ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
(รายละเอียดตามหนังสือ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๔๐/๔๗๙๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕) 

ที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอเช ิญชวนข ้าราชการคร ู  และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังก ัด ร ่วม
บริจาคทำบุญเข้ากองทุนเพื ่อช่วยเหลือ
นักเรียนเนื ่องโอกาสในวันครู ประจำปี 
๒๕๖๖ โดยบริจาคได้ที่กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓  หรือ
โอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน ประเภท
ออมทร ัพย ์  ช ื ่ อบ ัญชี  “กองท ุนเพื่ อ
การศึกษา สพท.ชัยภูมิ เขต ๓” เลขที่  
020013189996 ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็น
ต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ 
 



๗ 
 

 
 

 

๓.๔.๕ ๕. การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขอให้โรงเรียนสนอรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน
ตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละพ้ืนที่  (เป็นจำนวนเลขคี่ ตั้งแต่ ๓ คน ขึ้นไป ไม่เกิน ๙ คน) โดยมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกรรมการ เสนอรายชื่อให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบ File 
Word เท่านั้น ส่งผ่านระบบ Smart Area ภายในวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพ่ือรวบรวมเสนอต่อ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งต่อไป  (รายละเอียด
ดามหนังสือ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๔๐/๔๙๔๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕) 

ทีป่ระชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๓.๔.๖ ๖. ประกาศ โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯและติดตามข่าวสารได้ที่ 
Facebook :  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School - DEQP   หมดเขตรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕    ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โทรศัพท์         0 2298 5608 ต่อ 1296, 1293 และ1298 (รายละเอียดตามหนังสือ สพป.
ชย ๓ ที่ ศธ ๐๔๐๔๐/๔๓๙๑ ลงวันที่ ๑๑ พย.๖๕)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
3.5  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ 

๓.5.๑ การปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรในระบบ SMART AREA 

    ตามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ได้จัดทำระบบ SMART AREA เพ่ือใช้ในการรับ-ส่งหนังสือราชการและเอกสารระหว่าง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับโรงเรียนในสังกัด โดยทุกโรงเรียนจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลของครูและบุคลากรทุกคน จึง
จะสามารถเข้าใช้งานในระบบได้ เนื่องจากมีบุคลากรเกษียณอายุราชการ ย้าย และบรรจุใหม่ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ทุก
โรงเรียนได้ทำการตรวจสอบ ปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการระบบต่อไป ติดต่อ
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ประสานงานข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ โทร ๐๔๔ ๐๕๖๓๘๕ ต่อ ๑๐๘ หรือ นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ 
๐๘๗ ๘๖๙๓๔๓๔ , นางสาวธนัญญา สูบโคกสูง ๐๘๙ ๙๑๗๙๙๗๗ หรือไลน์ กลุ่ม DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต ๓  

ที่ประชุม……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.5.๒ แจ้งปัญหาการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

      ตามที่โรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับจัดสรรอุปกรณ์จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพ่ือ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  แต่ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากไม่มีสัญญาณ โรงเรียนสามารถประสานขอความ
ช่วยเหลือและแจ้งปัญหา ได้ที่กลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ โทร ๐๔๔ ๐๕๖๓๘๕ ต่อ ๑๐๘ หรือ นายศุภศิษฏ์ 
พิทยศักดิ์ ๐๘๗ ๘๖๙๓๔๓๔ , นางสาวธนัญญา สูบโคกสูง ๐๘๙ ๙๑๗๙๙๗๗ หรือไลน์ กลุ่ม DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ 

 

 

 

 

ที่ประชุม……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑............................................................................................................................. ..................................  
๔.๒.......................................................................................................................... ..................................... 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

๕.๑ ................................................................................................................... ........................................... 
๕.๒ ............................................................................................................................. ............................... 

 
เลิกประชุมเวลา                     น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        QR Code เพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์ DL-ICT สพป.ชัยภูม ิเขต ๓ 
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พิธีรางวัล  เกียรติบัตร 
1. ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

๑.๑ นายชาติชาย  กัญญาสาย   โรงเรียนบ้านส้มป่อย 
2. รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC  AWARDS)  ครั้งที่  11  ปีการศึกษา  2564  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 
๒.๑ นายปัณณวิทย์  ดีอุดม  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)  ด้าน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  ประเภทกิจกรรม   ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  
ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา  ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม  PLC 

๒.๒ นางสำเนียง  เพ่งผล  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา  ด้านบริหารจัดการ  
ประเภทกิจกรรม  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษา 

๒.๓ นายเกรติศาสตร์  ปัตตะเน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านซับใหม่  ด้านวิชาการ  ประเภท
กิจกรรม  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา 

๒.๔ นายดิเรก  ทะสุนทร  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผักชี  ด้านบริหารจัดการ  ประเภท
กิจกรรม  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 

๒.๕ นางสาวอรยา  ไปกนทา ครู โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์  ด้านบริหารจัดการ  ประเภทกิจกรรม  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๒.๖ นางสาวประภัสสร  เจตะภัย  ครู โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์  ด้านบริหารจัดการ  ประเภทกิจกรรม  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๒.๗ นางสาววลัยพร  ลามพัฒน์  ครู โรงเรียนบ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์)  ด้านวิชาการ  ประเภทกิจกรรม  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๒.๘ นางสาวสาธิตา  เขตจัตุรัส  ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่  ด้านวิชาการ  ประเภทกิจกรรม  ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๒.๙ นางสาวอรสา  บุญราช  ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  ด้านบริหารจัดการ ประเภทกิจกรรม   ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม  ระดับระดับประถมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๒.๑๐ นางสาวจิราภา  โชคเหมาะ  ครู โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด  ด้านบริหารจัดการ  ประเภทกิจกรรม  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับก่อนประถมศึกษา 

๒.๑๑ นางสาวรติยากร  คชา  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน    ประเภทกิจกรรม  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับระดับประถมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

๒.๑๒ นางสาวนฤมล  โกสันเทียะ  ครูโรงเรียนรังงามวิทยา  ด้านบริหารจัดการ  ประเภทกิจกรรม  ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม  ระดับระดับประถมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

๒.๑๓ นางสุเพ็ญพักตร์  กิ่งช้าง  ครู โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน   ประเภทกิจกรรม   ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับระดับประถมศึกษา  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

๒.๑๔ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  ด้านบริหารจัดการ  ประเภทกิจกรรม  สถานศึกษายอดเยี่ยม  ระดับ
ประถมศึกษาขนาดใหญ่   

๒.๑๕ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  )  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  ประเภทกิจกรรม  
สถานศึกษายอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่   

เอกสารแนบ  1 



๑๐ 
 

 
 

 

๒.๑๖ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  
ประเภทกิจกรรม  สถานศึกษายอดเยี่ยม  ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระดับขยายโอกาส
ทางการศึกษา 

๒.๑๗ โรงเรียนบ้านซับใหม่ ด้านการบริหารรจัดการ  ประเภทกิจกรรมสถานศึกษายอดเยี่ยม  ระดับขยาย
โอกาสทางการศึกษา 

3. “ครูดีในดวงใจ  ครั้งที่  20  พ.ศ.2566”  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  3 
๑) ประเภทครูผู้สอนระดับปฐมวัย 

๑) นางสาวสุจิตรา  หาญรบ  ครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย 
๒) นางสาวธนรัตน์  ซาวทองคำ  ครูโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 
๓) นางสาวผกามาศ  แสนผล  ครูโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 
๔) นางวศินี  จิตรกล้า  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 
๕) นางสาวสุจิตรา  ก้อนเงิน  ครูโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 
๖) นางสาวกัญญา  พร้อมกลาง  ครูโรงเรียนบ้านวังตาลาสมบูรณ์ 
๗) นางสาวณัฐชา  ดวงจินดา  ครูโรงเรียบ้านโสกปลาดุก 

๒) ประเภทครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 
๑) นางพูนพิศ  พณิชีพ  ครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 
๒) นางณัฐดญา  แคนเภาว์  ครูโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 
๓) นางวิมลมาลย์  โกพล  ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
๔) นางสาวนภัสต์ศรณ์  ชัยสงค์  ครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 
๕) นางสาวอมรรัตน์  กุลเกียรติชัย  ครูโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 
๖) นางสาวอารยา  เขียนเขว้า  ครูโรงเรียนบ้านท่าโป่ง 
๗) นางสาววาสนา  รักษาภักดี  ครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 
๘) นางสาวรัตนาภรณ์  อินทร์ฉลาด  ครูโรงเรียนบ้านตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 

๓) ประเภทครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 
๑) นางสาวอุษา  นาคเกี๊ยว  ครูโรงเรียนบ้านท่าโป่ง 
๒) นางสาวพัชราภา  คำราช  ครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 
๓) นายวงศธร  วีระณรงค์  ครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย 
๔) นางสาวจรยิาพร  เชื่อมมะรัง  ครูโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 
๕) นางสาวประภัสสร  เจตะภัย  ครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 
๖) นางกรรณิการ์  บุตรครบุรี  ครูโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 

 
 
 
  


