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รายงานการประชุมผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผูอํานวยการสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ 

วันอังคารที่ ๒๗ เดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ณ หองประชุมโปงลาง  สพม.๒๔ 

…………………….................. 
ผูมาประชุม 

๑. นายชัยวฒัน  ตั้งพงษ  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
๒. นายปริญญา  จุฑาสงฆ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
๓. นายสุจินต  วิชัยวงค  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
๔. นายรชต  ภูพานเพชร  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
๕. นายเสนห  คําสมหมาย  ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ 
๖. นายสุรปรีชา  ลาภบุญเรือง  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุกูลนารี 
๗. นายธีระ  ลูกอินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ 
๘. นายวิรสิทธิ์  พินธุนิบาตร  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองสอพิทยาคม 
๙. นายนิคม  วิชัยโย   ผูอํานวยการโรงเรียนเหลานาแกวิทยานุสรณ 
๑๐. วาที่ ร.ต.พัฒนา  อนนทสีหา ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม 
๑๑. นายบรรจง  วันทา  ผูอํานวยการโรงเรียนแกงนาจารยพิทยาคม 
๑๒. นายสมพร  ศรีขอดเขต       ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนกมลาไสย   
                                               (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนกมลาไสย      
๑๓. นางสาวทศพร  ทักษิมา  ผูอํานวยการโรงเรียนฟาแดดสูงยางวิทยาคาร 
๑๔. นายอุดม  กัสมัง   ผูอํานวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง  
๑๕. นายเธียรชัย  ประกอบเลิศ ครโูรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 
     รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม  
๑๖. นายวรุตม   เขจรสัตย  ผูอํานวยการโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย 
๑๗. นายวิรัติ  โสไธสง  ผูอํานวยการโรงเรียนรองคํา 
๑๘. นายผจญ  พิมพประสงค  รองผูอํานวยการโรงเรียนดอนจานวิทยาคม 
                                               รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนดอนจานวิทยาคม 
๑๙. นายประดิษฐ  ภูสีฤทธ ิ  ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคม 
     (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคม 
๒๐. นายสัญญา  ภูผาผุย  รองผูอํานวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
                                               รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
๒๑. นายอานนท  นนทวัน  ผูอํานวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 
๒๒. นางสาวกนกพร  คําโสภา  ผูอํานวยการโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม  
๒๓. นายเดนจิตธีระพันธ  จันทะมูล ผูอํานวยการโรงเรียนวังมนวิทยาคาร 
๒๔. นายสาโรช  จันทรบุตร  ผูอํานวยการโรงเรียนเหลากลางวิทยาคม 
๒๕. นายชาญชัย  ตัณฑสิทธิ ์  ผูอํานวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
๒๖. นางรติกรณ  แสบงบาล  ผูอํานวยการโรงเรียนฆองชัยวิทยาคม  
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๒๗. นายปุณกาญจน  ภูเงิน  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 
๒๘. นายธนัฐ  มาตชรา  ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย 
๒๙. นายพลูศักดิ์  เสนฤทธิ์  ผูอํานวยการโรงเรียนหวยเม็กวิทยาคม 
๓๐. นายรณกฤต  กุมสิน  ผูอํานวยการโรงเรียนวังลิ้นฟาวิทยาคม 
๓๑. นายกุลธวัช  จันทรประทักษ ผูอํานวยการโรงเรียนคําเจริญวิทยาคม 
๓๒. นายรัฐดินันท  ศิลาจันทร  ผูอํานวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 
๓๓. นายธวชัชัย  สําราญวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ 
๓๔. นายเทอดเกียรติ  ขันธพิมูล ผูอํานวยการโรงเรียนสหัสขันธศึกษา 
๓๕. นายธวัช  เพ็งสลุง  ผูอํานวยการโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 
๓๖. นายวิเชียร  ดานขุนทด  ผูอํานวยการโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 
๓๗. นายเวียงชัย  ราชฤทธิ์  ผูอํานวยการโรงเรียนทาคันโทวิทยาคาร 
๓๘. นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา  ผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
๓๙. นางจารุวรรณ  รัตนมาล ี  ผูอํานวยการโรงเรียนคํามวง 
๔๐. นายมานิต  วรสิทธิกร  ผูอํานวยการโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 
๔๑. นายสงกรานต   พันธโนราช ผูอํานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
๔๒. นายประโมกข  ดุลนีย  ผูอํานวยการโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม 
๔๓. นายสุพัฒน  บุตรดีภักดิ์  ผูอํานวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 
๔๔. นางรุงอรุณ  ฤาชัยราม  ครโูรงเรียนแกวเสด็จพิทยาคม 
     (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนแกวเสด็จพิทยาคม 
๔๕. นายอิสรพล  ปนขจร  ผูอํานวยการโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ 
๔๖. นายนิพนธ  ชนาสิทธิ ์  ผูอํานวยการโรงเรียนผาเสวยรังสรรค 
๔๗. นายกลวัชร  วังสะอาด  ผูอํานวยการโรงเรียนหวยผึ้งพิทยา 
๔๘. นายสมเกียรติ  คุมนายอ  ผูอํานวยการโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏอุดมวิทย 
๔๙. นายชูชัย  ประทุมขันธ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ” 
๕๐. นายเผดิมชัย  ศรีโท  ผูอํานวยการโรงเรียนบอแกวพระเทพญาณวิศิษฏพัฒนา 
๕๑. นายอัคเรศศ  ปองกัน    ผูอํานวยการโรงเรียนนามนพิทยาคม 
๕๒. นายชินกรณ  แกวรักษา  ผูอํานวยการโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ 
๕๓. นายกนก  ยนตชัย  ผูอํานวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 
๕๔. นายไกรวร  แสงชมพ ู  รองผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ 
     รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ 

๕๕. นายธีรภัทร  วงษสวาง  ผูอํานวยการโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค 
๕๖. นายประพันธศักดิ์  ภูศรีฐาน ผูอํานวยการโรงเรียนกุฉินารายณ 
๕๗. นายธนเทพ  วิเศษสอน  ผูอํานวยการโรงเรียนสามขาสวางวิทย 
๕๘. นางทวีภรณ  วรชิน  ผูอํานวยการโรงเรียนนาไครพิทยาสรรพ 
๕๙. นางรดา  ฉายผาด  ผูอํานวยการโรงเรียนโนนคําวิทยา 
๖๐. นายเจสดา  ขวัญสกุล  ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 
๖๑. นายธีระพร  ภาคมฤกษ  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
๖๒. นางภัสชรีย  ผกานนท  ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 
๖๓. นางปยพร  สุจิตตกุล  ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 
๖๔. นายวิทยา  ศรีชาต ิ  ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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๖๕. นางสาวพิกุลทอง  นาสมตรึก ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
๖๖. นายเจริญชัย  จงนุเคราะห นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  
                                               ปฎิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 

ผูไมมาประชุม 

  - ไมมี - 

ผูเขารวมประชุม 
      ๑. นางกุสุมาลย  ถินอภัย  ศึกษานิเทศก 
      ๒. นางสาวพิชญพัณณกุณ  พันสด ศกึษานิเทศก 
      ๓. นางสาวรัศมี  ภูกันดาน  ศึกษานิเทศก 

๔. นางลัดดา  จงนุเคราะห  ศึกษานิเทศก 
๕. นายเฉลิมพล  ถิ่นรัศมี  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๖. นางเขมจิรา  ผลประสาท  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
๗. นางยุวดี  นันบุรมย  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๘. ส.ต.ต.หญิงพึงพิศ  บุตรสมบัติ นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
๙. นางศิรประภา  วิเชียรชัย  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๐. นายชริน  พลตื้อ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๑๑. นายเกียรติศักดิ์  ภูเนตร  เจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอรฯ 
๑๒. นางดวงใจ  ภาคมฤกษ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๑๓. นางสาวประภาพร  พลโคกกอง เจาหนาที่ทรัพยากรบุคคล 
๑๔. นางสาวจิรัฐติกร  ภาคมฤกษ เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 
๑๕. นางสาวกันติมาภรณ  ศรีทา เจาหนาที่การศึกษา 
๑๖. นางสาววิสุดา  นาฮอยทอง เจาหนาที่ลูกเสือ 
๑๗. นางสาวกฤษณา  ภูเนตร  เจาพนกังานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๘. นางกัญญา  ดูพงษ  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ 
 

สวดมนตไหวพระรวมกันกอนการประชุม 

พิธีกอนการประชุม 
มอบบัตรอวยพรผูบริหารและบุคลากรใน สพม.๒๔ ทีม่ีวันคลายวันเกิดประจําเดือนมีนาคม จํานวน ๘ คน 

  - เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. โดยนายชัยวัฒน  ตั้งพงษ ผอ.สพม.๒๔  เปนประธานการประชุม 
และไดดําเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ      
     1.๑ ใหตรวจสอบดูสลิปเงินเดือนวามีเงินสหกรณฯ โอนเงินเกินเขาบัญชีของทานหรือไม ถาเกินขอให
สงคืน สหกรณออมทรัพยเสมากาฬสินธุ   สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ขอใหแจง
บุคลากรในสังกัดทราบ 
     ๑.๒ การรับเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส โดยผานเครื่อง EDC จะเริ่มใชวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ทุก
กระทรวงทุกเขตพื้นที่ 
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     ๑.๓ การพัฒนาศึกษานิเทศก เนื่องจาก สพม.๒๔ เปน สพม.ตนแบบการพัฒนาศึกษานิเทศก จึงไดมี
การฝกประสบการณศึกษานิเทศกใหม จํานวน ๑๔ ทาน  เริ่มวันที่ ๒๘ มีค.๒๕๖๑ –๑๖ เม.ย.๒๕๖๑ เปนเวลา ๒๐ วัน 
ไมหยุดวันเสาร – อาทิตย  
                       ขอหารือวา โรงเรียนไหนพรอมใหคณะศึกษานิเทศกใหม ไปดูงาน 

นายเสนห  คําสมหมาย    ร.ร.กาฬสินธุพิทยาสรรพ พรอมใหคณะศึกษานิเทศฯ ไปดูงานทั้ง ๘ กลุมสาระ 

ที่ประชุม       รับทราบ 

     ๑.๔ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการใหโรงเรียนออกแบบเตรียมการดําเนินการ 
มีงานทํา 
     ๑.๕ อนุมัติเปดหองเรียนดนตรี สพฐ.อนุมัต ิ๓ โรงเรียน 
     ๑.๖ หนังสือแจงเวียนจากกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดทําหนังสือราชการ (ไดแจงหนังสือใหทุก
โรงเรียนทราบแลว)  
     ๑.๗ หนังสือเรียน เรงรัดใหโรงเรียนดําเนินการจัดซื้อ อยางนอยทําสัญญา ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ฝาก
กลุมนโยบายและแผน ติดตาม ทําหนังสือแจงโรงเรียนไดรายงานการจัดซื้อ 
     ๑.๘ ขอบคุณโรงเรียนสงเสริมนิสัยรักการอาน ๕ โรงเรียน    
     ๑.๙ ระบบ TEPE ออนไลน มีการพัฒนา ๓ หลักสูตร เตรียมพรอมเพื่อเขาสูวิทยฐานะใหม 
   - ครูผูชวย ๖๐ วัน 
   - วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ๖๐ วัน 
   - เชี่ยวชาญ  ๙๐ วัน 
                        ๑.๑๐  การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอความรวมมือโรงเรียนกําชับบุคลากรดําเนินการกรอกขอมูลในระบบ รอบที่ ๑ วันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ขอความรวมมือใหโรงเรียนรายงานขอมูลตามที ่สพม.๒๔ แจงการรายงาน
ขอมูลในแตละเรื่องที่เกี่ยวของกับโรงเรียน 
     ๑.๑๑ การพานักเรียนไปนอกสถานที่ ระมัดระวังอุบัติเหตุ ชวงปดภาคเรียนดวย 
     ๑.๑๒ O-NET แนวโนมด ีขอชื่นชม ขอบคุณทุกคน    

ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว และเรื่องสืบเนื่อง  

   - แกไขหนาที่ ๑ ผูมาประชุมลําดับที่ ๑๓ “(แทน)”  แกเปน “รักษาการในตําแหนง” 

   - แกไขหนาที่ ๕ ขอ ๑.๑๒ QAMS แกเปน QAMIS 

ที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม – 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

     ๓.๑ กลุมอํานวยการ 

นายเจสดา  ขวัญสกุล 
 ๑. การจัดทําหนังสือราชการ  จังหวัดกาฬสินธุ  ขอใหผูบังคับบัญชากําชับเจาหนาที่ในสังกัด ทุกระดับใหใชความ
ระมัดระวังในการจัดทําหนังสือราชการ รวมทั้งตรวจสอบและตรวจทานการใชรูปแบบหนังสือราชการ การใชคําราชาศัพท 
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ถอยคําสํานวน และการสะกดคําศัพทใหเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณ และมีความถูกตอง เหมาะสม  (มีหนังสือแจง
ไปทุกโรงเรียนแลว) 
 ๒. อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ ขอใหประชาสัมพันธ  หนวยงานในสังกัดทราบ เพื่อเปนขอมูลในการดําเนินงานตอไป      
โดยสามารถศึกษารายละเอียดอนุบัญญัติดังกลาวไดที่ http//thaigcd.ddc.moph.go.th๒๐๑๖/pages/view/๑๐๕ 
(มีหนังสือแจงไปทุกโรงเรียนแลว) 
 ๓. การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑  สืบเนื่องจาก สพฐ. ไดประชุมวีดีโอคอนเฟอรเรนซ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ชี้แจงเรื่องของการ
ประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุก
สวนราชการตองดําเนินการ มี ๕ องคประกอบ ดังนี้ 
 องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจํางานตามหนาที่ปกติ หรือ
งานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function base) 
จํานวน 4 ตัวชี้วัด 
 องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เรงดวน หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ หรือการบูรณาการการดําเนินงานรวมกันหลายหนวยงาน (Agenda 
base) จํานวน 3 ตัวชี้วัด 
 องคประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่ หรือการบูรณา  การดําเนินงานหลาย
หนวยงาน (Area base) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไมมีตัวชี้วัดในองคประกอบนี้ 
 องคประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ เพื่อไปสูระบบราชการ 4.0 
(Innovation base) จํานวน 2 ตัวชี้วัด 
 องคประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดําเนินการของสวนราชการตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (Potential base) 
จํานวน 2 ตัวชี้วัด 
           สพม.๒๔ จึงขอความรวมมือใหโรงเรียนรายงานขอมูลตามที่ สพม.๒๔ แจงการรายงานขอมูลในแตละเรื่องที่
เกี่ยวของกับโรงเรียน ดังที่ทาน ผอ.สพม.๒๔ ไดแจงใหทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

     ๓.๒ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

นายเจริญชัย  จงนุเคราะห 

 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษามีเรื่องที่จะนําเรียน ดังนี้ 

๑. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดแนวทางการดําเนินงานตามโครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

     กําหนดใหทุกโรงเรียนที่ยังไมไดเขารวมโครงการเปนโรงเรียนเครือขายโรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน 

    ( การดําเนินการจะแจงใหทราบในลําดับตอไป ) 

๒. การรับนักเรียน ปการศึกษา 2561   การรายงานผลในระบบ online 
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ม.1 ม.4 

    รับสมัคร              25 – 28 มีนาคม 2561 

สอบ         31  มีนาคม 2561 

ประกาศ         4  เมษายน 2561 

รายงานตัว / มอบตัว 7  เมษายน 2561 

รับสมคัร             25 – 28 มีนาคม 2561 

สอบ      1  เมษายน 2561 

ประกาศ     5  เมษายน 2561 

รายงานตัว / มอบตัว 8  เมษายน 2561 

การรายงานขอมูลการรับนักเรียนปการศึกษา 2561 
http://admission.bopp-obec.in.fo ฝากประชาสัมพันธใหทราบดวย 

๓. การดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย  
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคราชกุมารี   

จังหวัดกาฬสินธุ โดยปศุสัตวจังหวัดกาฬสินธุ ขอความรวมมือสถานศึกษาในการใหความรูการควบคุมปองกัน 
และกําจัดโรคพิษสุนัขบา ใหกับนักเรียนไดนําไปบอกผูปกครองนําสัตวเลี้ยงไปฉีดวัคซีน หากสถานศึกษาใด ประสงคจะให
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาฬสินธุ ไปจัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับการควบคุม ปองกัน และกําจัดโรคพิษสุนัขบา 
ติดตอไดที่ 043 - 811535 ดวยความยินดีใหบริการ 
 ๔. มาตรการปองกันภัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๕. การติดตามการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพพระราชสุดา
สยามบรมพระราชกุมารี 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
     ๓.๓ กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

นายวิทยา  ศรีชาติ 

1. การนํารูปแบบของการทํา Benchmark สูการพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษา 
         ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมีแนวทางในการที่จะใหโรงเรียนที่มีคุณภาพและ
โรงเรียนประจําจังหวัด ไดพัฒนาโรงเรียนในแตละจังหวัด โดยการนํารูปแบบของการทํา Benchmark สูการพัฒนา
คุณภาพในสถานศึกษา เปนการใหโรงเรียนที่จะพัฒนาความเปนเลิศในดานตางๆไดเปรียบเทียบจุดออน จุดแข็ง และ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือกระบวนการบริหาร ใหมีศักยภาพใกลเคียงหรือเทียบเทาโรงเรียนที่มีคุณภาพ  
อาจเปนโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตางเขตพื้นที่ หรือตางประเทศ ทุกสังกัด 
                    ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  จึงขอใหโรงเรียนไดดําเนินการนํารูปแบบ
ดังกลาวไปใชในการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยรวมกับโรงเรียนคูเปรียบเทียบ อาจเปนโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตางเขต
พื้นที่ หรือตางประเทศ ทุกสังกัด และกรอกขอมูลตามแบบสํารวจที่สงมาพรอมนี้ สงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24  ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 

 2.  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่งใหใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และคําสั่ง สพฐ. ใหเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู

ยื่นความจํานง  9 – 11 เมษายน 2561 ที่กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพม.24 
ประกาศผล / รายงานตัว 18 เมษายน 2561 
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และตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร พรอมประกาศ เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ซึ่งประกาศใหใชในปการศึกษา 2561 
ระดับประถมศึกษาในชั้น ป.1 และ ป.4 ระดับมัธยมศึกษาใน  ชั้น ม.1 และ ม.4 
 ในการนี้ สพฐ. จะประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลัก ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อสรางความเขาใจในการนํามาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดดังกลาวสูการปฏิบัติ ในวันที่  
25 - 28  มนีาคม 2561  ณ  โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแกน   ทั้งนี้  สพม.24 ไดวางแผนการขับเคลื่อนดังกลาว
เพื่อสรางความเขาใจที่ชัดเจนและตรงกันของโรงเรียนในสังกัด กําหนดวันที่ 10 เมษายน 2561  ณ หองประชุมโปงลาง  
สพม.24 จํานวนโรงเรียนละ 2 คน  ผูเขาประชุมประกอบดวย    
               1. รองอํานวยการสถานศึกษา ฝายวิชาการ  จํานวน 1 คน   
   2. หัวหนาฝายวิชาการ หรือผูรับผิดชอบจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา หรือหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
วิทยาศาสตร  จํานวน 1 คน 
 อนึ่ง หากโรงเรียนไดดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)  
กอนหนาแลว ใหดําเนินการตอไปเบื้องตนกอน รายละเอียดที่ชัดเจนตรงกันจะแจงในที่ประชุม (10 เมษายน 2561)  
อีกครั้ง   
 3.  ตามที่ ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมกับ   การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย ไดประชาสัมพันธการขยายผลการใชหลักสูตร STEM2  เรื่อง “ถาพรุงนี้ ไมมีไฟฟา” ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน รูปแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู  ที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชปญหาหรือสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันหรือสังคมกระตุน  
ใหเกิดการเรียนรู เพื่อแกปญหาอยางเปนระบบและสรางสรรค  ซึ่งไดประชุมประชาสัมพันธใหครูผูสอนวิทยาศาสตร    
ชั้น ม.2 ในสังกัดทราบแลว  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561  ณ  หองประชุมโปงลาง สพม.24  พรอมเชิญชวนโรงเรียน
สมัครใชหลักสูตรดังกลาว (ทั้งนี้ครูผูเขาประชุมทราบรายละเอียดแลว) 
 S –  วิทยาศาสตร (Sciences) + สังคมศาสตร (Social Sciences) 
 T –  เทคโนโลยี (Technology) + ภาษาไทย (Thai) 
 E  -  วิศวกรรม (Engineering)  + ภาษาอังกฤษ (English)   
 M –  คณิตศาสตร  (Mathematics ) + ความดีงามและศิลปะ ( Morality & Art ) 

 4. ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ไดแจงใหสถานศึกษาในสังกัดสงรายงานประจําป
ของสถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2560 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 นั้นเนื่องจาก สทศ. ยังไมประกาศผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ประจําปการศึกษา 2560 จึงแจงเลื่อนกําหนดสงจากวันที่ 30 
มีนาคม 2561 เลื่อนเปนวันที ่30 เมษายน 2561   
 ๕. ประชาสัมพันธการประกวดหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงตอการศึกษาขั้นพื้นฐานของอาชีวะและอุดมศึกษา 
รายละเอียดไดแจงใหทราบแลว 

ที่ประชุม  รับทราบ 
     ๓.๔ กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 

นางปยพร  สุจิตตกุล 

๑. หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จาย ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพยไดดําเนินการจัดทําและสงขอมูลในเว็บไซต สพม.๒๔ (E-Money) สวนพนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว เปดรับ
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จายไดในระบบ E-office 
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 ๒. การสงเอกสารหลักฐานในการเบิกจายงบประมาณที่ยังไมไดรับโอนเงินงบประมาณและยังไมมีการแจงจัดสรร
งบ หากโรงเรียนดําเนินการเสร็จในกิจกรรม เชน เบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศกึษา    ใหเก็บหลักฐานไวรอเบิกที่
สถานศึกษา หากมีงบประมาณโอนมาจะแจงใหทราบและเบิกจายตอไป 
 ๓. การเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร แจงใหทางสถานศึกษารวบรวมเอกสาร
หลักฐานของผูใชสิทธิสงเบิกจายที่ สพม.๒๔ ทันที เพื่อบรรเทาความจําเปนในการใชจายเงิน เนื่องจากวงเงินสูง สพม.๒๔ 
จะรวบรวมแลวเบิกจายใหเดือนละ ๒ ครั้ง 
 ๔. งบปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนหวยผึ้งพิทยา และโรงเรียนบานนาคูพัฒนา “กรป.กลาง
อุปถัมภ” และคากอสรางโรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล./27 โรงเรียนสามชัย หากเบิกจายไมแลวเสร็จภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๑ จะไมสามารถเบิกจายตอไปทันที ตองใหกรมบัญชีกลางอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายแลว จึงจะสามารถ
เบิกจายเงินตอไปได 
 ๕. รายการคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงพรอมระบบปฏิบัติการ สํานักงานเขตฯ เปนหนวยดําเนินการจัดซื้อ 
แตไดใหบุคลากรของโรงเรียนที่ไดรับจัดสรรเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อผูขายไดสงมอบพัสดุพรอมติดตั้งแลว ใหจัดทํา
ใบตรวจรับพัสดุ พรอมสําเนาใบสงของ สงมายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ โดยดวน 
 ๖. ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการรับชําระเงินแบบอเิล็กทรอนิกสแหงชาติ 
(National e-Payment) ผานเครื่อง EDC ตามนโยบายรัฐบาล ใหเริ่มดําเนินการในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ในสวนที่รับ
เงินจากประชาชน สพม.๒๔ รับชําระกับโรงเรียน ขณะนี้รอการออกแบบที่ครอบคลุมจาก สพฐ. สั่งการ จึงจะเริ่มแจง
ดําเนินการตอไป 

ประธาน     สอบถามการปรับปรุงซอมแซมโรงเรียนหวยผึ้งพิทยา 

นายกลธวัชร  วังสะอาด   กําลังเรงดําเนินการเบิกจาย ภายใน ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา   โรงเรียนสามชัยผูรับเหมาไมมาปฏิบัติงานนานแลว 

ประธาน     ฝากใหการเงินฯ/แผนฯ ไปดูรายละเอียดประเด็นโรงเรียนสามชัยแลวรายงาน 
  เพื่อชวยเหลือตอไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.๕ กลุมบริหารงานบุคคล 

นางสาวพิกุลทอง  นาสมตรึก 

 ๑. การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ครั้งที่ ๑  
(๑ เมษายน ๒๕๖๑) 
 ตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๕๔/๑๐๑๖ ลงวันที่ ๑๓ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ไดแจงการดําเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจํา ครั้งที่ ๑ 
(๑ เมษายน ๒๕๖๑) พรอมกับแจงปฏิทินการดําเนินการในเรื่องดังกลาวแลวนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความ
เรียบรอยและทันตามกําหนดเวลาที่ สพฐ. และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ กําหนด จึงขอความรวมมือจากทาน
ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดไดดําเนินการพิจารณาเสนอผลการเลื่อนเงินเดือน/คาจาง ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และแนวปฏิบัติที่กําหนดโดยเครงครัด เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และใหทันตามระยะเวลาที่กําหนด โดยกลุม
บริหารงานบุคคล ไดจัดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เพื่อรับและตรวจสอบเอกสารการเสนอขอเลื่อนเงินเดือน/คาจาง ในวัน
อาทิตยที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑  ณ หองประชุมเสียงพิณ สพม.๒๔ ไวเรียบรอยแลว 
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 สําหรับการเบิกจายเงินเดือนในสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ขาราชการ/ลูกจางประจํา จะยังคงไดรับเงินเดือน/
คาจางเดิมไปพลางกอน  เนื่องจากการเบิกจายเงินเดือน/คาจาง กรมบัญชีกลางใหดําเนินการในระบบจายตรงเงินเดือน 
โดยในระหวางวันที่ ๑๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ กรมบัญชีกลางจะปดการใช token key งานบุคคล และจะเปดให
ดําเนินการลงขอมูลในระบบได ระหวางวันที่ ๒๓ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 ๒. การพัฒนา คูปองพัฒนา ใหดูวาสอดคลองกับหลักสูตรที่ครูตองการพัฒนาหรือไม 

นายปริญญา  จุฑาสงฆ    การพัฒนาจะประชุมผูรับผิดชอบกอนเปดภาคเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ที่ประชุม    รับทราบ 

๓.๖ กลุมนโยบายและแผน 

นายธีระพร  ภาคมฤกษ 
๑. ซอมความเขาใจการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานและเรงรัดการใชจายงบประมาณภายใตมาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2561 
 ดวย สพฐ. แจงซอมความเขาใจการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานและเรงรัดการใชจายงบประมาณภายใต
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน โดยใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายการคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง งบปเดียว
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 พรอมเรงรัดการบันทึกขอมูลขอเบิกจายเงินในระบบ GFMIS 
 ผลการดําเนินงาน 
 โรงเรียนในสังกัด สพม. 24 ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ หมวดรายจายงบลงทุน รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบปเดียว ไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันเรียบรอยแลว สวนรายการคาครุภัณฑการศึกษา
ขณะนี้อยูระหวางรอเงินงบประมาณจาก สพฐ. 

ขอมูลโรงเรียนที่ทําสัญญาแลวแตยังไมสงหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ 
ที ่ โรงเรียน รายการ งบประมาณ 
1 อนุกูลนารี อาคารอเนกประสงค แบบพิเศษ 3,960,000 
2 กุฉินารายณ สวมนักเรียนชาย 6 ที/่49 634,000 
3 โนนคําวิทยา สวมนักเรียนหญิง 6 ที/่49 501,100 
4 นาไครพิทยาสรรพ สวมนักเรียนหญิง 6 ที/่49 501,100 

ปรับปรุงซอมแซมฯ 198,000 
5 เมืองเหนือวิทยาคม 

รั้วมาตรฐานแบบทึบ  316,800 
6 ธัญญาพัฒนวิทย ปรับปรุงซอมแซมฯ 198,000 
7 สามขาสวางวิทย ถังน้ํา ค.ส.ล. 9/9 267,800 
8 หวยผึ้งพิทยา ปรับปรุงซอมแซมฯ 464,200 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จขอใหรีบดําเนินการสงหลักฐานขอเบิกงบประมาณให สพม. 24 เพื่อดําเนินการ เบิกจายเงิน
งบประมาณในระบบ GFMIS ตอไป 
 ๒.  สํานักนโยบายและแผนไดสงแนวทางการดําเนินงานคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประธาน  ฝากโรงเรียนทั้ง ๘ โรงเรียน ใหดูรายละเอียดดีๆ วาจะใชเงินอยางไรใหทําตามกระบวนการ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 



 -๑๐- 

๓.๗ หนวยตรวจสอบภายใน 
 - ไมมี - 

                    ๓.๘ กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ 
- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธาน  ขอพิจารณายกรางเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือนักเรียน ซึ่งมีเงินจาก 
สหวิทยาเขตๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท แลวขอจัดตั้งเปนเงินกองกลาง จํานวน ๒๔,๐๐๐ บาท กรรมการที่ดําเนินการเรื่องนี้  
ผอ.สพม.๒๔ รองผอ.สพม.๒๔ ผอ.กลุมทุกกลุม และประธานสหวิทยาเขต 

ที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องอื่น ๆ  

นายธีรภัทร วงษสวาง  ไดรับมอบหมายจาก ส.บ.ม.ก ใหนําประกาศผลสอบ O-net ในปการศึกษา ๒๕๕๙ กับป
การศึกษา ๒๕๖๐ มาเปรียบเทียบ ซึ่ง สพม.๒๔ ไดเรียงลําดับการพัฒนาไว  ซึ่งไมเหมาะสม  ขอเสนอวา นาจะใชเปนป
การศึกษามาจัดลําดับการกาวหนา โดยแยกรายวิชา 

นายเสนห  คําสมหมาย   ขอบคุณ นายธีรภัทร วงษสวาง ที่นําเรื่องนี้เสนอที่ประชุม   

ที่ประชุม       รับทราบ 

นายเทอดเกียรติ ขันพิมูล      แจงประชาสัมพันธผูบริหารโรงเรียนที่เปนสมาชิก ส.บ.ม.ก. ขอเชิญสมัครสมาชิก และเชิญ
ชวนรวมศึกษาดูงานที่จังหวัดระยอง 

ที่ประชุม       รับทราบ 

ประธาน  สพม.24 มีกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

  ในหวงเดือนพฤษภาคม ไดมีการจัดปฏิทินการปฏิบัติงานการประชุมประจําเดือนผูบริหารใหกําหนด 
ปฎิทินเปนสัปดาหสุดทายของสิ้นเดือน  

ที่ประชุม       รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา    ๑๑.๕๐ น.  
 
      (ลงชื่อ)         กัญญา  ดูพงษ    ผูจดรายงานการประชุม 
                              (นางกัญญา  ดูพงษ) 
                              นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ 
  
              (ลงชื่อ)      เจสดา  ขวัญสกุล    ผูตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายเจสดา  ขวัญสกุล) 
                ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 


