รายงานการประชุม
รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2
ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2
ครั้งที่ 3/2560
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560

ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

รายงานการประชุมสัมมนารองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตประถมศึกษาแพร่ เขต 2
อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
...........................................................
ผู้มาประชุม
1. นายสุรศักดิ์ ปาเฮ
2. นางศุภมาส สินมณี

3. นายชูชาติ พอจิต
4. นายสานิตย์ โลหะ
5. นายคารณ กิ่งแก้ว
6. นางพัทธ์ธีรา ตุ้ยเต็มวงค์
7. นางจันทนา ขัตติโย
8. นายปรีชา อินทรชิต
9. นายศักดิ์สิทธิ์ ชื่นบาน
10. นางกอบกุล พรหมทอง
11. นางสาวมุกดา สะเอียบคง
12. นางทักษพร ถือแก้ว
13. นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว
14. นายนิวัติ อุ่นอารมณ์
15. นางดรุวรรณ จันทร์ชูชื่น
16. นายสิทธิศักดิ์ ราชสีห์
17. นายอนันต์ สุภา
18. นางศิปภา ปุญชุพิศาล
19. นางวราภรณ์ ธมิกานนท์
20. นาสายัน ปิลาผล
21. นางสาวกุลนาถ คาสีวาด
22. นางณัจยา วงศ์ดาว
23. นางลัดดา วัฒนสัจจานุกูล
24. นายสาโรช วิริยะเมธี

รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าริน
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านผามอก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีดอนไชย
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากจอกวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังเลียง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่รัง
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาตุ้ม
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่หลู้
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบ่อ
รก. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากกาง

-225. นายนิกร พุ่มพวง
26. นายสมพงศ์ โกละนันท์
27. นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม
28. นางอุดมพร ถิ่นทิพย์
29. นายสง่า พุ่มพวง
30. นายบุญมี เหลาธรรม
31. นายจงรัก บัวคา
32. นายวิริยะ วรายุ
33. นายคมสัน ธรรมสรางกูร
34. นายไพโรจน์ สุขธยารักษ์
35. นายทัศนีย์ จันทร์ป้อม
36. นายสมัย เจริญเรือง
37. นายวีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุล
38. นางเยาวลักษณ์ อุปนันชัยชนะ
39. นายพูลศักดิ์ สุปินนะ
40. นายสุวรรณ ถือแก้ว
41. นางมาลินี ดอกแก้ว
42. นายณรงค์ วงค์เวียน
43. นางนิษฐ์ชกานต์ ดวงแก้ว
44. นายกองแก้ว รัตนปัญญาพันธุ์
45. นายเสนีย์ คาหงษา
46. นายไกรฤกษ์ กิ่งแก้ว
47. นายสมควร ดวงใจ
48. นายประดิษฐ์ คามี
49. นางปรียาภรณ์ วังคะออม
50. นางสาวสุดาวรรณ ดังก้อง
51. นายสงกรานต์ พุ่มพวง
52. นายทนัน เหล่ากอ
53. นายสนั่น โสพันธ์
54. นายโรมเพ็ชร เสาร์แดน
55. นางสาวธราวัลย์ พริบไหว
56. นายมนัส ทองอินทร์

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ปาน
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแก่งหลวง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บารุง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแหลง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านม่อน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแป้น
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่จองไฟ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณฯ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเค็ม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
ผู้อานวยการโรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวดง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านค่างาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านร่องแค
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว
ผู้อานวยการโรงเรียนดอนแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกวาง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมงคลถาวร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาฯ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงท่าข้าม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงหัวหาด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าฮอก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหล่า (พิชัยฯ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสิทธิวิมล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระหลวง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงพร้าว
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ

57. นายทรงศักดิ์ ชมสวน
58. นายชัยรัตน์ อิ่นคา
59. นายพลฏัฐ์ สุดเสน่ห์
60. นายประธาน ตาวิยะ
61. นายไตรยศ เสรีรักษ์
62. นายคนอง วงศ์ขันแก้ว
63. นายประยุทธ กาศวิลาศ
64. นายธีรศักดิ์ แก้วบริสุทธิ์
65. นายประหยัด ดอกแก้ว
66. นางวัชรี กาศสนุก
67. นายณัฐพงษ์ เหล็กทั่ง
68. นางธีรณันต์ สารจินดาพงศ์
69. นายคงฤทธิ์ สนิทชน
70. นายพินิจ แก่นจันทร์
71. นายชยพล นักระนาด
72. นายปิยะกร ทุมวงษ์
73. นายสุรชัย พื้นดี
74. นายไพศาล สุวรรณเกษม
75. นายดนัย อินโองการ
76. นายภานุพงศ์ กาศทิพย์
77. นายดวงพร วงศ์ดาว
78. นายประสิทธิ์ ไชยวงศ์
79. นายระพิน บุญเป็ง
80. นางสุพัตรา กันยะมี
81. นางสาวศรีสุภางค์ ถุงเงิน
82. นางอัญชลีภรณ์ กันฉิ่ง
83. นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล
84. นายสะอาด ศรีปินตา
85. นายชัยวัฒน์ สัญญา
86. นายสมบัติ จันทร์ศรี
87. นางแสงเดือน คามา
88. นางอาไพ จันทร์สุวิมล
89. นางนพร ชาติสิงห์ทอง

-3ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านร่องกาศใต้
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตอนิมิตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านผาสุก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเวียงทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังวน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสบสาย
ผู้อานวยการโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสร่างโศก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโชคเกษม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีดอก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยกูด
ผู้อานวยการโรงเรียนเด่นทัพชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าโค้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าไผ่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปางเคาะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไทรย้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนปากปาน
รก. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเด่นชุมพล
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ยุ้น
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนหลวง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยลากปืน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าแรม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่แปง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาปลากั้ง

90. นายปรีชา แก้วปาเฟือย
91. นางกนกพรรณ จันทร์เดช
92. นางพิชญาณัฏฐ์ ทิพย์เนตร
93. นายนิคม บุญซ้อน
94. นายวิชัด บางศรี
95. นายสมภพ คายวง
96. นายปัญญา แก้วมุกดา
97. นายอานวย สีสด
98. นายทรงพล เวียงชัย
99. นายจักราวุท ไผทวรรณกุล
100. นายวิโรจน์ เวียงจันทร์
101. นายธงชัย เบ้าทอง
102. นางเบญจมาศ พรมท้าว
103. นางนิภาพร ทากัณทวงค์
104. นางสาวอรนลิน จินะฝั้น
105. นายชานนท์ เมืองฤทธิ์
106. นายสมชาย ไชยเขียว
107. นายภานุรักษ์ วันมหาใจ
108. นายชาญยุทธ อันปัญญา
109. นางจีระพร อันปัญญา
110. นางสาวสมศรี ฐานะวุฒิกุล
111. นายบุญธรรม เพิ่มขึ้น
112. นายยรรยง ธรรมโท
113. นายสาคร จันทร์มา
114. นายสมควร ใจหาญ
115. นายสมชาย วางหา
116. นายชูศักดิ์ แสนอินทร์
117. นางสมพร จองปิหย่า
118. นายธนวัทร เพลินหัด
119. นางสุรีย์ พญามงคล
120. นายบุญถนอม ตันจันตา
121. นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล

-4ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังลึก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาพูน
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้
ผู้อานวยการโรงเรียนแม่กระต๋อม
รก. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสองแคว
รก. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านค้างใจ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่สิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสบป้าก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสลก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแช่ฟ้า
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่บงใต้
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังกวาง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านค้างปินใจ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปางมะโอ
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่แฮด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ตื้ด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง
รก. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปางไฮ
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังชิ้น
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังเบอะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหาดรั่ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใหม่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาใหม่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ
รก. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ขมิง
รก. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ขมวก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านม่วงคา
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย

122. นายสิทธิเดช พันธุ์นิติพงศ์
123. นายปฐมพงษ์ สุภาแก้ว
124. ว่าที่ร้อยตรีพัทธิกร วุฒิ
125. นางดวงกมล สวิง
126. นางผ่องศรี ปะละใจ
127. ดต.วิทย์ คุณทา
128. นางสาววิไล สาเนียง
ผู้ไม่มาประชุม
1. โรงเรียนบ้านวังแฟน
2. โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่
3. โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
4. โรงเรียนอนุบาลสานฝัน
5. โรงเรียนสันติจินตนา
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางกาญจนา มีมาก
2. นายพิเชษฐ์ สุดใจ
3. นางนงค์นุช ประดับ
4. นายชิดชน ชากฤษ
5. นายสมเดช ชัยมงคลพันธุ์
6. นายเอกธิดล ปัญญาวัน
7. นายขวัญชัย ข้ามสาม

-5แทน ผู้อานวยการโรงเรียนเทพนารี
ผู้อานวยการโรงเรียนระเบียบพิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนพัทธกมลพิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเทพกมล
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลผ่องศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลธนาวิทย์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลภาวนา

นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ประธานในที่ประชุม มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนที่มีผล
การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปี
การศึกษา 2560 ดังนี้
1. การเขียนเรียงความ ชั้น ป.4 – 6
ชนะเลิศ
เด็กหญิงนงนภัส อินดี
โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
2. การเขียนเรียงความ ชั้น ม.1 – 3
ชนะเลิศ
นางสาวแอนณิษา จันทร์ดี
โรงเรียนบ้านวังเลียง
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3. การแต่งกลอนสี่ ชั้น ป.4 – 6
ชนะเลิศ
เด็กหญิงปวันรัตน์ ฝั้นแบน
4. การแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ชั้น ม.1 – 3
ชนะเลิศ
เด็กหญิงเบญญาภา คาพรม
5. อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้น ป.1 - 3
ชนะเลิศ
เด็กหญิงกวินธิดา เกลี้ยงดี
6. อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้น ป.4 - 6
ชนะเลิศ
เด็กหญิงธนาพร คาหุ่น
7. อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้น ม.1 - 3
ชนะเลิศ
เด็กหญิงชยาภรณ์ วรรณทะนะ
8. คัดลายมือ ชั้น ป.1 – 3
ชนะเลิศ
เด็กหญิงอณัฐญาภรณ์ กรรณิการ์
9. คัดลายมือ ชั้น ป.4 – 6
ชนะเลิศ
เด็กหญิงจารุวรรณ อู่เงิน
10. คัดลายมือ ชั้น ม.1 – 3
ชนะเลิศ เด็กหญิงศิรินทิพย์ สีเหลือง
11. เขียนตามคาบอก ชั้น ป.1 – 3
ชนะเลิศ เด็กหญิงลักษณารีย์ เสาประโคน
12. เขียนตามคาบอก ชั้น ป.4 – 6
ชนะเลิศ เด็กหญิงเบญจมาศ กาศติ๊บ
13. เขียนตามคาบอก ชั้น ม.1 – 3
ชนะเลิศ เด็กหญิงทิชากร ชมเปราะ

โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ (ประชาราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนวัดโชคเกษม (เกษมราษฎร์บารุง)
โรงเรียนบ้านวังลึก
โรงเรียนบ้านน้าริน (คุรุราษฎร์รังสรร)
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46)
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
โรงเรียนวัดสิทธิวิมล (สุวรรณราษฎร์ปัญญา)
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ประธานในที่ประชุม แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การแต่งกายชุดสีกากี ขอความร่วมมือข้าราชการทุกท่านแต่งกายชุดสีกากีทุกวันจันทร์ เพื่อความเป็น
เอกภาพของส่วนราชการ สนับสนุนยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความภาคภูมิใจในเกียรติ ศักดิ์ศรี
ความเป็นข้าราชการ และการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี
2. การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ.04009/ว 2691 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเกลี่ยอัตรากาลังจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ไปกาหนดในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งจะทาให้ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการบนสานักงานเขตฯ
ลดน้อยลง อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องจากกลุ่ม และหน่วยตรวจสอบภายใน
3.1 กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายคารณ กิ่งแก้ว ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งเรื่องในที่ประชุมดังนี้
3.1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จะดาเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูแนะแนวในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์
พัฒนาวิชาการ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวโรงเรียน
ขยายโอกาส โรงเรียนละ 2 ท่าน
3.1.2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จากัด จัดให้มีการ
แข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา “สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 13” พุทธศักราช 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูก
ฝั่งให้นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และสร้างเสริมให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง
ด้วยการออกกาลังกาย ทั้งนี้หากโรงเรียนใดมีความประสงค์ส่งทีมนักกีฬาวิ่ง 31 ขา เข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ขอให้ส่งแบบแจ้งความประสงค์ที่กลุ่มส่งเสริมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เพื่อจะได้ดาเนินการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จานวน 2 ทีม เข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือกใน
ระดับภูมิภาคต่อไป
3.2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสานิตย์ โลหะ ผู้อานวยการกลุ่ม
นิเทศฯ แจ้งเรื่องในที่ประชุมดังนี้
3.2.1 การดาเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ให้สถานศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธเข้าไปประเมิน อัต
ลักษณ์ 29 ประการ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 แนวทางดาเนินการอัตลักษณ์ 29 ประการ สู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย
1. ด้านกายภาพ 7 ประการ
1.1 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ
1.2 มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน
1.3 มีพระพุทธรูปประจาห้องเรียน
1.4 มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดารัสติดตามที่ต่างๆ
1.5 มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น
1.6 มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม
1.7 ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ 100%
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2. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ
2.1 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครู และนักเรียน
2.2 บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
2.3 ครู พานักเรียนทาโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.4 ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้
2.5 ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน 5 ประการ
3.1 รักษาศีล 5
3.2 ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม
3.3 ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ
3.4 ประหยัด ออม ถนอมใช้เงิน และสิ่งของ
3.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก
4. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ
4.1 ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน
4.2 ไม่ดดุ ่า นักเรียน
4.3 ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน
4.4 โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่น ความรู้สึกที่ได้ทาความดี
4.5 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี
4.6 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน สอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย
4.7 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง
4.8 มีพระมาสอนอย่างสม่าเสมอ
5. ด้านกิจกรรมประจาวันพระ 4 ประการ
5.1 ใส่เสื้อขาวทุกคน
5.2 ทาบุญใส่บาตร ฟังเทศน์
5.3 รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน
5.4 สวดมนต์แปล
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3.2.2 การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ขั้นตอนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
1. การทา PLC กับ ครู บุคลากร ในสถานศึกษา
2. การกาหนดคุณธรรมเป้าหมาย คุณธรรมอัตลักษณ์
3. การจัดทาโครงการ กิจกรรมสนับสนุน โดยครู และนักเรียน ในสถานศึกษา
4. โรงเรียนดาเนินการตามกิจกรรม โครงการ ที่จัดทาขึ้น
5. ประเมินความสาเร็จ ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ โดยเน้นไปที่พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
3.2.3 การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
1. กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอนทุกชั้น
เรียนต้องโหลดคู่มือ และคาชี้แจง เพื่อศึกษาทาความเข้าใจ พร้อมกรอกข้อมูลผลการประเมินฯ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2560
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นมาตรฐานและตัวชี้วัด ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
- แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
- การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
- การวัดและประเมินผลโดยเน้นข้อสอบ อัตนัย แบบเขียนตอบ และตามโครงสร้างข้อสอบ
(Test Blueprint) ระดับชาติ ทั้ง NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ให้เขตพื้นที่การศึกษา
3.2.4 การดาเนินการขับเคลือ่ น ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. ศึกษาคู่มือ การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
2. ประชุมชี้แจง PLC ทาความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
3. ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา โดยกาหนดระดับคุณภาพ ตามบริบท
ของโรงเรียน
4. ดาเนินการพัฒนาตามมาตรฐาน และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ จากกิจกรรม โครงการที่โรงเรียน
กาหนดขึ้น
5. ประชุมตรวจสอบ สรุปผล พัฒนา
6. รายงานประเมินตนเอง (SAR : Self – Assessment Report)

- 10 –
3.3 กลุ่มนโยบายและแผน นางพัทธ์ธีรา ตุ้ยเต็มวงค์ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งเรื่องในที่
ประชุมดังนี้
3.3.1 โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ขณะนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
โรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ 3,342 โรง โรงเรียนดีใกล้บ้าน 4,994 โรง และในจานวนนี้มีโรงเรียนที่เป็นทั้งโรงเรียน
ประชารัฐ และโรงเรียนดีใกล้บ้าน จานวน 1,130 โรง โดยทั้งสองโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนเหล่านี้
ให้เป็นโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ
ลักษณะการบริหารจัดการ
1. โรงเรียนประชารัฐ ยังคงต้องบริหารจัดการเหมือนเดิม คือ 3 ภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม)
2. โรงเรียนดีใกล้บ้าน เป็นการบริหารจัดการโดยภาครัฐ และโรงเรียนดีใกล้บ้าน จะต้องดึง
โรงเรียนมาเรียนรวมให้ได้อย่างน้อย 1 โรง
ด้านการจัดสรรงบประมาณ จะไม่ทับซ้อนกัน หากโรงเรียนประชารัฐใด สามารถหาโรงเรียน
เครือข่ายได้ ขอให้แจ้งที่กลุ่มนโยบายและแผน
ปัจจุบันสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีโรงเรียนประชารัฐ และโรงเรียน
ดีใกล้บ้าน ดังนี้
โรงเรียนประชารัฐ
รุ่นที่ 1 จานวน 17
โรง
รุ่นที่ 2 จานวน 16
โรง
โรงเรียนดีใกล้บ้าน
รุ่นที่ 1 จานวน 1
โรง
รุ่นที่ 2 จานวน 4
โรง
3.3.2 การขอจัดตั้งงบประมาณโรงเรียน ICU
ในการขอจัดตั้งงบประมาณสาหรับโรงเรียน ICU สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งให้สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา พิจารณารายละเอียดงบประมาณที่โรงเรียนเสนอขอตั้งงบประมาณ โดยให้ดูจากสภาพ
ด้านกายภาพ ให้ตรงกับความเป็นจริง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีโรงเรียนที่ขอจัดตั้งงบประมาณ 7 โรง งบประมาณ
ทั้งสิ้น 1,891,800 บาท ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านแป้น ขอปรับปรุงสนามเด็กเล็ก
103,200
บาท
2. โรงเรียนบ้านแม่หลู้ เปลี่ยนหลังคารางน้าฝน
173,900
บาท
3. โรงเรียนบ้านเหล่า ปรับปรุงห้องน้า (หลังคา)
85,700
บาท
4. โรงเรียนบ้านน้าฮอก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
591,300
บาท
5. โรงเรียนบ้านแม่สิน ปรับปรุงสนามกีฬา
404,700
บาท
6. โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ 180,100
บาท
7. โรงเรียนบ้านน้าแรม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
352,900
บาท
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3.3.3 การของบประมาณระหว่างปี มี 2 กรณี คือ
1. กรณี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา /โรงเรียน ประสบภัยธรรมชาติ
2. กรณี อาคารชารุดทรุดโทรมมากๆ และเป็นอันตราย ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
3.3.4 การเปลี่ยนชื่อเรียกชั้นเรียนระดับอนุบาล
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่ ศธ.04006/2562
เรื่อง การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระบบ DMC มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ
เรียก ชั้นเรียนระดับอนุบาล ดังนี้
ชั้นอนุบาล 3 ขวบ
จะเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น อนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 1
จะเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น อนุบาล 2
ชั้นอนุบาล 2
จะเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น อนุบาล 3
การเปลี่ยนชื่อเรียกชั้นเรียน จะมีผลกับทุกโรงเรียนในระบบ DMC ไม่ว่าโรงเรียนนั้นจะเปิดชั้น
อนุบาล 1 (อนุบาล 3 ขวบ) หรือไม่ก็ตาม นั้นก็หมายความว่าโรงเรียนไหนที่ไม่เปิดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ (หรืออนุบาล 1) ใน
ระบบ DMC ก็จะปรากฏเป็นอนุบาล 2, อนุบาล 3
เกณฑ์การนับอายุนักเรียนอนุบาล
อนุบาล 1 อายุ 3 ปี
(ไม่เกิน 16 พ.ค.2557)
อนุบาล 2 อายุ 4 ปี
(ไม่เกิน 16 พ.ค.2556)
อนุบาล 3 อายุ 5-6 ปี (ไม่เกิน 16 พ.ค.2555)
3.3.5 การเลิก รวม สถานศึกษา ที่เสนอเข้า กพฐ.
ในคราวประชุม กพฐ. ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 พ.ค.2560 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพฐ.) ได้มีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เลิกสถานศึกษา
และรวมสถานศึกษา ดังนี้
เลิกสถานศึกษา จานวน 3 โรง คือ โรงเรียนบ้านแม่ลาน, โรงเรียนบ้านแม่ขมวก, โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ
รวมสถานศึกษา จานวน 8 โรง
1. โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้
เรียนรวม
โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ
2. โรงเรียนบ้านปงพร้าว
เรียนรวม
โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ
3. โรงเรียนแม่สายดอนทัน
เรียนรวม
โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ
4. โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
เรียนรวม
โรงเรียนบ้านแม่ปาน
5. โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่
เรียนรวม
โรงเรียนบ้านวังกวาง
6. โรงเรียนบ้านวังแฟน
เรียนรวม
โรงเรียนบ้านวังเบอะ
7. โรงเรียนบ้านผาสุก
เรียนรวม
โรงเรียนบ้านเวียงทอง
8. โรงเรียนร่องแค
เรียนรวม
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง
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สาหรับโรงเรียนที่จะขอเลิกสถานศึกษาในครั้งต่อไป โดยเฉพาะโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน (นักเรียน 0) ได้แก่
โรงเรียนอิมอรัญ
เรียนรวม
โรงเรียนบ้านปง
โรงเรียนบ้านดงสุระ
เรียนรวม
โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ
โรงเรียนบ้านม่วง
เรียนรวม
โรงเรียนบ้านกาศ
ทั้งนี้ หากโรงเรียนใดจะเลิกสถานศึกษา ให้รีบดาเนินการได้เลย เพราะการประกาศโดยความเห็นชอบจาก
กศจ. ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา
ถัดไปสาหรับการรวมสถานศึกษา ก็เช่นเดียวกัน ให้มีผลก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 180 วัน (ประมาณ 6 เดือน)
3.3.6 การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
จากการกากับ ติดตาม การจัดซื้อหนังสือเรียน ของสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ติดตาม
การจัดซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 พบว่า มีโรงเรียนบาง
แห่งได้ซื้อหนังสือเรียนวิชาพื้นฐานภาษาไทย ของบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จากัด ที่หน้าปกมีข้อความว่า “ปรับปรุงใหม่” เนื้อหา
เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งเป็นปกที่ไม่ตรงกับฉบับที่ได้รับอนุญาตให้จัดพิมพ์ ตามหนังสือ ศธ.
04010/ว 4248
ทั้งนี้โรงเรียนใดที่ได้จัดซื้อหนังสือเรียนที่มีหน้าปกไม่ถูกต้อง ให้ดาเนินการประสานกับร้านค้าเปลี่ยน
หนังสือให้เป็นเล่มที่มีหน้าปกถูกต้องโดยเร็ว และขอให้ทุกโรงเรียนกลับไปสารวจหนังสือที่โรงเรียนได้จัดซื้อว่า เป็นหนังสือ
ที่มีปกถูกต้องแล้วหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้รีบแก้ไขโดยด่วน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

กาญจนา มีมาก
(นางกาญจนา มีมาก)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

ชูชาติ พอจิต
(นายชูชาติ พอจิต)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

