รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.12
ครั้งที่ ๔ /256๒
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ผูมาประชุม

1. นายสมบูรณ เรืองแกว
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
๒. นายภานุวัชร แกวลําหัด รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
๓. นางละอองทิพย บุญยเกียรติ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
๔. นางสุรัชนี อยูสบาย
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
๕. นางจิรา ชูชว ย
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
๖. นางปาทิตตา จันทรสวาง
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
๗. นายวิเชียร ปาณะพงค
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
๘. นายชาญณรงค รัตนบุรี
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
๙. นางยินดี คงทน
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
๑๐. นางสาวจรีรัตน สามารถ
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
๑๑. นายสุบรรณ เกราะแกว
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
๑๒. นางนิชนันท พงษเกษมพรกุล
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
๑๓. นายวีระพันธ โชติวัน
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
1๔. นางพาตวรรณ ปรุเขตต
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
๑๕. นางสาวพรทิพย เกิดสม
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๑๖. นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๑๗ นางเนตรชนก ศรีรตั น
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
๑๘. นางมันทนา รัตนะรัต
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
๑๙. นางชุติมา พยุหกฤษ
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
๒๐. นายไตรรงค สาดแว
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล
๒๑. นายภักดี เหมทานนท
ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
๒๒. วาที่ ร.ต. สมพร แกวคง
ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
๒3. นายสมพงษ ปานหงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ
๒4. นายเลิศชาย ขอจิตตเมตต
ผูอํานวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
๒5. นายธวัช คํานวณ
ผูอํานวยการโรงเรียนปากพูน
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2๖ นาย ส. สมบัติ มีสุนทร
๒๗. นางดวงพร เวชสารศรี
๒8. นายฉลาด จินดาวัฒน
๒9. นางบังอร แปนคง
๓๐. นางสุนิตย เลื่องลือสกุล
๓1. นายณัฐชัย สมจิต
๓2. นายจรัญ ชัยทองสุขทอง
3๓. นายพงศสิทธิ์ สิริกาญจน
๓4. นายอนันต แดงเรือง
๓5. นายสุภาพ เต็มรัตน
๓6. นายสุนันท กลับขันธ
๓7. นายนราวุธ สุจิตะพันธ
๓8. นางบุญยกร อินทรแกวศรี
๓9. นายประเสริฐ ธานีรัตน
๔0. นายสงา นาวารัตน
๔๑ นางปริมภาภรณ แกวเทวา
๔2. นายจิรัฎฐ รัตนพันธ
๔3. นายวิชัย สุขพันธ
๔4. นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ
๔5. นายประโยชน ชัยณรงค
๔6 นายพิฑูร หนูชอย
๔7 นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
๔8. นายสันติกร รักสองหมื่น
๔9. วาที่ ร.ต. อัครเดช สินภิบาล
๕0. นายศรีวิชัย คงจันทร
๕1. นายจําเริญศักดิ์ แสงแกว
๕2. นางสาวโสภา ไสวศรี
๕3. นายปชานนท ชนะราวี
๕4. นายสุพจน จงจิตร
๕5. นางนภัค อินทรปาน
๕6. นายสมชาย เพชรขํา

ผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ครูโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา (แทน)
รองผูอํานวยการโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ
รองผูอํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ
รองผูอํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง
ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต
ผูอํานวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
ผูอํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสง
ผูอํานวยการโรงเรียนบางขันวิทยา
รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนกางปลาวิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีทุงสง
รองผูอํานวยการโรงเรียนทุงสงวิทยา (แทน)
ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสงสหประชาสรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนชางกลางประชานุกูล
ผูอํานวยการโรงเรียนนาบอน
ผูอํานวยการโรงเรียนรอนพิบูลยเกียรติฯ
รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา
ผูอํานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
ผูอํานวยการโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ
ผูอํานวยการโรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนประสาธนราษฎรบํารุง 8
รองผูอํานวยการโรงเรียนทุงใหญวิทยาคม (แทน)
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๕7. นายเฉลิมพงค ชวยคุม
๕8. นายเฉลิมชัย จิตรสํารวย
๕9. นายปรีชา ปญญานฤพล
๖0. นางวิมล หนูชุม
๖1. นายคีรี มากสังข
๖2. นายปราโมทย พรหมนิล
๖3. นายพิทักษ เชิญทอง
๖4. นายอรุณ รอดสันติกุล
๖5. นายจีรวิทย มั่นคงวัฒนะ
๖6. นางสาววิภาดา ขุนทองจันทร
๖7. นายสุธีรุจ อุปถัมภ
๖8. นายประเสริฐ ชีใหม
๖9. นางจิราพร รัตนกุล
๗0. นายเกียรติศักดิ์ บุญรวบ
๗1. นายอรุณรักษ จันทรศรี
๗2. นายรัตตัญู ศรีไชย
๗3. นายสมศักดิ์ คงแปน
๗4. นางสุภาภรณ คงคานนท
๗5. นายประยูร รักษกําเนิด
๗6. นางสาววิมล นาวารัตน
๗7. นายอรรถพร อักษรนํา
๗8 นายสวัสดิ์ หนูจันทร
๗9. นายสุนทร เพ็ชรดี
๘0. นางพรณีย ถวาย
๘1. นายกิตติชัย ไชยศร
๘2. นายสมเจตน ไชยเมือง
๘3. นายสิทธิพร นิลพัฒน
๘4. นายสมมาศ หนูแกว
๘5. นายสุรพงศ เอื้อศิริพรฤทธิ์
๘6. นายประพฤติ วงศชนะ
๘7. นางสาวนิวร ผิวกระดาง
๘8. นายพยัส คีรีพันธุ

ผูอํานวยการโรงเรียนทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณฯ
ผูอํานวยการโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
ผูอํานวยการโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสังพิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร
ผูอํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ
ผูอํานวยการโรงเรียนเชียรใหญสามัคคีวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนแหลมราษฎรบํารุง
ผูอํานวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนเขาพังไกร
ผูอํานวยการโรงเรียนปากพนัง
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง
ผูอํานวยการโรงเรียนโศภนคณาภรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนอินทรธานีวิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา
ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวด
ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค
ครูโรงเรียนเกาะขันธประชาภิบาล .
ผูอํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
รองผูอํานวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค (แทน)
ผูอํานวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ
ผูอํานวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนขนอมพิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนทองเนียนคณาภิบาล
ผูอํานวยการโรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ผูอํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนสระแกวรัตนวิทย
ผูอํานวยการโรงเรียนคงคาประชารักษ
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๘9. นางวิมพวิภา รักสม
๙0. นายกําพล ทองอยู
๙1. นางสาวกัญญพิดา จงคง
๙2. นายมณี เรืองแกว
๙3. นางอุไร พรหมปาน
๙4. นายภูวไนย รักจํารูญ
๙5. นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์
๙6. นางอุบล หนูมาก
๙7. นายอนุกูล ชุมทอง
๙8. นางกฤติกา อินใหม
๙9. นายนิกร แสงเกื้อหนุน
๑๐๐. นางมาลี แกวละเอียด
๑๐1. นางสาวภิรัญญา อินถิติ
๑๐2. นายเปรียญ ชูทอง
๑๐3. นายขจรจิตร ตะหมัง
๑๐4. นายพชร มั่นคง
๑๐5. นางสาวกาญจนา เดชสม
๑๐6. นางสาวนฤนันท เพชรสุวรรณ
๑๐7. นายเพลิง ขุนชิต
๑๐8. นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ
๑๐9. นายพรศักดิ์ ชุมทอง
๑๑0. นายเอนก พรมชาติ
๑๑1. นายการุณ ชวยชู
๑๑2. นายขรรชัย เหน็บบัว
๑๑๓. นางปญญาธิดา อัตบุตร
๑๑4. นายปรีชา มากมณี
๑๑5.นางสาวนันทรัตน ไพรัตน
๑๑6. นายสมนึก เวชสิทธิ์
๑๑7. นายปวิช เลือดฉิม
๑๑8. นายโชต รัตนประพันธ

ผูอํานวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาะวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนพัทลุง
ผูอํานวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนประภัสสรรังสิต
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสถิต
ผูอํานวยการโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนตะแพนพิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนปญญาวุธ
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง
ผูอํานวยการโรงเรียนควนขนุน
ผูอํานวยการโรงเรียนพนางตุง
ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมวิทยายน
ผูอํานวยการโรงเรียนดอนศาลานําวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
ผูอํานวยการโรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนตะโหมด
ผูอํานวยการโรงเรียนประชาบํารุง
ผูอํานวยการโรงเรียนเขาชัยสน
ผูอํานวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนกงหราพิชากร
ผูอํานวยการโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ
ผูอํานวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
ผูอํานวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนควนพระสาครินทร .
ผูอํานวยการโรงเรียนปาบอนพิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนบางแกวพิทยาคม
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ผูไมมาประชุม - คน
ผูเขารวมประชุม
๖ คน
๑. นางสาวจิราวัส นินทะผล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒. นางศิริวรรณ ชวยอักษร
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
๓. นางสาววาริพินธ จิตตารมย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
๔. นายพงศพิชญ จันทรวงค
ลูกจางชั่วคราว
๕. นางสาวอลิวรรณ สวางวงศ
ลูกจางชั่วคราว
๖. นายวรวัช เอกาพันธ
ลูกจางชั่วคราว
เริ่มประชุม
เวลา 09.00 น.
ประธาน
นายสมบูรณ เรืองแกว ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
เปนประธานในที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
๑.๑ มอบเกียรติบัตรคณะทํางานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย
กระบวนการสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 6 คน
๑.๒ มอบถวยรางวัลการแขงขันหนังตะลุงและเพลงบอกนักเรียน ในงานมหกรรมวิชากา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ และ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
๑.๓ มอบเกียรติบัตรผลการประกวดนิทรรศการและการแสดงผลงานครู และนักเรียนของ
กลุมสหวิทยาเขต งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒
๑.๔ แนะนําผูบริหารสถานศึกษายายมาปฏิบัติราชการ จํานวน ๕ ราย ไดแก
๑.๔.๑ นายขจรจิตร ตะหมัง ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมวิทยายน
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง (สพม.เขต ๑๓)
๑.๔.๒ นายเพลิง ขุนชิต ผูอํานวยการโรงเรียนควนขนุนวิทยา ตําแหนงเดิม รอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (สพม.เขต ๑๓)
๑.๔.๓ นายขรรคชัย เหน็บบัว ผูอํานวยการโรงเรียนกงหราพิชากร
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโรงเรียนบานลานขอย (สพป.พัทลุง เขต ๑)
๑.๔.๕ นายเปรียญ ชูทอง ผูอํานวยการโรงเรียนพนางตุง ตําแหนงเดิมผูอํานวยการ
โรงเรียนบานศาลาน้ํา (สพป.พัทลุง เขต ๑)
๑.๕ จากการประชุมหัวหนาสวนราชการเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
จังหวัดนครศรีธรรมราชขอความรวมมือดังนี้
๑.๕.๑ ขอความรวมมือสถานศึกษาทุกโรง แจงผูปกครองนักเรียน นักเรียน ครู
ในการสวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัย
๑.๕.๒ ขอความรวมมือ การทําเสื้อของโรงเรียน เชน เสื้อกีฬาขอใหสกรีนเสื้อใหมีคําวา
“นครศรีธรรมราช นครแหงอารยธรรมราช
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๑.๕.๔ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ การแตงกายดวยเสื้อสีเหลืองของขาราชการ
ใชผาไทย ไมควรใสเสื้อบาติกที่มีลายดอก หรือเสื้อยืด และขอใหทุกโรงเรียนฝกการถวาย
บังคมใหถูกตอง
๑.๕.๕ การรับบริจาคโลหิต ซึ่งขณะนี้กําลังขาดแคลนอยางมาก ขอความรวมมือโรงเรียน
ในการประชาสัมพันธการรับบริจาคโลหิต สนใจติดตอไดที่ ภาคบริการโลหิตแหงชาติ โทร
075-302172 หรือสํานักงานเหลากาชาด โทร 075-302172
๑.๕.๗ ขอความรวมมือในการปองกันโรคมือเทา ปาก ขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมี
ผูปวยเปนโรคนี้แลว สามารถปองกันไดโดยการฉีดวัคซีน
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ที่ประชุมรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ

นางนิชนันทฯ

มติที่ประชุม

นางสาวพรทิพยฯ

๓.๑ การประเมินโรงเรียนนาอยู นาเรียนรู สูคุณภาพ (กลุมอํานวยการ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ไดจัดทําโครงการโรงเรียนนาอยู
นาเรียนรู สูคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนควบคู
กับการพัฒนาสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน ใหมีความสะอาด
สวยงาม ปลอดภัย นาอยู นาเรียนรู เอื้อตอการเรียนการสอน โดยมีแบบประเมินเพื่ อให
โรงเรียนทุกโรงไดประเมินตนเองในความพรอมแตละดานของโรงเรียน
โดยจะแบ ง การประเมิ น ตนเองในแต ล ะด า น สํ า หรั บ ครั้ ง นี้ ซึ่ ง เป น ครั้ ง แรกของการ
ประเมิน ขอความรวมมือสถานศึกษาทุกโรงประเมินตนเองตามมาตรฐานที่๑ หองเรียน และ
มาตรฐานที่ ๒หองสมุด และคราวตอไปกําหนดประเมินตนเองสัปดาหละ๒ มาตรฐาน โดย
จะสงคิวอารโคดในไลนกลุมแจงราชการ
รับทราบ
๓.๒ นโยบายและแนวปฏิ บัติเกี่ ยวกับการรับนักเรี ยน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2563 (กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา)
ตามที่ สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ไดป ระกาศนโยบายและแนว
ปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ การรับ นักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานป
การศึกษา 2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ในการนี้ สพม.12 ไดสงสําเนาประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับดังกลาว ใหโรงเรียนทราบเปนการ
เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ แนวทางในการรั บ นั ก เรี ย น ป ก ารศึ ก ษา 2563 สํ า หรั บ ในส ว น
รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของ เมื่อ สพม. 12 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รั บ นั กเรี ย นของ สพม.12 และผานการเห็น ชอบจากคณะกรรมการรับ นักเรีย นระดับ
จังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเปนที่เรียบรอยแลว จะแจงแนวปฏิบัติใหกับ
โรงเรียนทราบอีกครั้ง เพื่อใหโรงเรียนดําเนินการประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
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การรับนักเรียนของโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัด สพฐ. ปการศึกษา 2563 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 ตอไป นั้น
ในการนี้ สพม.12 ไดดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เสนอสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช และสํ า นั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เพื่อใหความเห็นชอบ ซึ่งกําหนดที่จะเขาวาระการประชุมใน
เดือนพฤศจิกายนนี้ เมื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิก ารจั งหวัด เรีย บรอ ยแลว สพม.12 จะดํ าเนิน การ
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาตอไป บัดนี้ สพม.12 ไดจัดทํา
(ราง) แผนการรับนักเรียน ปการศึกษา 2563 และเขตพื้นที่บริการปการศึกษา 2563 2564 สงใหกับโรงเรียนตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง และขอขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา คณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดใหความเห็นชอบ ในลําดับ
ถัดไป
รับทราบ
๓.๓ การคัดเลือกสถานศึกษาตนแบบ ภายใตกิจกรรม “จังหวัดนครศรีธรรมราช
สะอาด สวยงาม” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562
ตามที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12 ได ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ ก
สถานศึกษาตนแบบ ภายใตกิจกรรม “จังหวัดนครศรีธรรมราช สะอาด สวยงาม” ระดับ
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย “จั ง หวั ด สะอาด” ประจํ า ป ง บประมาณ
2562 ของผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง
เปนรูปธรรมและยั่งยืน โดยไดประชาสัมพันธไปยังโรงเรียนในสังกัดใหสมัครเขารวมการ
ประกวดคัดเลือกตามหลักเกณฑการประกวดคัดเลือกสถานศึกษาตนแบบ ภายใตกิจกรรม
“จังหวัดนครศรีธรรมราช สะอาด สวยงาม” ประจําปงบประมาณ 2562 และดําเนินการ
ตามปฏิทินที่กําหนดซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดประกาศผล
การคัดเลือกใหทราบโดยทั่วกันแลวนั้น เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหแกโรงเรียนในการ
พั ฒ นาการดํ า เนิ น งานในอนาคต สํานักงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 12
จึงขอมอบเกียรติบัตรใหแกโรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรี ย นบางขั น วิ ท ยา เป น สถานศึ ก ษาต น แบบ ภายใต กิ จ กรรม“จั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช สะอาด สวยงาม” ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประจําปงบประมาณ
๒๕๖๒
2. โรงเรี ย นตระพั ง พิ ท ยาคม ได ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น สถานศึ ก ษาต น แบบ
ภายใตกิจกรรม “จังหวัดนครศรีธรรมราช สะอาด สวยงาม” ระดับเขตพื้นที่การศึ กษา
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
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ทั้งนี้ โรงเรียนบางขันวิทยาเปนโรงเรียนที่สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา
เขต 12 นําเสนอผลงานและไดรับการคัดเลือกเปนสถานศึกษาตนแบบ ภายใตกิจกรรม
“จังหวัดนครศรีธรรมราช สะอาด สวยงาม”ระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2562 โดย
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชไดดําเนินการประกาศผลการคัดเลือก และให
โรงเรียนบางขันวิทยาเขารับเกียรติบัตรจาก ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวัน
ประชุ ม กรรมการจั ง หวั ด หั ว หน า ส ว นราชการ หั ว หน า หน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
ประจํ า เดื อ นกั น ยายน 2562 เมื่ อ วั น ที่ 18 กั น ยายน 2562 ณ ห อ งประชุ ม ศรี วิ ชั ย
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทราบ
๓.๔ การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการหักเงินเดือนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ เพื่อชําระหนี้ใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณ
พ.ศ ๒๕๕๑ ขอ ๖,๗ (กลุมกฎหมายและคดี)
- การกูเงินของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองมีเงินเหลือหลังจากหักการ
ชําระหนี้แลวไมนอยกวา ๓๐ % ของเงินเดือน
รับทราบ
๓.๕. แนวปฏิบัติในการจัดหาผูใหบริการดานอินเทอรเน็ต
(กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย)
ดวยคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดตอบ
ขอหารือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดหา
ผูใหบริการดานอินเทอรเน็ต ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๔/
๕๔๐๒๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอใหโรงเรียนถือปฏิบัติดังนี้
(๑) กรณีจัดหาใหม มีคาใชจาย เชน คาอุปกรณตาง ๆ ใหดําเนินการจัดหาตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ หากวงเงินไมถึง ๕,๐๐๐ บาท ไมตองบันทึกในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(e-GP)
(๒) คาอินเทอรเน็ตรายเดือน ใหดําเนินการเบิกจายเหมือนคาสาธารณูปโภค หลักฐาน
ประกอบดวย
(๒.๑) กรณีทดรองจายเงิน
- บันทึกขออนุมัติจายเงิน (กรณีทดรองจาย)
- ใบแจงหนี้
- ใบเสร็จรับเงิน
- งบหนาขอเบิกเงิน
- หนังสือราชการ
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๒.๒) กรณีสงใบแจงหนี้เบิกเงินจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ที่ประชุม
นายวิเชียรฯ

ที่ประชุม
นางจิราฯ

ที่ประชุม
นางมัทนาฯ

ที่ประชุม

เขต ๑๒
- บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน
- ใบแจงหนี้
- ใบเสร็จรับเงิน
- งบหนาขอเบิกเงิน
-หนังสือราชการ
-รับทราบ
๓.๖ การขับเคลื่อนคุณภาพของโรงเรียน
(กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
1. โครงการพัฒนาครูสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระการเรียนรู
2. โครงการพัฒนาครูผูนิเทศมืออาชีพประจําโรงเรียน
๓. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
- การใชผลการทดสอบโอเน็ตไปใชเพื่อพัฒนาครูผูสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา
- การทดสอบการโอเน็ตป2562 ซึ่งจะมีการทดสอบในวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
รับทราบ
๓.๗ หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา
(กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
- หลักสูตรนครศรีธรรมราชโดยการรวมมือของศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางจิตสํานึกรักจังหวัดนครศรีธรรมราช รักความเปนไทยและมีสวนรวม
ในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ขอตามหลักสูตร
แกนกลาง มีสาระการเรียนรู ๑๔ หนวยเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูหรือเปนวิชา
เพิ่มเติมในการเรียน
รับทราบ
3.๘ การจัดตั้งงบประมาณประจําป พ.ศ.2564 งบลงทุนคาครุภณ
ั ฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง (กลุมนโยบายและแผน)
สพม.12 ได แจงใหโ รงเรีย น จํานวน 51 โรงเรีย น โดยยกเวน โรงเรีย นคุณภาพ
ประจําตําบลและโรงเรียนกลุมพระราชดําริ เสนอขอจัดตั้งงบประมาณประจําป พ.ศ.
2564 งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง สงกลุมนโยบายและแผน ภายในวันที่
11 ธันวาคม 2562 และขอความรวมมือโรงเรียนเสนอตามความตองการและจํ าเปน
ซึ่งไดแจงรายละเอียดทาง my office และไลนกลุมผูบริหารเรียบรอยแลว
รับทราบ
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นางพาตวรรณฯ

ที่ประชุม
นางพาตวรรณฯ

ที่ประชุม
นางพาตวรรณฯ

นางชุติมาฯ

ที่ประชุม

๓.๙ ขอความรวมมือบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลกลาง( Big Data)
ของกระทรวงศึกษาธิการ(กลุมบริหารงานบุคคล)
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดแจงโรงเรียนใหแจง
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่นสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน บันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลกลาง (Big Data) ดวยตนเอง ผาน
เว็ บ ไซต นั้ น ขอความรว มมือผูบ ริห ารสถานศึกษา แจงผูดูแลขอมูล ของโรงเรีย นตอง
ตรวจสอบและอนุมัติขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบ หากมีปญหาการใช
ระบบโทรประสานโดยตรงได ที่ นายชวกร ชลสิ ทธิ์ กลุ มบริ ห ารงานบุ คคล สพม.12
โทรศัพท 06-3081-7356, 08-2530-5310
รับทราบ
๓.๑๐ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจําป 2563(กลุมบริหารงานบุคคล)
ตามที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12 ได แ จ ง โรงเรี ย นเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป 2563 โดยสง
ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12(จ.นครศรีธรรมราช) ใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 (ตามรายละเอียดที่แนบในระเบียบวาระการประชุม)
รับทราบ
๓.๑๑ สํารวจผูมีรายชื่อขาราชการครูและลูกจางประจําที่มีอายุครบ ๖๐ ป บริบูรณ
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ไดแจงโรงเรียนในสังกัด
สํารวจรายชื่อขาราชการครูและลูกจางประจําที่มีอายุครบ ๖๐ ป บริบูรณและตองออก
จากราชการเมื่อสิ้นป ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ไดจัดทําขอมูลบัญชีรายละเอียดเสร็จเรียบรอยแลว ใหโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อให
ละเอียด หากตองมีการแกไขใหรีบแจงกลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาทราบ
๓.๑๒ การปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการแกไขปญหานี้คาสาธารณูปโภคชําระของ
สวนราชการ (หนวยตรวจสอบภายใน)
ให ร ายงานการใช ค า สาธารณู ป โภคและหนี้ ค า งค า สาธารณู ป โภค ตามมติ ค รม.
ในป ๒๕๖๒ มี โ รงเรีย นที่ร ายงานแค ๓๑ โรง ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑
ใหรายงานภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ ใหรายงานภายในวันที่ ๒๕
เมษายน ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ใหรายงานภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรณีที่โรงเรียนมีหนี้คางชําระใหรายงานแบบที่ ๔ และ
แบบที่ ๕
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔
นายภานุวัชรฯ

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๔.1 การวิพากษ (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ
พ.ศ.2563-2565 (กลุมนโยบายและแผน)
ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดจัดทํา (ราง)
แผนพัฒนาการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 เพื่อใชเปนกรอบในการบริหาร
จัดการและขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติของเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งไดดําเนินการมา 3
ขั้นตอน ดังนี้
1. การทบทวนทิศทางองคกรจากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ จุดเนนและ
วิเคราะหปรับปรุงตัวชี้วัดการดําเนินงาน เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 โดยการมีสวน
รวมจาก ผอ.สพม.12/รองผอ.สพม.12/ประธานสหวิทยาเขต/ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/
ตัวแทนผูบริหารโรงเรียนขนาดกลางและเล็ก/เจาหนาที่ที่รับผิดชอบหลักของแตละกลยุทธ
รวม 70 คน
2. สพม.12 ไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วัดฯ จากผลการวิเคราะห
ขอ 1 เพื่อตรวจสอบความถูกตองของภาษา ความสอดคลองและเชื่อมโยงกับกลยุทธ/
จุดเนน/นโยบายเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
3. ประชุมพิจารณา (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.25632565 ของสพม.12 ประกอบดวย ผอ.สพม.12/รอง ผอ.สพม.12/ประธานกลุมสหวิทยา
เขตและผูอํานวยการกลุม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
สพม.12 ไดนํา (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2563-2565
ดังไฟลเอกสารที่แนบ (QR code) เพื่อใหที่ประชุมไดแสดงความเห็นคิด/ขอเสนอแนะ เพื่อ
นําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และแจงสถานศึกษาใน
สังกัดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป ทั้งนี้ สามารถเสนอความคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ ลงในแบบฟอรมที่แจกและสงคืนคณะทํางานหรือสงใหกลุมนโยบายและแผน
ทาง my office ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เพื่อนําไปวิเคราะหปรับปรุงพัฒนาตอไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธาน

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
๕.๑ ขอเชิญประชุมประธานศูนยพัฒนาวิชาการ ๒๖ ศูนย หลังจากเสร็จสิ้นประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
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