
1 
 

รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.12  

ครั้งท่ี ๑ /256๓ 

ผานระบบ Application Line กลุมแจงราชการ สพม.๑๒ 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

  

ผูมาประชุม 1. นายสมบูรณ เรืองแกว        ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

๒. นายภานุวัชร แกวลําหัด     รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

๓. นางละอองทิพย  บุญยเกียรติ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

๔. นางสุรัชนี อยูสบาย   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

๕. นางจิรา ชูชวย ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ี

ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล                   

การจัดการศึกษา 

๖. นางปาทิตตา  จันทรสวาง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

๗. นายวิเชียร  ปาณะพงค  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

๘. นายชาญณรงค รัตนบุรี  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

๙. นางภัคนันท  สุวรรณรัตน  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

๑๐. นางสาวจรีรัตน  สามารถ  ศึกษานิเทศกชํานาญการ 

๑๑. นายสุบรรณ  เกราะแกว  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

๑๒. นางนิชนันท พงษเกษมพรกุล  ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

๑๓. นางสาวพรทิพย เกิดสม  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

๑๔.นางพาตวรรณ  ปรุเขตต  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

๑๕. นางสาวสาคร สุภัทรประทีป นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ี

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑๖. นางเนตรชนก ศรีรัตน  ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 

๑๗. นางมันทนา รัตนะรัต   ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

๑๘. นางชุติมา พยุหกฤษ   ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

๑๙. นางสาวจิตติมา  เพชรมูณีย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ แทน

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒๐. นางสาวรัตนนรี  วโรสุข ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 



2 
 

๒๑. นางสาวธฤตา  ชนะสิทธิ ์ ศึกษานิเทศกชํานาญการ 

๒๒. นางสาวสุนิสา  ไตรรัตน ศึกษานิเทศกชํานาญการ 

๒๓. นายภักดี  เหมทานนท  ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ   

๒๔. วาท่ี ร.ต.สมพร  แกวคง  ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช   

๒๕.นายเกียรติศักดิ์  บุญรวบ  ผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ  

๒๖. นายเลิศชาย  ขอจิตตเมตต  ผูอํานวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม   

๒๗. นายธวชั  คํานวณ   ผูอํานวยการโรงเรียนปากพูน  

๒๘. นาย ส. สมบัติ  มีสุนทร  ผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  

๒๙. วาท่ี ร.ต.โชคดี  เภรีภาศ  ผูอํานวยการโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา  

๓๐.นายสุธีรุจ  อุปถัมภ   ผูอํานวยการโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ

 ๓๑. นางบังอร  แปนคง   รองผูอํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ  

๓๒. นายสมพงษ  ปานหงษ  ผูอํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง  

๓๓. นายอุดม  เจริญผล   รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต

 ๓๔. นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง  ผูอํานวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ  

๓๕. นายพงศสิทธิ์  สิริกาญจน  ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ  

๓๖. นายอนันทน  แดงเรือง  ผูอํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร  

๓๗. นายอรุณ  รอดสันติกุล  ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ  

๓๘. นายสุนันท  กลับขันธ  ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสง 

๓๙. นายนราวุธ  สุจิตะพันธ  ผูอํานวยการโรงเรียนบางขันวิทยา  

๔๐. นางสิริวรรณ  มณีโชต ิ  ผูอํานวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม  

๔๑. นายประเสรฐิ  ธานีรัตน  ผูอํานวยการโรงเรียนกางปลาวิทยาคม  

๔๒. นายสงา  นาวารัตน   ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีทุงสง  

๔๓. นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ  ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสงวิทยา   

๔๔. นายจิรัฎฐ  รัตนพันธ   ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสงสหประชาสรรค  

๔๕. นายวิชัย  สุขพันธุ   ผูอํานวยการโรงเรียนชางกลางประชานุกูล  

๔๖. นายธีรวฒุิ  มีประดิษฐ  ผูอํานวยการโรงเรียนนาบอน  

๔๗. นายบญุยอด  จิยิพงศ  ครโูรงเรียนรอนพิบูลยเกียรติวสุนธราภิวัฒก  
๔๘. นายปรีชา  ปญญานฤพล  ผูอํานวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา  

๕๙. นายสมศักดิ์  คงแปน   ผูอํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา  

๕๐. นายสันติกร  รักสองหม่ืน  ผูอํานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม  

๕๑. วาท่ี ร.ต. อัครเดช สินภบิาล  ผูอํานวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  

๕๒. นายศรีวิชัย  คงจันทร  ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ  
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๕๓. นายจําเริญศักดิ์ แสงแกว  ผูอํานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก   

๕๔. นางสาวโสภา  ไสวศร ี  ผูอํานวยการโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ   

๕๕. นายปชานนท  ชนะราว ี  ผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ   

๕๖. นายสุพจน  จงจิตร   ผูอํานวยการโรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา   

๕๗. นางนภัค  อินทรปาน   ผูอํานวยการโรงเรียนประสาธนราษฎรบํารุง 

๕๘. นายสมชาย  เพชรขํา   รองผูอํานวยการโรงเรียนทุงใหญวิทยาคม   

๕๙. นายเฉลิมพงค  ชวยคุม  ผูอํานวยการโรงเรียนทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณฯ  

๖๐. นายเฉลิมชัย  จิตรสํารวย  ผูอํานวยการโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร   

๖๑. นางวิมล  หนูชุม   ผูอํานวยการโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม  

๖๒. นางวารินดา  จูหอง   ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสังพิทยาคม   

๖๓. นายคีรี  มากสังข   ผูอํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร  

๖๔. นายปราโมทย  พรหมนิล     ผูอํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ   

๖๕. นายพิทักษ  เชิญทอง   ผูอํานวยการโรงเรียนเชียรใหญสามัคคีวิทยา   

๖๖. นายวิชัย  ราชธาน ี   ผูอํานวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา   

๖๗. นางพัชรา  วัฒพรหม   ครผููอํานวยการโรงเรียนแหลมราษฎรบํารุง   

๖๘. นางสาววภิาดา  ขุนทองจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค   

๖๙. นางพรพิทย  อุปถัมภ  ผูอํานวยการโรงเรียนเขาพังไกร   

๗๐. นายสุภาพ  เต็มรัตน   ผูอํานวยการโรงเรียนปากพนัง   

๗๑. นางจิราพร  รัตนกุล   ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง   

๗๒. นายมณี  เอียดเสน   ผูอํานวยการโรงเรียนโศภนคณาภรณ   

๗๓. นายอรุณรักษ  จันทรศรี  ผูอํานวยการโรงเรียนอินทรธานีวิทยาคม   

7๔. นายรัตตัญู  ศรีไชย   ผูอํานวยการโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค   

7๕. นางสาวสุจิรา  รัตนบุรี  ผูอํานวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา   

7๖. นางจําเนียน  เปลี่ยนจันทร  ครโูรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   

๗7. นายประยูร  รักษกําเนิด  ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวด   

๗8. นางสาววิมล  นาวารัตน  ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา   

79. นายอรรถพร  อักษรนํา  ผูอํานวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค   

80. นายอรุณ  พงศเพ็ชร   ผูอํานวยการโรงเรียนเกาะขันธประชาภิบาล   

81. นายสุนทร   เพ็ชรดี   ผูอํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา   

82. นายจีรวิทย  ม่ันคงวัฒนะ  ผูอํานวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค  

83. นายกิตติชัย  ไชยศร   ผูอํานวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ   

84. นายสมเจตน  ไชยเมือง  ผูอํานวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค   
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๘5 .นายสิทธิพร  นิลพัฒน  ผูอํานวยการโรงเรียนขนอมพิทยา   

๘6. นายสมมาศ  หนูแกว   ผูอํานวยการโรงเรียนทองเนียนคณาภิบาล 

๘7. นายสุรพงศ เอ้ือศิริพรฤทธิ์  ผูอํานวยการโรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา   

๘8 นายประพฤติ  วงศชนะ  ผูอํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา   

89. นางสาวนิวร  ผิวกระดาง  ผูอํานวยการโรงเรียนสระแกวรัตนวิทย   

90. นายพยัส  คีรีพันธุ   ผูอํานวยการโรงเรียนคงคาประชารักษ   

91. นางวิมพวิภา  รักสม   ผูอํานวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค   

92. นายกําพล  ทองอยู   ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม     

93. นางสาวชฎารัตน  ชิวหากาญจน ครโูรงเรียนบานเกาะวิทยา     

94. นายมงคล  วุฒิพงศ   รองผูอํานวยการโรงเรียนพัทลุง   

๙5. นายเอิบ  อักษรทอง   ครูรักษาการผูอํานวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม   

๙6. นายภูวไนย  รักจํารูญ  ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมพินิตชยับุรี   

๙7. นายฉุชวิทยา  หนูฤทธิ์  ผูอํานวยการโรงเรียนประภัสสรรังสิต   

๙8. นายอุบล  หนูมาก   ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสถิต   

99. นายอนุกูล  ชุมทอง   ผูอํานวยการโรงเรียน ศรีบรรพตพิทยาคม   

100. นางกฤติกา  อินใหม  ผูอํานวยการโรงเรียนตะแพนพิทยา   

101. นายนิกร  แสงเก้ือหนุน  ผูอํานวยการโรงเรียนปญญาวุธ   

102. นางมาลี  แกวละเอียด  ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง   

103. นางสาวภิรัญญา  อินถิติ  ผูอํานวยการโรงเรยีนควนขนุน   

๑๐4. นายเปรียญ  ชูทอง   ผูอํานวยการโรงเรียนพนางตุง  

๑๐5. นายขจรจิตร  ตะหมัง   ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมวิทยายน   

๑๐6. นายพชร  ม่ันคง   ผูอํานวยการโรงเรียนดอนศาลานําวิทยา   

๑๐7. นางสาวกาญจนา  เดชสม  ผูอํานวยการโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร   

๑๐8. นางสุมิตรา  นิลโมจน  ครูรักษาการผูอํานวยการโรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม

 ๑๐9. นายเพลิง  ขุนชิต   ผูอํานวยการโรงเรียนนคิมควนขนุนวิทยา   

๑10. นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ  ผูอํานวยการโรงเรียนตะโหมด   

๑11. นางสาวผวิพรรณ  สังขแกว  ครูรักษาการผูอํานวยการโรงเรียนประชาบํารุง   

๑12. นายอเนก  พรมชาติ  ผูอํานวยการโรงเรียนเขาชัยสน   

๑13. นางสาวเนาวรัตน  สังขโพธิ์  ครรูักษาการผูอํานวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม   

๑๑4. นายขรรคชัย  เหน็บบวั  ผูอํานวยการโรงเรียนกงหราพิชากร   

๑๑5. นางปญญาธิดา  อัตบุตร  ผูอํานวยการโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ   

๑๑6. นายปรีชา  มากมณี  ผูอํานวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร   
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๑๑7. นางสาวนันทรัตน  ไพรัตน  ผูอํานวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค

 ๑๑8. นายสมนึก  เวชสิทธิ ์  ผูอํานวยการโรงเรียนควนพระสาครินทร   

๑19. นายปวิช  เลือดฉิม   ผูอํานวยการโรงเรียนปาบอนพิทยาคม   

๑20. นายโชติ  รัตนประพันธ  ผูอํานวยการโรงเรียนบางแกวพิทยาคม   

ผูไมมาประชุม   ๑   คน 

๑.นายไตรรงค  สาดแว   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม   ๑   คน 

                     1. นางสาวจิราวัส  นินทะผล  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                      

 

เริ่มประชุม       เวลา 09.00 น. 

ประธาน          นายสมบูรณ  เรืองแกว ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ เปน

ประธานในท่ีประชุม ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธาน ๑.๑ การมอบเกียรติบัตรใหแกสถานศึกษา 

   ๑.๑.๑ การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ประจําป ๒๕๖๒ 
         ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มอบหมายใหสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ดําเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือเขารับรางวัล
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป ๒๕๖๒ ตามขนาดของสถานศึกษา                       
(เล็ก กลาง ใหญ) ขนาดละ ๑ โรงเรียน รวม ๓ โรงเรียน  
เพ่ือเสนอใหเขตตรวจราชการ (Cluster) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พิจารณาตอไป สําหรับการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ประจาํป ๒๕๖๒ ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดพิจารณาคัดเลือก
สถานศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว ผลปรากฏ ดังนี ้
        ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก 
        - ระดับยอดเยี่ยม ไดแก โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา 
        - ระดับดีเดน ไดแก ๑) โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ ๒) โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ                               
และ ๓) โรงเรียนควนพระสาครินทร 
      ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 
         - ระดับยอดเยี่ยม ไดแก โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 
         - ระดับดีเดน ไดแก ๑) โรงเรียนกางปลาวิทยาคม                                                              
๒) โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร และ ๓) โรงเรียนบางขันวิทยา  
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   ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ 
         - ระดับยอดเยี่ยม ไดแก โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
  ๑.๑.๒  การพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือรับรางวัล
เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.ปการศึกษา  ๒๕๖๑   
       ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายใหสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เปนโครงการหลักใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
สําหรับปการศึกษา ๒๕๖๑ กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมีการประเมินผลงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ป
การศึกษา  ๒๕๖๑ ข้ึน โดยกําหนดการประเมินเปน ๓ ระดับ คือ ๑) ระดับหนวยงานตน
สังกัด ๒) ระดับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ๓) ระดับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรางวัล
ดีเดน ๓ ระดับ คือ ๑) ระดับเงิน  
๒) ระดับทอง ๓) ระดับเพชร  บัดนี้ การพิจารณาผลงานสถานศึกษาสีขาว                     
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปการศึกษา  ๒๕๖๑ 
ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ไดดําเนินการประเมินเสร็จ
เรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื่อสถานศึกษาท่ีผานเกณฑการประเมินเปนสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปการศึกษา  ๒๕๖๑ ระดับสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ดังนี้ 
       - ประเภทผลงานดีเดน ระดับเงิน ไดแก ๑) โรงเรียนวชิรธรรมสถิต  ๒) โรงเรียน
พรหมพินิตชัยบุรี ๓) โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค ๔) โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ              
๕) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 
       - ประเภทผลงานดีเดน ระดับทอง ไดแก โรงเรียนปากพะยูนวิทยาคาร 
       - ประเภทผลงานดีเดน ระดับเพชร ไดแก โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ 

       อนึ่ง สําหรับโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลสามารถติดตอขอรับเกียรติบัตรไดท่ีกลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือประสงคจะใหจัดสงเกียรติบัตรใหกับ
โรงเรียนโดยตรงขอใหแจง 

ท่ีประชุม - รับทราบ   

  ระเบียบวาระท่ี 2         เรื่องรับรองรายงานการประชุม จากการประชุมผูบริหารสถานศึกษา ครั้งท่ี ๔/256๒  
 เม่ือวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ) 

ท่ีประชุม - ท่ีประชุมรับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3       เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
นางสาวพรทพิยฯ  ๓.๑ เรื่อง การดําเนินการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

2019 (Covid-19)  (กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา) 

ตามท่ีไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนโรคติดตอ

อันตรายลําดับท่ี 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 และจากรายงาน
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สถานการณโดยศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค มีผูไดรับการวินิจฉัยโรคไวรัสโคโรนา 

2019 แลวเปนจํานวนมาก และโรคไดแพรระบาดอยางรวดเร็วไปยังหลายประเทศใน

ภูมิภาคตาง ๆ ของโลก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดตระหนักถึง

ความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการแพรระบาดของโรค จึงไดแจงโรงเรียนในสังกัด เพ่ือ

ดําเนินการตามแนวปฏิบัติและมาตรการการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี ้

     1. เฝาระวังการระบาดของโรคตามวิธีการท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดแจงใหถือปฏิบัติ 

         2. โรงเรียนท่ีไดรับอนุมัติใหนํานักเรียนเดินทางไปตางประเทศโดยใชเงินรายได

สถานศึกษาท่ีมีกําหนด เดินทางไปตางประเทศในชวงเวลานี้                                 

โดยเฉพาะประเทศในกลุมท่ีมีการแพรระบาดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ให

เลื่อนกําหนดการเดินทางออกไปจนกวาสถานการณการแพรระบาดจะคลี่คลาย 

         3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนท่ีเดินทางกลับจาก

ประเทศท่ีมีความเสี่ยงอันอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รวมถึงผูท่ีพักรอ

เครื่องบิน (Transit) งดเขาชั้นเรียนหรือหยุดมาปฏิบัติงานหรือหยุดมาปฏิบัติราชการเพ่ือ

เฝาดูอาการเปนเวลา 14 วัน โดยไมถือเปนการขาดเรียน หรือขาดการปฏิบัติงานหรือขาด

การปฏิบัติราชการ และไมนับเปนวันลา 

        4. นักเรียนท่ีเขาสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2563     

ในวันท่ี 1 มีนาคม 2563 ระมัดระวังและปองกันตนเองจากการติดเชื้อ 

        5. ชะลอการนํานักเรียนเขาคายพักแรมลูกเสือ จนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะ

ปกติ 

        6. ดําเนินการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา) ใน

การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมและแกไขสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) และรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน ภายในวันท่ี  15  ของทุกเดือน 

จนกวาสถานการณการแพรระบาดในประเทศไทยจะหมดไปหรือมีคําสั่งเปนอ่ืนใด ท้ังนี้ 

หากพบผูติดเชื้อในโรงเรียน ขอใหรายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ทราบทันที 

        7. ถือปฏิบัติและดําเนินการตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 04188/ว203  ลงวันท่ี 28  กุมภาพันธ  2563 และหนงัสือ

กระทรวงศึกษาธิการ ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 02145/655 ลงวนัท่ี 2 มีนาคม  2563 อยาง

เครงครัด 

        8. เขารวมรับชมรายการพุธเชาขาว สพฐ. เพ่ือรับทราบองคความรูและการ รณรงค

เก่ียวกับโรคดังกลาว ในวันท่ี 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.00–09.00 น.  
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      9. ติดตามสถานการณ ขาวสารการแพรระบาดของโรค จากกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข 

      10. งด เลื่อนหรือชะลอการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีการรวมตัวของประชาชนจํานวน

มากออกไปกอนจนกวาสถานการณการแพรระบาดของโรคจะคลี่คลาย เพ่ือปองกัน

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับสังคมในวงกวางและปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (Covid-19)    

     11. เพ่ิมมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีการรับ

สมัครนักเรียน และวันสอบคัดเลือกนักเรียนระดับ ม.1 และ ม. 4 ใหคัดกรองนักเรียนท่ี

รับสมัครและเขาสอบคัดเลือกทุกคน โดยใหจัดหองสํารอง หากตรวจพบวานักเรียนท่ีรับ

สมัครและเขาสอบคัดเลือก มีอาการไข ไอจาม มีน้ํามูก เจ็บคอ หรือมีอาการท่ีอยูในขาย

การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พรอมท้ังกําชับใหสวมหนากากอนามัยทุกคน และดูแล

สุขภาพสวนบุคคลโดยการทําความสะอาดมือดวยแอลกอฮอล เจลลางมือ หรือลางมือ

ดวยน้ําและสบูอยางสมํ่าเสมอ 

       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ขอใหผูบริหารสถานศึกษาได

ตระหนักและใหความสําคัญกับการดําเนินการตามแนวปฏิบัติและมาตรการการเฝาระวัง

และปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใหถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

ประธาน    เพ่ิมเติม ๓ ประเด็น 

    ๑. ขอใหติดตามขาวสารและปฏิบัติตามมาตรการท่ีรัฐกําหนด 

๒. การใหความรูเรื่องโรคโควิท ๑9 ระดับนักเรียนใหถูกตองไมใหเกิดความกังวล  

๓. ขอใหไตรตรองกิจกรรมท่ีจะดําเนินการหากมีกิจกรรมใดสามารถดําเนินการได

ทางระบบออนไลนก็เห็นสมควร 

ท่ีประชุม   - รับทราบ    

นางสาวพรทิพยฯ ๓.๒ มาตรการการเฝาระวังและดูแลความปลอดภัยในชวงปด-เปดภาคเรยีน 

  ดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ขอแจงนโยบายเก่ียวกับ

มาตรการเฝาระวังและดูแลความปลอดภัยในชวงปดและเปดภาคเรียน โดยขอให

โรงเรียนดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 1. จัดเวรยามรักษาการณตรวจความเรียบรอยภายในโรงเรียนอยางตอเนื่อง ดูแล

เรื่องภัยธรรมชาติท่ีอาจสรางความเสียหายใหกับโรงเรียน หากมีสถานการณเกิดข้ึนให

รายงาน สพม.12 ทราบโดยดวน 

 2. ตรวจสอบระบบไฟฟาภายในโรงเรียน เพ่ือปองกันปญหาไฟฟาลัดวงจร หาก

ตรวจพบความผิดปกติของระบบไฟฟาใหประสานชางไฟฟาเขามาปรับปรุงแกไขทันที 

และรายงาน สพม.12 ในเบื้องตน 
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 3. กรณีท่ีโรงเรียนดําเนินการสอบปลายภาคเสร็จสิ้นแลว ใหโรงเรียนประกาศปด

ภาคเรียนและไมควรดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ตอไป สําหรับกรณีท่ีจะตองรับผลการเรียน

ขอใหติดตอเปนรายกรณี หรือใชสื่อเทคโนโลยีในการประสานงาน 

 4. กรณีท่ี สพฐ. ไดอนุญาตขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไป

ตางประเทศในชวงเวลานี้ โดยเฉพาะประเทศในกลุมท่ีมีการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ขอความรวมมือใหงดหรือเลื่อนการ

เดินทางออกไปจนกวาสถานการณการแพรระบาดจะคลี่คลาย 

 5. กรณีท่ีกําลังจะขออนุญาตเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองท่ีเสี่ยง

ตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรวมถึงผูท่ีพักรอเครื่อง (Transit) ในประเทศ

ดังกลาว ไดพิจารณาและตระหนักถึงการระบาดของโรค ซ่ึงผูเชี่ยวชาญดานโรคระบาด

คาดการณวา การระบาดของโรคกําลังเขาใกลสูการระบาดใหญ เพ่ือปองกันผลกระทบท่ี

จะเกิดข้ึนกับสังคมในวงกวาง ขอความรวมมือใหงดหรือเลื่อนหรือชะลอการเดินทาง

จนกวาสถานการณการแพรระบาดของโรคจะคลี่คลายตามประกาศของกระทรวง

สาธารณสุขตอไป 

ประธาน   - ใหโรงเรียนกําหนดมาตรการใหเวรยาม ตรวจบริเวณรอบๆ โรงเรียน ตรวจสอบกลอง

วงจรปดทุกตัววายังอยูในสภาพปกติอยูหรือไม และตรวจสอบระบบไฟฟา โดยเฉพาะ

โรงเรียนท่ีติดตั้งระบบไฟฟาท่ีใชงานมาเปนเวลานาน 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
นางเนตรชนกฯ            ๓.๓ การเบิกจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563                                                      

(กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย) 

          ตามท่ีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563        

ไดมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี   

1 ตุลาคม  256๒  สงผลใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ไมสามารถใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

(งบประมาณป 2562 ไปพลางกอน) ท่ีคงเหลือทุกรายการได 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแจงใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

งดเบิกจายเงินทุกรายการ ตั้งแตวันท่ี  21  กุมภาพันธ 2563 เพ่ือสรุปงบประมาณ

คงเหลือและผลักสงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ชดใช

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 ซ่ึงไดใชไปพลางกอนแลว และขณะนี้  การ

ผลักสงเงินงบประมาณดังกลาวก็ยังไมแลวเสร็จ จึงไมสามารถเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ.2563 ได ยกเวน เงินงบกลาง เชน คารักษาพยาบาล                      

คาการศึกษาบุตร เงินฝากคลัง  เชน หลักประกันสัญญา สามารถดําเนินการไดตามปกติ 
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            ในการนี้  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงไมสามารถเบิก

จายเงินคาจางเหมาบริการซ่ึงเปนการจางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ  ภาครัฐ พ.ศ.2560 ได ซ่ึงข้ันตอนในการเบิกจาย 

ตองมีการปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงจาง กลาวคือ มีการสงมอบงานจางทุกสิ้นเดือน 

และเม่ือคณะกรรมการตรวจรับงานจางไดตรวจรับถูกตองแลว  โรงเรียนสงเอกสาร

หลักฐานเพ่ือขอเบิกเงินท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  การจาง

ลักษณะจางเหมาบริการดังกลาว  มีจํานวน  3 รายการ คือ 

         1.  ครูธุรการ  อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท  จํานวน  51  โรง 

 2.  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร อัตราคาจางเดือน  

ละ 9,000 บาท  

         3.  ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน  

            เพ่ือเปนการแกปญหาความเดือดรอนของบุคลากรดังกลาว ขอความ

รวมมือใหโรงเรียนใหยืมเงินอุดหนุนไปกอน 

ท่ีประชุม                     - รับทราบ 

นางเนตรชนกฯ             ๓.๔. มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

        ดวยสํานักงบประมาณ ไดเสนอมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมา  รายจาย                  

ประจํางบประมาณ พ.ศ.2563 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี  14  มกราคม  

2563 ใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

           สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจงใหสวนราชการถือปฏิบัติตามมาตรการเรงรัดการใช

จายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนรายไตรมาส  ดังนี้ 

งบรายจาย ไตรมาสท่ี1 

(รอยละ) 

ไตรมาสท่ี 2 

(สะสมรอยละ) 

ไตรมาสท่ี 3 

(สะสมรอยละ) 

ไตรมาสท่ี 4 

(สะสมรอยละ) 

ภาพรวม (ทุกงบ) 23 54 77 100 

รายจายประจํา 28 58 80 100 

รายจายลงทุน 8 40 65 100 
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เพ่ือใหทุกหนวยเบิกจายในสังกัดมีผลการใชจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมายท่ี

กําหนดขางตนและถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน จึงใหถือปฏิบัติดังนี้ 

      1. หนวยเบิกจายหรือหนวยงานในสังกัดท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ เตรียมการ

จัดซ้ือจัดจางไวกอน 

แตจะสามารถลงนามในสัญญาไดเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563ประกาศใช 

      2. รายการงบลงทุนปเดียว  ใหพิจารณากําหนดระยะเวลาการสงมอบงานให

รวดเร็วข้ึน เพ่ือใหทันการเบิกจายภายในเดือนกันยายน 2563 

      3. รายการงบลงทุนผูกพันใหม ควรดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายใน

เดือนพฤษภาคม 2563 

      4. ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจาย

งบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดไว 

        สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ไดดําเนินการและถือปฏิบัติ

ตามมาตรการดังกลาว ดังนี้ 

      1. งบลงทุน แจงเรงรัดใหโรงเรียนดําเนินการจัดหาผูรับจางไวกอน  และจะ

ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ลงนามในสัญญาไดเม่ือไดรับแจงการโอนเปลี่ยนแปลงการ

จัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลวเทานั้น  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

           

ขอมูล ณ วันท่ี  5  มีนาคม  2563 

          -งบลงทุน คากอสรางอาคารเรียน อาคารประกอบ และคาซอมแซมอาคารเรียน 

อาคารประกอบ (งบรายจายปเดียว)  จํานวน 70 โรงเรียน 72 รายการ  งบประมาณ  

49,697,260 บาท 

                                หาผูรับจางไดแลว  69 โรงเรียน 

         -งบลงทุน คากอสรางอาคารเรียน อาคารประกอบ และคาซอมแซมปรับปรุง

อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ จํานวน  3  โรงเรียน 

6 รายการ 

                               หาผูรับจางไดแลว  3 โรงเรียน 

         -งบลงทุน คาซอมแซมปรับปรงุอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนโครงการ

โรงเรียนประชารัฐ จํานวน  3  โรงเรียน  3 รายการ  

                               หาผูรับจางไดแลวท้ัง  3 โรงเรียน 
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          2. เพ่ือเตรียมความพรอมในการลงนามในสัญญา  ขอใหโรงเรียนดําเนินการ   

ดังนี้ 

             2.1 ดําเนินการรางสัญญาในระบบ e-GP แลวนํามาตรวจสอบรายละเอียด                   

ในสัญญา เชน   

              -อัตราคาปรับ สําหรับการจาง ปรับในอัตรารอยละ 0.10  

              -สัญญาจางหนาท่ี 1 ใหระบุคําสั่งมอบอํานาจใหผูอํานวยการโรงเรียน

ดําเนินการจางคําสั่ง ท่ี 1340/2560  ลงวันท่ี  24  สิงหาคม 2560 

             -การประกันความชํารุดบกพรอง  ในการจางกอสรางกําหนดประกันความ

ชํารุดบกพรอง 2 ป 

            2.2 จัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญา  ดาวนโหลดไฟลใหพรอม 

            2.3 การตรวจสอบขอมูลผูขาย หากยังไมไดจัดทําขอมูลผูขายจะไมสามารถลง

นามในสัญญาได ในการนี้กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยจะแจงใหรายงานและสง

เอกสารประกอบการจัดทําขอมูลผูขายอีกครั้ง 

นายภานุวัชรฯ               - ขอใหผูบริหารสถานศึกษาตรวจดูสัญญาใหดีกอนลงนามในสัญญา เม่ือยังไมโอนเงิน

งบประมาณอยาเพ่ิงดําเนินการใดๆ กอน     

ท่ีประชุม  - รับทราบ 

ประธาน   3.๕ การติดตอราชการงานบุคคล  (กลุมบริหารงานบุคคล) 

        ดวย กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12                 
ไดเตรียมการรองรับการแบงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและการจัดตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาแหงใหม  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12                    
ขอแจงผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด จังหวัดพัทลุง เพ่ือแจงใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ทราบดังนี ้

            1. การขอคัดสําเนาประวัติ ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16 
            2. การขอหนังสือรับรอง 

  3. การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ และงานอ่ืนฯ ท่ีเก่ียวของกับงานบุคคล 
ขอใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาติดตอไดดวยตนเอง หรือใหโรงเรียน              
รวบรวมแลวจัดผูแทนมาดําเนินการ แทนได ณ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ.นครศรีธรรมราช หรือประสานมากอนทาง
โทรศัพทหมายเลข 06-3081-7356 (กลุมบริหารงานบุคคล) 

    - ขอใหเอา ก.พ 7 ท่ีเก็บอยูสวนแยกพัทลุงมาเก็บไวท่ีนครศรีธรรมราช  
ท่ีประชุม   - รับทราบ 
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นางพาตวรรณฯ ๓.๖ เรื่องการทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไมมีคุณสมบัติเขารับการประเมินตามหลักเกณฑ

และวิธีการฯ ว 13/2556 ประจําป พ.ศ. 2559                                    

   ตามท่ี ไดแจงสถานศึกษาเพ่ือทราบ ตามหนังสือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12 ท่ี ศธ 04242/1307  ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2563  เรื่องการ

ทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไมมีคุณสมบัติเขารับการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการฯ               

ว. 13/2556  ประจําป พ.ศ. 2559 ไปแลวนั้น  ขอใหสถานศึกษาแจงขาราชการครูท่ีมี

ความประสงคขอทบทวน ดําเนินการและจัดสงเอกสาร ณ กลุมบริหารงานบุคคล ภายใน

วันศุกรท่ี 15 พฤษภาคม 2563 เพ่ือจัดสงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตามหนังสือดังกลาว (ตามเอกสารแนบ 

๓.๖) 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
  -(ไมมี)- 

ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่องอ่ืนๆ 
นายภานุวัชร  ๕.๑ กฎหมายและคดี   

 - การระมัดระวังในการจางครูตางชาติ มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือใหเขามาสอนใน
โรงเรียน จึงขอความรวมมือโรงเรียนดังนี้ 
๑. ตรวจสอบใหแนชัดกอนการทําสัญญาวาจางและใหเปนไปตามระเบียบสพฐ.กําหนด 
๒. ขอใหโรงเรียนปรับปรุง ระเบียบการแตงกายของนักเรียนใหสอดคลองตามสัญญากับ
กฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
๓. การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครู ตองใชระบบเปดและแจงผลการประเมินเปน
ประการใดใหแจงเจาตัวรับทราบผลการประเมิน 

ท่ีประชุม - รับทราบ 

ประธาน ๕.๒ สืบเนื่องจากการประชุมผูอํานวยการเขตท่ัวไปเทศ มีสาระสําคัญพอสังเขปดังนี้ 
     - การแยกเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ ณ วันนี้ ขอมูลยังไมสมบูรณ ตองวิเคราะหขอมูลใหม 
  - อํานาจหนาท่ีมอบหมายตองรับผิดชอบและรอบคอบ หากมีสวนท่ีเก่ียวของกับ 
สพฐ. และกระทรวงตองพรอมดําเนินการ 

   - โรงเรียนขนาดเล็กทําอยางไรใหมีความเขมแข็ง พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ 
   - การรับนักเรียนตองไมมีการรับผลประโยชน 
ท่ีประชุม - รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
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