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รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.12
ครั้งที่ ๑ /256๓
ผานระบบ Application Line กลุมแจงราชการ สพม.๑๒
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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 ปฏิบัติหนาที่
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 ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๖. นางเนตรชนก ศรีรัตน
ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย
๑๗. นางมันทนา รัตนะรัต
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
๑๘. นางชุติมา พยุหกฤษ
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
๑๙. นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ แทน
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๐. นางสาวรัตนนรี วโรสุข
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
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๒๑. นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์
๒๒. นางสาวสุนิสา ไตรรัตน
๒๓. นายภักดี เหมทานนท
๒๔. วาที่ ร.ต.สมพร แกวคง
๒๕.นายเกียรติศักดิ์ บุญรวบ
๒๖. นายเลิศชาย ขอจิตตเมตต
๒๗. นายธวัช คํานวณ
๒๘. นาย ส. สมบัติ มีสุนทร
๒๙. วาที่ ร.ต.โชคดี เภรีภาศ
๓๐.นายสุธีรุจ อุปถัมภ
๓๑. นางบังอร แปนคง
๓๒. นายสมพงษ ปานหงษ
๓๓. นายอุดม เจริญผล
๓๔. นายจรัญ ชัยทองสุขทอง
๓๕. นายพงศสิทธิ์ สิริกาญจน
๓๖. นายอนันทน แดงเรือง
๓๗. นายอรุณ รอดสันติกุล
๓๘. นายสุนันท กลับขันธ
๓๙. นายนราวุธ สุจิตะพันธ
๔๐. นางสิริวรรณ มณีโชติ
๔๑. นายประเสริฐ ธานีรัตน
๔๒. นายสงา นาวารัตน
๔๓. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
๔๔. นายจิรัฎฐ รัตนพันธ
๔๕. นายวิชัย สุขพันธุ
๔๖. นายธีรวุฒิ มีประดิษฐ
๔๗. นายบุญยอด จิยิพงศ
๔๘. นายปรีชา ปญญานฤพล
๕๙. นายสมศักดิ์ คงแปน
๕๐. นายสันติกร รักสองหมื่น
๕๑. วาที่ ร.ต. อัครเดช สินภิบาล
๕๒. นายศรีวิชัย คงจันทร

ศึกษานิเทศกชํานาญการ
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ
ผูอํานวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนปากพูน
ผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ผูอํานวยการโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ
รองผูอํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ
ผูอํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง
รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต
ผูอํานวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
ผูอํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสง
ผูอํานวยการโรงเรียนบางขันวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนกางปลาวิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีทุงสง
ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสงวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสงสหประชาสรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนชางกลางประชานุกูล
ผูอํานวยการโรงเรียนนาบอน
ครูโรงเรียนรอนพิบูลยเกียรติวสุนธราภิวัฒก
ผูอํานวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา
ผูอํานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ
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๕๓. นายจําเริญศักดิ์ แสงแกว
๕๔. นางสาวโสภา ไสวศรี
๕๕. นายปชานนท ชนะราวี
๕๖. นายสุพจน จงจิตร
๕๗. นางนภัค อินทรปาน
๕๘. นายสมชาย เพชรขํา
๕๙. นายเฉลิมพงค ชวยคุม
๖๐. นายเฉลิมชัย จิตรสํารวย
๖๑. นางวิมล หนูชุม
๖๒. นางวารินดา จูหอง
๖๓. นายคีรี มากสังข
๖๔. นายปราโมทย พรหมนิล
๖๕. นายพิทักษ เชิญทอง
๖๖. นายวิชัย ราชธานี
๖๗. นางพัชรา วัฒพรหม
๖๘. นางสาววิภาดา ขุนทองจันทร
๖๙. นางพรพิทย อุปถัมภ
๗๐. นายสุภาพ เต็มรัตน
๗๑. นางจิราพร รัตนกุล
๗๒. นายมณี เอียดเสน
๗๓. นายอรุณรักษ จันทรศรี
7๔. นายรัตตัญู ศรีไชย
7๕. นางสาวสุจิรา รัตนบุรี
7๖. นางจําเนียน เปลี่ยนจันทร
๗7. นายประยูร รักษกําเนิด
๗8. นางสาววิมล นาวารัตน
79. นายอรรถพร อักษรนํา
80. นายอรุณ พงศเพ็ชร
81. นายสุนทร เพ็ชรดี
82. นายจีรวิทย มั่นคงวัฒนะ
83. นายกิตติชัย ไชยศร
84. นายสมเจตน ไชยเมือง

ผูอํานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
ผูอํานวยการโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ
ผูอํานวยการโรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนประสาธนราษฎรบํารุง
รองผูอํานวยการโรงเรียนทุงใหญวิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณฯ
ผูอํานวยการโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
ผูอํานวยการโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสังพิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร
ผูอํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ
ผูอํานวยการโรงเรียนเชียรใหญสามัคคีวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา
ครูผูอํานวยการโรงเรียนแหลมราษฎรบํารุง
ผูอํานวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนเขาพังไกร
ผูอํานวยการโรงเรียนปากพนัง
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง
ผูอํานวยการโรงเรียนโศภนคณาภรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนอินทรธานีวิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา
ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวด
ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนเกาะขันธประชาภิบาล
ผูอํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ
ผูอํานวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค
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๘5 .นายสิทธิพร นิลพัฒน
๘6. นายสมมาศ หนูแกว
๘7. นายสุรพงศ เอื้อศิริพรฤทธิ์
๘8 นายประพฤติ วงศชนะ
89. นางสาวนิวร ผิวกระดาง
90. นายพยัส คีรีพันธุ
91. นางวิมพวิภา รักสม
92. นายกําพล ทองอยู
93. นางสาวชฎารัตน ชิวหากาญจน
94. นายมงคล วุฒิพงศ
๙5. นายเอิบ อักษรทอง
๙6. นายภูวไนย รักจํารูญ
๙7. นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์
๙8. นายอุบล หนูมาก
99. นายอนุกูล ชุมทอง
100. นางกฤติกา อินใหม
101. นายนิกร แสงเกื้อหนุน
102. นางมาลี แกวละเอียด
103. นางสาวภิรัญญา อินถิติ
๑๐4. นายเปรียญ ชูทอง
๑๐5. นายขจรจิตร ตะหมัง
๑๐6. นายพชร มั่นคง
๑๐7. นางสาวกาญจนา เดชสม
๑๐8. นางสุมิตรา นิลโมจน
๑๐9. นายเพลิง ขุนชิต
๑10. นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ
๑11. นางสาวผิวพรรณ สังขแกว
๑12. นายอเนก พรมชาติ
๑13. นางสาวเนาวรัตน สังขโพธิ์
๑๑4. นายขรรคชัย เหน็บบัว
๑๑5. นางปญญาธิดา อัตบุตร
๑๑6. นายปรีชา มากมณี

ผูอํานวยการโรงเรียนขนอมพิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนทองเนียนคณาภิบาล
ผูอํานวยการโรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ผูอํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนสระแกวรัตนวิทย
ผูอํานวยการโรงเรียนคงคาประชารักษ
ผูอํานวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
ครูโรงเรียนบานเกาะวิทยา
รองผูอํานวยการโรงเรียนพัทลุง
ครูรักษาการผูอํานวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนประภัสสรรังสิต
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสถิต
ผูอํานวยการโรงเรียน ศรีบรรพตพิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนตะแพนพิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนปญญาวุธ
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง
ผูอํานวยการโรงเรียนควนขนุน
ผูอํานวยการโรงเรียนพนางตุง
ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมวิทยายน
ผูอํานวยการโรงเรียนดอนศาลานําวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
ครูรักษาการผูอํานวยการโรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนตะโหมด
ครูรักษาการผูอํานวยการโรงเรียนประชาบํารุง
ผูอํานวยการโรงเรียนเขาชัยสน
ครูรักษาการผูอํานวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนกงหราพิชากร
ผูอํานวยการโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ
ผูอํานวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
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๑๑7. นางสาวนันทรัตน ไพรัตน
๑๑8. นายสมนึก เวชสิทธิ์
๑19. นายปวิช เลือดฉิม
๑20. นายโชติ รัตนประพันธ
ผูไมมาประชุม ๑ คน
๑.นายไตรรงค สาดแว

ผูอํานวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนควนพระสาครินทร
ผูอํานวยการโรงเรียนปาบอนพิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนบางแกวพิทยาคม
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม ๑ คน
1. นางสาวจิราวัส นินทะผล
เริ่มประชุม
ประธาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เวลา 09.00 น.
นายสมบูรณ เรืองแกว ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ เปน
ประธานในที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน

๑.๑ การมอบเกียรติบัตรใหแกสถานศึกษา
๑.๑.๑ การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ประจําป ๒๕๖๒
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายใหสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ดําเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเขารับรางวัล
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป ๒๕๖๒ ตามขนาดของสถานศึกษา
(เล็ก กลาง ใหญ) ขนาดละ ๑ โรงเรียน รวม ๓ โรงเรียน
เพื่อเสนอใหเขตตรวจราชการ (Cluster) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณาตอไป สําหรับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ประจําป ๒๕๖๒ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดพิจารณาคัดเลือก
สถานศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว ผลปรากฏ ดังนี้
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 เพื่อรับรางวัล
เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.ปการศึกษา ๒๕๖๑
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายใหสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เปนโครงการหลักใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
สําหรับปการศึกษา ๒๕๖๑ กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมีการประเมินผลงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ป
การศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น 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 เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ไดดําเนินการประเมินเสร็จ
เรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผานเกณฑการประเมินเปนสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ดังนี้
- ประเภทผลงานดีเดน ระดับเงิน ไดแก ๑) โรงเรียนวชิรธรรมสถิต ๒) โรงเรียน
พรหมพินิตชัยบุรี ๓) โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค ๔) โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ
๕) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
- ประเภทผลงานดีเดน ระดับทอง ไดแก โรงเรียนปากพะยูนวิทยาคาร
- ประเภทผลงานดีเดน ระดับเพชร ไดแก โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นางสาวพรทพิยฯ

อนึ่ง สําหรับโรงเรียนที่ไดรับรางวัลสามารถติดตอขอรับเกียรติบัตรไดที่กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือประสงคจะใหจัดสงเกียรติบัตรใหกับ
โรงเรียนโดยตรงขอใหแจง
- รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม จากการประชุมผูบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/256๒
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ)
- ที่ประชุมรับรอง
เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๓.๑ เรื่อง การดําเนินการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) (กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา)
ตามที่ไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนโรคติดตอ
อันตรายลําดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 และจากรายงาน
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สถานการณโดยศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค มีผูไดรับการวินิจฉัยโรคไวรัสโคโรนา
2019 แลวเปนจํานวนมาก และโรคไดแพรระบาดอยางรวดเร็วไปยังหลายประเทศใน
ภูมิภาคตาง ๆ ของโลก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดตระหนักถึง
ความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการแพรระบาดของโรค จึงไดแจงโรงเรียนในสังกัด เพื่อ
ดําเนินการตามแนวปฏิบัติและมาตรการการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
1. เฝาระวังการระบาดของโรคตามวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขไดแจงใหถือปฏิบัติ
2. โรงเรียนที่ไดรับอนุมัติใหนํานักเรียนเดินทางไปตางประเทศโดยใชเงินรายได
สถานศึกษาที่มีกําหนด เดินทางไปตางประเทศในชวงเวลานี้
โดยเฉพาะประเทศในกลุมที่มีการแพรระบาดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ให
เลื่อนกําหนดการเดินทางออกไปจนกวาสถานการณการแพรระบาดจะคลี่คลาย
3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่เดินทางกลับจาก
ประเทศที่มีความเสี่ยงอันอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รวมถึงผูที่พักรอ
เครื่องบิน (Transit) งดเขาชั้นเรียนหรือหยุดมาปฏิบัติงานหรือหยุดมาปฏิบัติราชการเพื่อ
เฝาดูอาการเปนเวลา 14 วัน โดยไมถือเปนการขาดเรียน หรือขาดการปฏิบัติงานหรือขาด
การปฏิบัติราชการ และไมนับเปนวันลา
4. นักเรียนที่เขาสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2563
ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ระมัดระวังและปองกันตนเองจากการติดเชื้อ
5. ชะลอการนํานักเรียนเขาคายพักแรมลูกเสือ จนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะ
ปกติ
6. ดําเนินการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) ใน
การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมและแกไขสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
จนกวาสถานการณการแพรระบาดในประเทศไทยจะหมดไปหรือมีคําสั่งเปนอื่นใด ทั้งนี้
หากพบผูติดเชื้อในโรงเรียน ขอใหรายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ทราบทันที
7. ถือปฏิบัติและดําเนินการตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04188/ว203 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 และหนังสือ
กระทรวงศึกษาธิการ ดวนที่สุด ที่ ศธ 02145/655 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 อยาง
เครงครัด
8. เขารวมรับชมรายการพุธเชาขาว สพฐ. เพื่อรับทราบองคความรูและการ รณรงค
เกี่ยวกับโรคดังกลาว ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.00–09.00 น.
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ประธาน

ที่ประชุม
นางสาวพรทิพยฯ

9. ติดตามสถานการณ ขาวสารการแพรระบาดของโรค จากกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
10. งด เลื่อนหรือชะลอการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่มีการรวมตัวของประชาชนจํานวน
มากออกไปกอนจนกวาสถานการณ การแพรร ะบาดของโรคจะคลี่ คลาย เพื่อปองกั น
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมในวงกวางและปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid-19)
11. เพิ่มมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีการรับ
สมัครนักเรียน และวันสอบคัดเลือกนักเรียนระดับ ม.1 และ ม. 4 ใหคัดกรองนักเรียนที่
รับสมัครและเขาสอบคัดเลือกทุกคน โดยใหจัดหองสํารอง หากตรวจพบวานักเรียนที่รับ
สมัครและเขาสอบคัดเลือก มีอาการไข ไอจาม มีน้ํามูก เจ็บคอ หรือมีอาการที่อยูในขาย
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พรอมทั้งกําชับใหสวมหนากากอนามัยทุกคน และดูแล
สุขภาพสวนบุคคลโดยการทําความสะอาดมือดวยแอลกอฮอล เจลลางมือ หรือลางมือ
ดวยน้ําและสบูอยางสม่ําเสมอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ขอใหผูบริหารสถานศึกษาได
ตระหนักและใหความสําคัญกับการดําเนินการตามแนวปฏิบัติและมาตรการการเฝาระวัง
และปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใหถือปฏิบัติอยางเครงครัด
เพิ่มเติม ๓ ประเด็น
๑. ขอใหติดตามขาวสารและปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐกําหนด
๒. การใหความรูเรื่องโรคโควิท ๑9 ระดับนักเรียนใหถูกตองไมใหเกิดความกังวล
๓. ขอใหไตรตรองกิจกรรมที่จะดําเนินการหากมีกิจกรรมใดสามารถดําเนินการได
ทางระบบออนไลนก็เห็นสมควร
- รับทราบ
๓.๒ มาตรการการเฝาระวังและดูแลความปลอดภัยในชวงปด-เปดภาคเรียน
ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ขอแจงนโยบายเกี่ยวกับ
มาตรการเฝ า ระวั ง และดู แ ลความปลอดภั ย ในช ว งป ด และเป ดภาคเรีย น โดยขอให
โรงเรียนดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. จัดเวรยามรักษาการณตรวจความเรียบรอยภายในโรงเรียนอยางตอเนื่อง ดูแล
เรื่องภัยธรรมชาติที่อาจสรางความเสียหายใหกับโรงเรียน หากมีสถานการณเกิดขึ้นให
รายงาน สพม.12 ทราบโดยดวน
2. ตรวจสอบระบบไฟฟาภายในโรงเรียน เพื่อปองกันปญหาไฟฟาลัดวงจร หาก
ตรวจพบความผิดปกติของระบบไฟฟาใหประสานชางไฟฟาเขามาปรับปรุงแกไขทัน ที
และรายงาน สพม.12 ในเบื้องตน
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3. กรณีที่โรงเรียนดําเนินการสอบปลายภาคเสร็จสิ้นแลว ใหโรงเรียนประกาศปด
ภาคเรียนและไมควรดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ตอไป สําหรับกรณีที่จะตองรับผลการเรียน
ขอใหติดตอเปนรายกรณี หรือใชสื่อเทคโนโลยีในการประสานงาน
4. กรณีที่ สพฐ. ไดอนุญาตขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไป
ตางประเทศในชวงเวลานี้ โดยเฉพาะประเทศในกลุมที่มีการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ขอความรวมมือใหงดหรือเลื่อนการ
เดินทางออกไปจนกวาสถานการณการแพรระบาดจะคลี่คลาย
5. กรณีที่กําลังจะขออนุญาตเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยง
ตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรวมถึงผูที่พักรอเครื่อง (Transit) ในประเทศ
ดังกลาว ไดพิจารณาและตระหนักถึงการระบาดของโรค ซึ่งผูเชี่ยวชาญดานโรคระบาด
คาดการณวา การระบาดของโรคกําลังเขาใกลสูการระบาดใหญ เพื่อปองกันผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นกับสังคมในวงกวาง ขอความรวมมือใหงดหรือเลื่อนหรือชะลอการเดินทาง
จนกวาสถานการณการแพรระบาดของโรคจะคลี่คลายตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุขตอไป
- ใหโรงเรียนกําหนดมาตรการใหเวรยาม ตรวจบริเวณรอบๆ โรงเรียน ตรวจสอบกลอง
วงจรปดทุกตัววายังอยูในสภาพปกติอยูหรือไม และตรวจสอบระบบไฟฟา โดยเฉพาะ
โรงเรียนที่ติดตั้งระบบไฟฟาที่ใชงานมาเปนเวลานาน
- รับทราบ
๓.๓ การเบิกจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
(กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย)
ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ไดมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 256๒ สงผลใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไมสามารถใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
(งบประมาณป 2562 ไปพลางกอน) ที่คงเหลือทุกรายการได
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแจงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งดเบิกจายเงินทุกรายการ ตั้งแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 เพื่อสรุปงบประมาณ
คงเหลือและผลักสงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ชดใช
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 ซึ่งไดใชไปพลางกอนแลว และขณะนี้ การ
ผลักสงเงินงบประมาณดังกลาวก็ยังไมแลวเสร็จ จึงไมสามารถเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2563 ได ยกเวน เงินงบกลาง เชน คารักษาพยาบาล
คาการศึกษาบุตร เงินฝากคลัง เชน หลักประกันสัญญา สามารถดําเนินการไดตามปกติ
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ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงไมสามารถเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการซึ่งเปนการจางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 ได ซึง่ ขั้นตอนในการเบิกจาย
ตองมีการปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงจาง กลาวคือ มีการสงมอบงานจางทุกสิ้นเดือน
และเมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานจางไดตรวจรับถูกตองแลว โรงเรียนสงเอกสาร
หลักฐานเพื่อขอเบิกเงินที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 การจาง
ลักษณะจางเหมาบริการดังกลาว มีจํานวน 3 รายการ คือ
1. ครูธุรการ อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท จํานวน 51 โรง
2. พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร อัตราคาจางเดือน
ละ 9,000 บาท
3. ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
เพื่อเปนการแกปญหาความเดือดรอนของบุคลากรดังกลาว ขอความ
รวมมือใหโรงเรียนใหยืมเงินอุดหนุนไปกอน
- รับทราบ
๓.๔. มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ดวยสํานักงบประมาณ ไดเสนอมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมา รายจาย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 มกราคม
2563 ใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจงใหสวนราชการถือปฏิบัติตามมาตรการเรงรัดการใช
จายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนรายไตรมาส ดังนี้
งบรายจาย
ไตรมาสที่1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
(รอยละ)

(สะสมรอยละ)

(สะสมรอยละ)

(สะสมรอยละ)

ภาพรวม (ทุกงบ)

23

54

77

100

รายจายประจํา

28

58

80

100

รายจายลงทุน

8

40

65

100
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เพื่อใหทุกหนวยเบิกจายในสังกัดมีผลการใชจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดขางตนและถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน จึงใหถือปฏิบัติดังนี้
1. หนวยเบิกจายหรือหนวยงานในสังกัดที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ เตรียมการ
จัดซื้อจัดจางไวกอน
แตจะสามารถลงนามในสัญญาไดเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563ประกาศใช
2. รายการงบลงทุนปเดียว ใหพิจารณากําหนดระยะเวลาการสงมอบงานให
รวดเร็วขึ้น เพื่อใหทันการเบิกจายภายในเดือนกันยายน 2563
3. รายการงบลงทุนผูกพันใหม ควรดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายใน
เดือนพฤษภาคม 2563
4. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดไว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดดําเนินการและถือปฏิบัติ
ตามมาตรการดังกลาว ดังนี้
1. งบลงทุน แจงเรงรัดใหโรงเรียนดําเนินการจัดหาผูรับจางไวกอน และจะ
ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ลงนามในสัญญาไดเมื่อไดรับแจงการโอนเปลี่ยนแปลงการ
จัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแลวเทานั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขอมูล ณ วันที่ 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 คาซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ จํานวน 3 โรงเรียน 3 รายการ
หาผูรับจางไดแลวทั้ง 3 โรงเรียน
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2. เพื่อเตรียมความพรอมในการลงนามในสัญญา ขอใหโรงเรียนดําเนินการ
ดังนี้
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2.1 ดําเนินการรางสัญญาในระบบ e-GP แลวนํามาตรวจสอบรายละเอียด
ในสัญญา เชน
-อัตราคาปรับ สําหรับการจาง ปรับในอัตรารอยละ 0.10
-สัญญาจางหนาที่ 1 ใหระบุคําสั่งมอบอํานาจใหผูอํานวยการโรงเรียน
ดําเนินการจางคําสั่ง ที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
-การประกันความชํารุดบกพรอง ในการจางกอสรางกําหนดประกันความ
ชํารุดบกพรอง 2 ป
2.2 จัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญา ดาวนโหลดไฟลใหพรอม
2.3 การตรวจสอบขอมูลผูขาย หากยังไมไดจัดทําขอมูลผูขายจะไมสามารถลง
นามในสัญญาได ในการนี้กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยจะแจงใหรายงานและสง
เอกสารประกอบการจัดทําขอมูลผูขายอีกครั้ง
- ขอใหผูบริหารสถานศึกษาตรวจดูสัญญาใหดีกอนลงนามในสัญญา เมื่อยังไมโอนเงิน
งบประมาณอยาเพิ่งดําเนินการใดๆ กอน
- รับทราบ
3.๕ การติดตอราชการงานบุคคล (กลุมบริหารงานบุคคล)
ดวย กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ได เ ตรี ย มการรองรั บ การแบ ง เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและการจั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ กษามั ธ ยมศึกษาแหงใหม สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 12
ขอแจงผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด จังหวัดพัทลุง เพื่อแจงใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ทราบดังนี้
1. การขอคัดสําเนาประวัติ ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16
2. การขอหนังสือรับรอง
3. การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ และงานอื่นฯ ที่เกี่ยวของกับงานบุคคล
ขอใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาติดตอไดดวยตนเอง หรือใหโรงเรียน
รวบรวมแลวจัดผูแทนมาดําเนินการ แทนได ณ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขต
พื้ น ที่ การศึ กษามัธ ยมศึ กษา เขต 12 จ.นครศรีธ รรมราช หรือประสานมาก อ นทาง
โทรศัพทหมายเลข 06-3081-7356 (กลุมบริหารงานบุคคล)
- ขอใหเอา ก.พ 7 ที่เก็บอยูสวนแยกพัทลุงมาเก็บไวที่นครศรีธรรมราช
- รับทราบ
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๓.๖ เรื่องการทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไมมีคุณสมบัติเขารับการประเมินตามหลักเกณฑ
และวิธีการฯ ว 13/2556 ประจําป พ.ศ. 2559
ตามที่ ไดแจงสถานศึกษาเพื่อทราบ ตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ที่ ศธ 04242/1307 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่องการ
ทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไมมีคุณสมบัติเขารับการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการฯ
ว. 13/2556 ประจําป พ.ศ. 2559 ไปแลวนั้น ขอใหสถานศึกษาแจงขาราชการครูที่มี
ความประสงคขอทบทวน ดําเนินการและจัดสงเอกสาร ณ กลุมบริหารงานบุคคล ภายใน
วันศุกรที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อจัดสงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตามหนังสือดังกลาว (ตามเอกสารแนบ
๓.๖)

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
-(ไมมี)-

ระเบียบวาระที่ ๕
นายภานุวัชร

ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ
๕.๑ กฎหมายและคดี
- การระมัดระวังในการจางครูตางชาติ มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อใหเขามาสอนใน
โรงเรียน จึงขอความรวมมือโรงเรียนดังนี้
๑. ตรวจสอบใหแนชัดกอนการทําสัญญาวาจางและใหเปนไปตามระเบียบสพฐ.กําหนด
๒. ขอใหโรงเรียนปรับปรุง ระเบียบการแตงกายของนักเรียนใหสอดคลองตามสัญญากับ
กฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
๓. การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครู ตองใชระบบเปดและแจงผลการประเมินเปน
ประการใดใหแจงเจาตัวรับทราบผลการประเมิน
- รับทราบ
๕.๒ สืบเนื่องจากการประชุมผูอํานวยการเขตทั่วไปเทศ มีสาระสําคัญพอสังเขปดังนี้
- การแยกเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ ณ วันนี้ ขอมูลยังไมสมบูรณ ตองวิเคราะหขอมูลใหม
- อํานาจหนาที่มอบหมายตองรับผิดชอบและรอบคอบ หากมีสวนที่เกี่ยวของกับ
สพฐ. และกระทรวงตองพรอมดําเนินการ
- โรงเรียนขนาดเล็กทําอยางไรใหมีความเขมแข็ง พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ
- การรับนักเรียนตองไมมีการรับผลประโยชน
- รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
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