ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
และประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารโดม สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
**************
ก่อนประชุม พิธีมอบเกียรติบัตร
๑. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี ๒๕๖๒ ดังนี้
๑.๑ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ (นักเรียนตั้งแต่ ๕๐๑ คนขึ้นไป)
รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)
อาเภอบาเหน็จณรงค์
๑.๒ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง (นักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑-๕๐๐ คน)
รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง อันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังคมคาย
อาเภอเทพสถิต
รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง อันดับที่ ๒ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
อาเภอเนินสง่า
๑.๓ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน)
รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

อาเภอเทพสถิต

๒. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
มอบโล่และเกียรติบัตรสาหรับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น
๒.๑ ผลงานดีเด่นจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑) มอบโล่รางวัล สาหรับโรงเรียนที่มผี ลการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ลาดับที่ ๑-๑๐ ของเขต
พื้นที่ติดต่อกัน ๓ ปีขึ้นไป และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ลาดับที่ ๑-๕ ของเขตพื้นที่ติดต่อกัน ๓ ปีขึ้นไป จานวน ๓
โรงเรียน ดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๒ โรงเรียน ได้แก่
๑) โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (เทพสถิต) มีผลการทดสอบเป็นลาดับที่ ๑-๑๐ ของเขตพื้นที่ ๖ ปีติดต่อกัน (ปี
การศึกษา ๒๕๕๖- ๒๕๖๑)
๒) โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ มีผลการทดสอบเป็นลาดับที่ ๑-๑๐ ของเขตพื้นที่ ๕ ปีติดต่อกัน (ปี
การศึกษา ๒๕๕๗- ๒๕๖๑)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๑ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก มีผลการทดสอบเป็น
ลาดับที่ ๑-๕ ของเขตพื้นที่ ๓ ปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา ๒๕๕๙- ๒๕๖๑)

๒) มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ดังนี้
(๑) โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ใน
อันดับที่ ๑๐ % แรกของเขตพื้นที่จากจานวนโรงเรียนทั้งหมดในแต่ละขนาด โดยจัดขนาดโรงเรียนตามเกณฑ์ของเขต
พื้นที่การศึกษา โดยแบ่งเป็น ๓ ขนาด และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อยู่ในอันดับที่ ๑๐ % แรกของเขตพื้นที่จากจานวน
โรงเรียนทั้งหมด
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน ๑-๑๒๐ คน) โรงเรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ อยู่ในอันดับที่ ๑๐%แรกของเขตพื้นที่ จานวน ๑๒ โรงเรียน จาก
จานวนโรงเรียนทั้งหมด ๑๑๒ โรงเรียน ได้แก่
๑) โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ
คะแนนเฉลี่ย ๖๖.๓๑
๒) โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว
คะแนนเฉลี่ย ๖๓.๓๑
๓) โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) คะแนนเฉลี่ย ๖๓.๒๗
๔) โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ คะแนนเฉลี่ย ๖๐.๒๑
๕) โรงเรียนบ้านวังขอนสัก
คะแนนเฉลี่ย ๕๙.๖๙
๖) โรงเรียนบ้านท่าแตง
คะแนนเฉลี่ย ๕๙.๔๐
๗) โรงเรียนห้วยยาง
คะแนนเฉลี่ย ๕๗.๙๐
๘) โรงเรียนบ้านกุดน้าใส(๓พระครูอนุสรณ์) คะแนนเฉลี่ย ๕๕.๑๗
๙) โรงเรียนบ้านสาโรงโคก
คะแนนเฉลี่ย ๕๔.๙๐
๑๐) โรงเรียนบ้านเดื่อ
คะแนนเฉลี่ย ๕๓.๐๐
๑๑) โรงเรียนบ้านกุดตาลาด
คะแนนเฉลี่ย ๕๒.๓๘
๑๒) โรงเรียนบ้านทามจาน
คะแนนเฉลี่ย ๕๒.๓๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน ๑๒๑- ๓๐๐ คน) โรงเรียนที่มีคะแนนผล
การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ อยู่ในอันดับที่ ๑๐%แรกของเขตพื้นที่ จานวน ๖ โรงเรียน จากจานวนโรงเรียน
ทั้งหมด ๕๖ โรงเรียน ได้แก่
๑) โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (เทพสถิต)
คะแนนเฉลี่ย ๖๖.๒๑
๒) โรงเรียนบ้านท่ากูบ
คะแนนเฉลี่ย ๔๙.๒๕
๓) โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(หนองบัวระเหว)
คะแนนเฉลี่ย ๔๙.๑๕
๔) โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คะแนนเฉลี่ย ๔๘.๔๒
๕) โรงเรียนบ้านหนองตานา
คะแนนเฉลี่ย ๔๗.๖๑
๖) โรงเรียนบ้านโนนคร้อ
คะแนนเฉลี่ย ๔๗.๒๘
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน ๓๐๑ ขึ้นไป) โรงเรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ อยู่ในอันดับที่ ๑๐%แรกของเขตพื้นที่ จานวน ๒ โรงเรียน จากจานวนโรงเรียน
ทั้งหมด ๑๗ โรงเรียน ได้แก่
๑) โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คะแนนเฉลี่ย ๔๕.๑๓
๒) โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
คะแนนเฉลี่ย ๔๔.๙๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑
อยู่ในอันดับที่ ๑๐ % แรกของเขตพื้นที่ จานวน ๕ โรงเรียน จากจานวนโรงเรียนทั้งหมด ๔๗ โรงเรียน ได้แก่

๑) โรงเรียนบ้านโนนเชือก
๒) โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(หนองบัวระเหว)
๓) โรงเรียนบ้านสะพานยาว
๔) โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
๕) โรงเรียนบ้านศิลาทอง

คะแนนเฉลี่ย ๔๔.๐๐
คะแนนเฉลี่ย ๔๐.๓๑
คะแนนเฉลี่ย ๓๘.๗๒
คะแนนเฉลี่ย ๓๘.๒๗
คะแนนเฉลี่ย ๓๗.๔๒

๒.๒ โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ จานวน ๖๕ โรงเรียน และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๔ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๖๙ โรงเรียน
๒.๓ โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET รายกลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าระดับประเทศ ดังนี้
ภาษาไทย ชั้น ป.๖ จานวน ๘๑ โรงเรียน ชั้นม. ๓ จานวน ๑๑ โรงเรียน
คณิตศาสตร์ ชั้น ป.๖ จานวน ๗๗ โรงเรียน ชั้นม. ๓ จานวน ๗ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๖ จานวน ๗๘ โรงเรียน ชั้นม. ๓ จานวน ๑๐ โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๖ จานวน ๔๑ โรงเรียน ชั้นม. ๓ จานวน ๑ โรงเรียน
๒.๔ ผลงานดีเด่นจากผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มอบเกียรติบัตร ดังนี้
๑) โรงเรียนที่มีผลการทดสอบสูงกว่าระดับ ประเทศ ติดต่อกัน ๓ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑)
จานวน ๓๒ โรงเรียน
๒) โรงเรียนที่มีผลการทดสอบสูงกว่าระดับ ประเทศปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๙๘ โรงเรียน
๒.๕ ผลงานดีเด่นจากผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน( Reading Test :RT )
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มอบเกียรติบัตร ดังนี้
๑) โรงเรียนที่ มีคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๙๐ ติดต่อกัน ๒ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๐ –๒๕๖๑) มี ๑ โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าแตง
๒) โรงเรียนที่มีคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๙๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๗ โรงเรียน ได้แก่
(๑) โรงเรียนบ้านสาโรงโคก
(ร้อยละ ๙๕.๕๔)
(๒) โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์
(ร้อยละ ๙๓.๕๘)
(๓) โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง
(ร้อยละ ๙๓.๑๒)
(๔) โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) (ร้อยละ ๙๒.๐๙)
(๕) โรงเรียนบ้านกุดตาลาด
(ร้อยละ ๙๐.๔๐)
(๖) โรงเรียนบ้านท่าแตง
(ร้อยละ ๙๐.๑๐)
(๗) โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว
(ร้อยละ ๙๐.๐๗)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................................................................................
๑.๒........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
๑.๓........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รายงานการประชุม ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏทางเว็บไซด์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ www.chaiyaphum๓.go.th ในหัวข้อรายงานการประชุม
มติที่ประชุม .....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ กลุ่มอานวยการ
๓.๑.๑ การรายงานผลการปลูกต้นไม้ตามโครงการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ.๒๕๖๒
ตามที่จังหวัดชัยภูมิได้จัดทาโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อขับเคลื่อนแผนการเพิ่มพื้นที่
สีเขียวของจังหวัด ที่กาหนดเป้าหมายให้มีพื้นที่สีเขียวในท้องที่จังหวัดชัยภูมิให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่จังหวัดภายใน
ระยะเวลา ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยได้จัดทาโครงการรณรงค์
ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ หลายโครงการ ทั้งที่จัดโดยส่วนราชการ อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดชัยภูมิ
เอง หรือจัดโดยองค์กร/ภาคเอกชน ต่างๆ อาทิเช่น โครงการถนนสวยงาม โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจาปี
ของชาติ และวาระสาคัญต่างๆ โครงการปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดชัยภูมิ
๑ คน ๑ ต้น ๑ ล้านคน ๑ ล้านต้น รวมทั้งโครงการปลูกต้นไม้โดยจิตอาสาอาเภอต่างๆ ของจังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น
เพื่อให้โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิประสบผลสาเร็จ เป็นไปตาม Road Map การเพิ่มพื้นที่สี
เขียวตามแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่จังหวัด และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่
ซ้าซ้อนกัน จังหวัดจึงได้จัดทาระบบรายงานผลการปลูกต้นไม้ออนไลน์ ตาม URL:https://forms.gle/ZsW๔๘ZMte๖
MbcL TdA หรือ QR Code ด้านล่างนี้ โดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเป็นผู้รายงานผลการปลูก
ต้นไม้ออนไลน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และให้อยู่ในกากับของอาเภอท้องที่ สาหรับส่วนราชการ/องค์กรผู้เป็นเจ้าภาพการ
ปลูกต้นไม้ขอให้ประสานแจ้งรายงานผลการปลูกต้นไม้กับ อปท.พื้นที่ทุกครั้ง เพื่อรายงานเป็นข้อมูลเดียว ป้องกันการ
ซ้าซ้อนของข้อมูล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ให้สถานศึกษาที่ปลูกต้นไม้ประสานแจ้ง
รายงานผลการปลูกต้นไม้กับ อปท.พื้นที่ทุกครั้ง

๓.๑.๒ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
จังหวัดชัยภูมิ ได้รับแจ้งจากสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โดยสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ได้จัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบด้วย
สรุปย่อคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้
ความเห็นเรื่องร้องเรียนและสรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ จึงเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อนาไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ของบทความ ได้ที่
เว็บไซต์ของจังหวัดชัยภูมิ www.chaiyaphum.go.th เมนูหลัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของจังหวัดชัยภูมิ” หัวข้อย่อย
“ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”
๓.๑.๓ ขอความร่วมมือเปิดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติเพลง “สดุดีจอมราชา” และเพลง “จิตอาสา
พระราชทาน”
รัฐบาลได้จัดทาบทเพลงเฉลิมพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้ใน
งานพระราชพิธี รัฐพิธี หรืองานพิธีที่จัดขึ้น หรือในโอกาสอันควรเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่ง
เปิ ดเพลง “สดุดี จ อมราชา” ซึ่ง เป็ น บทเพลงเฉลิ มพระเกีย รติพ ระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หั ว และเพลง “จิต อาสา
พระราชทาน” โดยให้เลือกเปิดตามเวลาที่เหมาะสม เพื่อเป็นการปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์
และความเป็นพลเมืองดีให้กับนักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่
ส่งมาพร้อมนี้
๓.๑.๔ กิจกรรมศึกษาดูงานและขอประชาสัมพันธ์แก่ผู้มาติดต่อราชการ
การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมประสบการณ์อาชีพ และ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สพป.เชียงราย เขต ๑ จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผู้บุคลากรสานักงาน
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว อาจทาให้ไม่สะดวกหรือล่าช้าต่อผู้มาติดต่อราชการ ทางกลุ่มอานวยการจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์
มา ณ โอกาสนี้
๓.๒ กลุ่มนโยบายและแผน
๓.๒.๑ ประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๒ โรงเรียน คือ
๑) โรงเรียนบ้านสาโรงทุ่ง อ.จัตุรัส
๒) โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี
๓.๒.๒ การรับรองสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๒.๓ การรายงานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๒.๔ การของบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
ระหว่างปีงบประมาณ

๓.๓ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓.๓.๑ การจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑) ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) โรงเรียนต้องดาเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ทางเว็บไซต์ https://portal.bopp.obec.info/obec๖๒
แบ่ง ๔ ระยะ ดังนี้
- ระยะที่ ๑ ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
- ระยะที่ ๒ ข้อมูลผลการเรียน ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
- ระยะที่ ๓ ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
- ระยะที่ ๔ ข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
๒) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EMIS) จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทางเว็บไซต์ https://data.bopp-obec.info ดาเนินการ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓) ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) จัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน ดาเนินการภายในวันที่ ๓๐
ตุลาคม ๒๕๖๒
๓.๓.๒ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV)
ขอความร่วมมือโรงเรียนรายงานข้อมูลทางเว็บไซต์ http://dlict.chaiyaphum๓.go.th เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณซ่อมบารุงอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน NEW DLTV
ต่อไป
๓.๓.๓ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสารระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ กับ
โรงเรียน
๑) รายการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ พบเพื่อนครู ทุกวันพุธ เวลา ๑๑. ๐๐ น. รับชมการถ่ายทอดสด และรับชม
ย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ http://www.chaiyaphum๓.go.th
๒) รายการถ่ายทอดสดอื่นๆ (ถ้ามี) ติดตามความเคลื่อนไหวทางเว็บไซต์ http://www.chaiyaphum๓.go.th
๓.๔ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มีข้อราชการดังนี้
๓.๔.๑ การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ สพฐ.มอบอานาจให้สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ จัดซื้อจัด
จ้างให้กับโรงเรียนในสังกัด ๔๑ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๖๖๖,๔๒๐ บาท ดังนี้
๑)โต๊ะเก้าอี้นักเรียน
-ก่อนประถมศึกษา ๙๒๐ ชุด = ๑,๓๖๑,๖๐๐ บาท
-ประถมและมัธยม ๑,๑๕๔ ชุด = ๑,๘๔๗,๓๒๐ บาท
ผู้ขายส่งของให้กับโรงเรียนคณะกรรมการออกไปตรวจรับและเขตเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒) อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์
- ก่อนประถมฯ = ๒๙๙,๐๐๐ บาท
-ประถมศึกษา = ๔๕๘,๕๐๐ บาท
ลงนามสัญญาส่งมอบของแล้ว รอคณะกรรมการตรวจรับ............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

๓) ดนตรีพื้นบ้าน ๓ ชุด = ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาส่งมอบของแล้ว รอคณะกรรมการตรวจรับ............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๔) ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด = ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาส่งมอบของแล้ว รอคณะกรรมการตรวจรับ............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๕) อุปกรณ์การเกษตร ๗ ชุด = ๓๐๑,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาส่งมอบของแล้ว รอคณะกรรมการตรวจรับ............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๖) ครุภัณฑ์ห้องสมุด ๘ ชุด = ๔๘๐,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบของ.................................................................................................
..............................................................................................……………………………………………………………..
๗) ดนตรีไทย ๒ ชุด
= ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาส่งมอบของให้ รร. และเบิกจ่ายแล้ว
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๘) ครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ ๑ ชุด= ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาส่งมอบของ คณะกรรมการตรวจรับแล้วรอเบิก...................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๙) ครุภัณฑ์ดนตรีสากล ๑ ชุด = ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ได้ผู้ขายแล้ว นัดผู้ขายลงนามสัญญาในวันที่ ๔ ก.ค ๒๕๖๒...........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๑๐) ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ ๑ ชุด = ๑๒๐,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาส่งมอบของ รอคณะกรรมการตรวจรับ...................................................................................
๑๑) อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียน รร. ขนาดเล็ก ๑ ชุด = ๑๐๘,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบของ ..............................................................................................
๑๒) อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ๑ ชุด = ๗๕,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาส่งมอบของ คณะกรรมการตรวจรับแล้วรอเบิก...................................................................................
๑๓) อุปกรณ์ห้องสมุด รร. ระดับประถมและมัธยมฯ ๑ ชุด=๑๓๕,๐๐๐บาท
ลงนามสัญญาส่งมอบของ คณะกรรมการตรวจรับแล้วรอเบิก...................................................................................
๑๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์สานักงาน ๒๔ รายการ=๑,๖๘๑,๐๐๐
อยู่ระหว่างรอผู้ขายมาส่งของให้กับโรงเรียน บางโรงเรียนได้รับของแล้ว เมื่อผู้ขายส่งมอบครบทางเขตจะประสานและ
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ครุภัณฑ์ตรวจสอบความถูกต้องเป็นไปตามคุณลักษณะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓.๔.๒ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ IC๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ได้รับจัดสรรจานวน ๑๔
โรงเรียน จานวนเงินทั้งสิ้น ๔,๐๖๘,๔๐๐ บาท ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
อยู่ระหว่างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง..........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….…………….

๓.๕ กลุม่ บริหารงานบุคคล
๓.๕.๑ การบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
๑) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
- หากพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวทุกตาแหน่งที่จ้างจากเงินงบประมาณของสพฐ. มี
การเปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนสถานะเป็นสมรส หย่า ให้รายงาน สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ภายใน ๕ วันทาการ
เพื่อจะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันและแก้ไขข้อมูลในระบบประกันสังคม
๒) การบริหารตาแหน่งว่าง
- เมื่อพนักงานราชการและลูกจ้างชัว่ คราว ว่างลงทุกกรณี ให้รายงานสพป.ชัยภูมิ เขต ๓ โดยด่วน
ห้ามดาเนินการสรรหาแทนตาแหน่ง เพราะสพป.ชัยภูมิ เขต ๓ จะต้องส่งคืนตาแหน่งว่างไปสพฐ. ซึ่งมีตาแหน่งดังนี้
๒.๑) พนักงานราชการ ตาแหน่งครูพี่เลี้ยง และครูผู้สอน
๒.๒) ตาแหน่งบุคลากรวิทย์-คณิต
๒.๓) ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
๓) การบริหารตาแหน่งธุรการโรงเรียน
- ตาแหน่งธุรการโรงเรียน ว่างลงทุกกรณี กรณีอัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท ให้เสนอใบลา
ออก กรณีอัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท ให้เสนอคาสั่งเลิกจ้างไปสพป.ชัยภูมิ เขต ๓ และโรงเรียนจะดาเนินการ
ประกาศสรรหาแทนตาแหน่งว่างได้ เมื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ได้รับทราบการลาออก
และเลิกจ้างแล้ว และมีหนังสือให้ดาเนินการสรรหาตามระเบียบและหลักเกณฑ์
๔) การบริหารตาแหน่งนักการภารโรง
- ตาแหน่งนักการภารโรง ว่างลงทุกกรณี ให้โรงเรียนเสนอคาสั่งเลิกจ้าง ไปสพป.ชัยภูมิ เขต ๓
โดยคณะกรรมการบริหารอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสพป.ชัยภูมิ เขต ๓ จะพิจารณาจัดสรรตาแหน่งว่างใน
ภาพรวมของสพป.ชัยภูมิ เขต ๓ แล้วแจ้งโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร เพื่อให้ดาเนินการสรรหาตามระเบียบและแนว
ปฏิบัติต่อไป
๓.๕.๒ การลา ตาแหน่งครูผทู้ รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน และตาแหน่งธุรการโรงเรียน
ตาแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน และตาแหน่งธุรการโรงเรียน (อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐บาท) ให้
ดาเนินการ จ้างเหมาบริการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ซึ่งไม่ถือเป็นการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการและไม่ถือเป็นการจ้างแรงงาน ผู้วา่ จ้างจึงไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ประกันสังคม จึงไม่มีการนาส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ว่าจ้างเข้ากองทุนประกันสังคมแต่อย่างใด การดาเนินงานเป็นการ
มุ่งผลสาเร็จของงานที่ว่าจ้าง (ระบุในสัญญาจ้าง) ผู้วา่ จ้างมีอานาจในการตรวจสอบและสัง่ ให้ปรับปรุงแก้ไขเมื่องาน
ผิดพลาดบกพร่อง ฉะนั้นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน และธุรการโรงเรียนข้างต้น จึงไม่ได้อยู่ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ
อื่นๆที่ลูกจ้างโดยทั่วไปปฏิบัติ เช่น การลาหยุดตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการ
๓.๕.๓ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ตามที่สานักงาน ก.ค.ศ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาม
หนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๑๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยให้ใช้บังคับสาหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุครูผู้ช่วยตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่ได้รับการบรรจุครูผู้ชว่ ยอยู่ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ตามหนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว๒๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จึงขอให้
โรงเรียนที่มีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตาแหน่งครูผู้ช่วย ได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยเคร่งครัด

กรณีโรงเรียนที่มีผู้บรรจุและแต่งตั้ง ตาแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ขอให้โรงเรียนเสนอรายชื่อคณะกรรมการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ไปสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ เพื่อเสนอ
กศจ.ให้ความเห็นชอบ โดยด่วน ดังนี้
๑) ผู้อานวยการสถานศึกษา
๒) ผู้ดารงตาแหน่งครูในสถานศึกษา
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา
ข้อ ๑) และ ๒) หากไม่มีผู้ดารงตาแหน่ง ให้เสนอจากสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงได้
ข้อ ๓) หมายถึง ผู้ที่มิได้สังกัดหรือดารงตาแหน่งในสถานศึกษาที่ครูผู้ชว่ ยได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
โดยบุคคลนั้นต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการศึกษา เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพครู สามารถ
ให้คาแนะนาครูผู้ชว่ ยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มได้
๓.๖ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.๖.๑ ผลการแข่งขันกิจกรรมตามโครงการรักษ์ภาษาไทย
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตามโครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ โดยได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้
ความสามารถด้านภาษาไทย มาคัดเลือกผลงานเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ การคัดเลือกเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์
ยุติธรรม ผลงานของนักเรียนทุกชิ้นจะถูกปิดชื่อมิให้กรรมการเห็นชื่อนักเรียนและโรงเรียน ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ได้คัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด ส่งสถาบันภาษาไทย ทั้งนี้ สพฐ. จะดาเนินการคัดเลือก
ผลงานนักเรียนจากทั่วประเทศ ๑๐ อันดับแรก เพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศในวันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดประทุมธานี ต่อไป
ผลงานนักเรียนที่เป็นตัวแทนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
จานวน ๑๐ กิจกรรม ดังนี้
ที่
กิจกรรม
ชื่อ-สกุลนักเรียน
๑ การคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
เด็กหญิงขวัญจิรา พลนาค
๒ การคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
เด็กหญิงกุลภรณ์ ไทยแท้
๓ การคัดลายมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
เด็กหญิงดวงจันทร์ ห่วงทอง
๔ การคัดลายมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
นางสาวเปรมมณี ครอง
สาราญ
๕ การเขียนเรื่องจากภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เด็กหญิงจินตนา แจ่มเพ็ง
๖ การเขียนเรื่องจากภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เด็กหญิงนลินี ขาขุนทด
๗ การเขียนเรียงความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
เด็กหญิงอรวรรณ เชิญบ่อแก
๘ การเขียนเรียงความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
นายภาคิน เจิรญวัย
๙ การแต่งคาประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
เด็กหญิงสุพรรษา คาบอน
๑๐ การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔- นางสาวบุญทริกา มาตนอก
๖

โรงเรียน
วังกะอาม
บ้านหนองตะครอง
บ้านวังตาท้าว
บ้านท่าโป่ง
ปากจาบวิทยา
ปากจาบวิทยา
ปากจาบวิทยา
บ้านท่าโป่ง
ปากจาบวิทยา
ซับใหญ่วิทยาคม

สาหรับเกียรติบัตรในระดับเขตพื้นที่ฯ ขณะนี้กาลังดาเนินการจัดทาและจะมอบให้ทุกกิจกรรมที่ผ่าน
การคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่ฯ ต่อไป
๓.๖.๒ ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามที่สพฐ. ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลแบบติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบฯ ระดับเขตพื้นที่ นั้น คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ได้
พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ดาเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ประสบผลสาเร็จ เป็น
แบบอย่างได้ จานวน ๖ โรงเรียน จากโรงเรียนที่ส่งข้อมูลทั้งสิ้น ๘๙ โรงเรียน ดังนี้
๑. โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
๒. โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่
๓. โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
๔. โรงเรียนวังใหม่พัฒนา
๕. โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
๖. โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้ได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. และได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ผลงานในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป สาหรับโรงเรียนในลาดับที่ ๒-๖ จะได้รบั เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบ ฯ จากเขต
พื้นที่การศึกษา
๓.๖.๓ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพฐ.) เรื่อง คิดเลขเป็น
เริ่มตั้งแต่เดือนมิ.ย.๒๕๖๒ ให้โรงเรียนดาเนินการคัดกรองนักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม แบ่งเป็น
กลุ่มที่ ๑ เน้นพัฒนา แก้ไข และซ่อมเสริม กลุ่มที่ ๒ เก่งคณิตศาสตร์ให้เน้นสนับสนุนและส่งเสริม
เดือนก.ค.๒๕๖๒ ควรทาได้ ๔ ข้อ ดังนี้ ๑) อ่านและเขียนตัวเลขฮินดู อารบิก ๒) รู้จักหลักและค่าของเลข
โดดในแต่ละหลัก ๓) เปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวน และ ๔) บวกเลขโดด
เดือนส.ค.๒๕๖๒ ท่องสูตรคูณได้
เดือนก.ย.๒๕๖๒ ตั้งโจทย์ปัญหาการบวก การลบจากชีวิตประจาวันได้
๓.๖.๔ การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒
๓.๖.๔.๑ การดาเนินงานโครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษ (Boot Camp) โดยเขตพื้นที่เป็น
ผู้ดาเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่ได้เข้ารับการพัฒนาครูแกนนาระดับภูมิภาค (Boot Camp)
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ จัดกลุ่มเป้าหมายเป็น ๓ กลุ่ม คือ
๑) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ที่สมัครใจ จานวน ๕๐ คน
๒) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ที่สมัครใจ จานวน ๕๐ คน
๓) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ที่สมัครใจ จานวน ๓๐ คน
ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่ ๑ และ ๒ เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนเดียวกันเพื่อให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีความต่อเนื่อง (ยกเว้น โรงเรียนที่มีครูที่ผ่านการอบรมมาแล้ว หรือ โรงเรียนที่มีครูสอนภาษาอังกฤษที่
สอนทั้งระดับชั้น ป.๑-๓ และ ป.๔-๖ ครูผู้สอนในโรงเรียนนั้นสามารถสมัครเข้าอบรมระดับชั้นใดชั้นหนึ่งได้)
๓.๖.๔.๒ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดย
เครือข่ายความร่วมมือชมรมครูภาษาอังกฤษ

๓.๖.๕ การจัดสรรงบประมาณสาหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ พิจารณาข้อมูลนักเรียนเรียนรวมตามโปรแกรม SET
แล้ว จัดสรรงบดาเนินงานปี ๒๕๖๒ ให้กับโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ๖ โรงเรียนๆละ ๕,๐๐๐ บาท และให้กับโรงเรียน
เรียนรวมทั่วไป ๑๖๙ โรงเรียนๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เพื่อให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับบริการสื่อ สิ่งอานวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศักยภาพ รายละเอียดตามบัญชีทแี่ จ้งจัดสรรทางระบบ Smart Area
๓.๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๓.๗.๑ การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถดาวน์โหลดคู่มือการดาเนินงานที่ได้ที่เว็บไซต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ขอให้โรงเรียนดาเนินการตามกาหนดการ ครั้งที่ ๒ ดังนี้
๑) การเยี่ยมบ้านนักเรียน ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม โดยให้ส่งแบบสรุปรายงานผลการเยี่ยม
บ้านนักเรียนมายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒
๒) การประชุมผู้ ป กครองชั้ น เรียน ภายในเดือนสิ งหาคม โดยให้ส่ งแบบสรุปรายงานการประชุ ม
ผู้ปกครองชั้นเรียน มายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒
๓.๗.๒ การแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจาปี ๒๕๖๒ สามารถดูรายละเอียดระเบียบ
การแข่งขันฯ ตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ที่ ศธ ๐๔๐๔๐/ว ๒๕๗๙
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ หากจังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครจะแจ้งกาหนดการให้ทราบต่อไป
๓.๗.๓ สารวจความต้องการหนังสือสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ เล่มที่ ๔๓ ส่งข้อมูลความต้องการได้ที่กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๓.๗.๔ การแข่งขันสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๕ ประจาปี ๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไทยและ
เยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่านและเรียนรู้อย่างยั่งยืน กาหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กาหนด
เล่มและกาหนดการสอบ ดังนี้
๓.๗.๔.๑ กาหนดเล่มที่ใช้ในการสอบ
๑) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ใช้สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ เล่มที่ ๒๘, ๓๘,ฉบับเสริมการ
เรียนรู้ เล่มที่ ๒๐,๒๑ และหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติ “ธรรมิกราชาธิคุณ” รวมทั้งสิ้น ๕ เล่ม
๒) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ใช้สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ เล่มที่ ๑๖, ๒๐,ฉบับเสริมการเรียนรู้
เล่มที่ ๑๖,๒๐,๒๑ และหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติ “ธรรมิกราชาธิคุณ” และฉบับผู้สูงวัย รวมทั้งสิ้น ๗
เล่ม
๓.๗.๔.๒ กาหนดการสอบ
๑) ระดับจังหวัด วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒) ระดับภาค วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และ
๓) ระดับประเทศ วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓
๓.๗.๔.๓ โรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้โรงเรียนละ ๑ ทีม/ระดับการศึกษา
(ทีมละ ๓ คน)
๓.๗.๔.๔ การแข่งขันและการประกวดสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ ประเภทอื่นๆ ได้แก่

๑) การแข่งขันแต่งบทกลอน ในสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๑๑
๒) การประกวดวาดภาพระบายสี ในสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๑๑
๓) การประกวดโครงงาน จากหนังสือสารนุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๓
๓.๗.๕ มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถาน
บริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ (คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
๒๒/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

ในช่วงภายในช่วง ๑ สัปดาห์จากนี้ไป จังหวัดชัยภูมิ ทุกหน่วยงานจะปูพรมออกสารวจทั้งจังหวัดไปพร้อมๆ กันว่า พื้นที่
ใดมีจานวนรถซิ่งทุกประเภท ที่เข้าข่ายไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ที่มีการดัดแปลง แต่งเพิ่มเติมจากเดิม
เพื่อนาไปแข่งหรือขับขี่ส่งเสียงดัง ที่จะนาไปสู่การนาออกมาขับขี่ และในท้องถนน ชุมชน ต่างๆ และสร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนใกล้เคียงได้ว่าทั้งจังหวัดชัยภูมิ มีทั้งหมดกี่คันมีจานวนเท่าใด และจะเป็นการดาเนินการต่อโดยปูพรมเข้าไปพบพูดคุย
กับประชาชน ผู้ปกครอง หรือผู้ครอบครองรถ ที่เข้าข่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อตักเตือนและไม่ให้นาออกมาขับขี่สร้างความ
เดือดร้อนกับผู้อื่น และจะให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งหากต่อไปยังมีการไปปรับปรุงแต่งซิ่งซ้าอีก ถ้าพบก็จะต้องถูกดาเนินการ
ตามมาตรการทางกฎหมายที่เด็ดขาดต่อไปทันที ที่อาจจะต้องถึงขั้นยึดรถตามมาและผู้ปกครองที่ปล่อยปะละเลยบุตรหลานเด็ก
เยาวชนที่มีอายุตากว่
่ า ๑๘ ปี ออกมารวมตัวแข่งซิ่งกันแบบผิดกฎหมาย ก็จาเป็นที่จะต้องถกดาเนินคดีตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
อีกด้วยได้
๓.๘ หน่วยตรวจสอบภายใน
กรณีศึกษา เรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด อนึ่ง การชี้มูลความผิดทางอาญาของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุดผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคาพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๓.๘.๑ เลขดาที่/เลขคดีดาที่ ๑๙๐๐๑๐๒๕๖ ๐๑ - ๑ - ๐๐๑ /๒๕๖๑ เลขแดงที่/เลขคดีแดงที่๑ - ๐๔๗ ๖๑ ๐๗๒ - ๑ - ๕ /๒๕๖๒ ครั้งที่มีมติ ๑๖/๒๕๖๒ วันที่มีมติ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ข้อกล่าวหา เบียดบังเงิน
งบประมาณ ที่ใช้ในโครงการฝึกอบรม และเงินงบประมาณอื่น ที่อยู่ในหน้าที่และความ รับผิดชอบ ไปเป็นประโยชน์
ส่วนตน ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช นางสาว ก. ผู้ถูกกล่าวหา - มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ และมาตรา ๒๖๘

และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด ในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อานาจ ในตาแหน่ง
หรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต
ตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๒๓/๑ ประกอบพระราช บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกัน
และปราบปราม การทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๙๒ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ และมาตรา ๙๑ - มี
มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ฐานไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้เป็นไป ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง ราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบาย ของรัฐบาล และไม่
ปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ ฐานอาศัย หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่งหน้าที่ ราชการของตนหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่ ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการ ฝ่ายอัยการ พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไข เพิ่มเติม มาตรา ๑๐๒ ประกอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พล
เรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไข เพิ่มเติม มาตรา ๘๒ (๑) และ (๒) มาตรา ๘๓ (๓) ประกอบมาตรา ๘๕ (๗) และมาตรา
๘๕ (๑)
๓.๘.๒ เลขดาที/่ เลขคดีดาที่ ๕๙๔๐๒๔๐๕๗๖ ๒๔ - ๑ - ๐๘๗ /๒๕๖๑ เลขแดงที่/เลขคดีแดงที่ ๑ ๑๓๓ - ๖๑ ๐๖๔ - ๑ - ๕ /๒๕๖๒ ครัง้ ที่มีมติ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่มีมติ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ข้อกล่าวหา แบ่งซื้อแบ่ง
จ้างในการตัดชุดสูท ให้บุคลากร เบียดบังชุดสูท ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว และ ดาเนินกิจกรรมไม่สอดคล้อง กับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช ข้อกล่าวหาที่ ๑ กรณีแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ในการตัด
ชุดสูทให้บุคลากร นาย ก ตาแหน่งผูอานวยการฯ นาย ข ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฯ และนาย ค ทาหน้าที่หัวหน้าพัสดุ
มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติอย่างใด ในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อานาจใน ตาแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิด ความเสียหายแก่ผู้
หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๒๓/๑ ประกอบ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๙๒ - มีมูลความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทาง ราชการ และ
หน่วยงานการศึกษา อันเป็น เหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่าง ร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๘๕ วรรคสอง ข้อกล่าวหาที่ ๒ กรณีเบียดบังชุดสูท ไปเป็นประโยชน์
ส่วนตัว นาย ก นาย ข และนาย ค เป็นการดาเนินการโดยไม่ถูกต้องตาม วัตถุประสงค์ของโครงการที่ให้จัดหา
เครื่องแบบให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ยืมใช้ในราชพิธี และวาระสาคัญต่าง ๆ - มีมูลความผิดทาง
วินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของ ทางราชการ และหน่วยงาน
การศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล โดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และ ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง
ข้อกล่าวหาที่ ๓ กรณีดาเนินกิจกรรม ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ โครงการ นาย ก เป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ผิดประเภท - มีมูลความผิดทางวินัยไม่รา้ ยแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน
ของ ทางราชการ และหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของ รัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของ
ผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง
๓.๘.๓ เลขดาที่/เลขคดีดาที่ ๕๗๔๐๘๖๒๓๘๕ ๘๖ - ๒ - ๒๐๔ /๒๕๕๙ เลขแดงที่/เลขคดีแดงที่ ๒ ๓๐๑ - ๕๙ ๐๖๖ - ๒ - ๔ /๒๕๖๒ ครั้งที่มีมติ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่มีมติ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ข้อกล่าวหา อนุญาตให้

บริษัทเอกชนเข้ามา จาหน่ายเครื่องดื่มในโรงเรียน โดยไม่ผ่านการประมูล และ ไม่นาค่าเช่าส่งเป็นรายได้เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับรถตู้ที่บริษัทเอกชน มอบให้ใช้ในกิจการของโรงเรียน ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช มีมูล
ความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา
๘๕ วรรคหนึ่ง
- เลขดาที่/เลขคดีดาที่ ๕๖๔๐๐๖๑๘๘๖ ๐๖ - ๑ – ๓๐๑ /๒๕๕๗ เลขแดงที่/เลขคดีแดงที่ ๑ - ๔๐๑
- ๕๗ ๐๘๖ - ๑ - ๔ /๒๕๖๐ ครั้งที่มีมติ ๘๖๐ - ๓๑/๒๕๖๐ วันที่มีมติ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ข้อกล่าวหาอนุญาตให้
บริษัท ซันดิว (ประเทศไทย) จากัด เข้ามาจาหน่ายน้าดื่มภายใน โรงเรียนเทศบาล ๓ ประชายินดี โดยไม่ดาเนินการตาม
ระเบียบ ของทางราชการ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.นาง ก - มีมูลความผิดทางวินัยไม่รา้ ยแรง ฐานไม่
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของ รัฐบาลโดย
ไม่ให้เสียหายแก่ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาล จังหวัดราชบุรี เรือ่ ง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขใน
การสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.
๒๕๔๕ ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง
๓.๘.๔ เลขดาที่/เลขคดีดาที่ ๓๙๑๐๓๙๗ ๐๘ - ๑ - ๓๐๒ /๒๕๕๔ เลขแดงที่/เลขคดีแดงที่ ๑ - ๓๓๒ ๕๔ ๐๐๓ - ๑ - ๓ /๒๕๖๒ ครั้งที่มีมติ ๑/๒๕๖๒ วันที่มีมติ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ข้อกล่าวหา ยักยอกเงินยืมและเงินยืม
เหลือจ่าย ไปเป็นประโยชน์ สาหรับตนเอง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นาง ก มีมูลความผิดทางอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗ และมาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๙๐ และมาตรา ๙๑ - มีมูลความผิดทาง
วินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น ได้รับประโยชน์ที่มิ
ควรได้ เป็นการทุจริต ต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบ
แผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ อย่าง
ร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓๙ วรรคสาม และ
วรรคห้า สาหรับความผิดทางวินัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีคาสั่งที่ ๕๒๒๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๕๒ ลงโทษไล่ นาง ก ออกจากราชการในการกระทา ความผิดนี้เหมาะสมแก่กรณีแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะต้อง
ส่งรายงาน สานวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคาวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อดาเนินการทางวินัย ตามพระ
ราช- บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๙๑ (๒) ซ้าอีก
๓.๘.๕ เลขดาที่/เลขคดีดาที่ ๕๓๙๑๑๘๗๒ ๐๘ - ๑ - ๓๔๖ /๒๕๕๓ เลขแดงที่/เลขคดีแดงที่ ๑ ๓๑๗ - ๕๔ ๔๑๑ - ๑ - ๓ /๒๕๖๑ ครั้งที่มีมติ ๑๐๒๓-๙๔/๒๕๖๑ วันที่มีมติ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ข้อกล่าวหา เบิก
จ่ายเงินงบประมาณ โดยไม่มีหลักฐานใบสาคัญให้ ตรวจสอบระหว่าง ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ แล้วเบียดบังไป
เป็นประโยชน์ ส่วนตนหรือผู้อื่นผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.นาย ก มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗ และมาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๙๐ และมาตรา ๙๑ มีมูลความผิดทางวินัยอย่าง
ร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือ ผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็น
การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๘๒ วรรคสาม และ
ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ
ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
มาตรา ๘๕ (๑) สาหรับความผิดทางวินัยของ นาย ก ผู้ถกู กล่าวหา เนื่องจาก สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้มีคาสั่ง
ที่ ๔๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ลงโทษไล่นาย ก ออกจากราชการ ในการกระทาความผิดนี้ เหมาะสมแก่
กรณีแล้ว จึงไม่มีเหตุต้อง ส่งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณา ดาเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๙๑ (๒) อีก ให้มีหนังสือ แจ้งผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ

๓.๘.๖ เลขดาที่/เลขคดีดาที่ ๕๗๔๐๔๙๒๕๖๙ ๘๕ - ๒ - ๒๘๓ /๒๕๕๙ เลขแดงที่/เลขคดีแดงที่ ๒ ๓๗๙ - ๕๙ ๓๓๘ - ๒ - ๕ /๒๕๖๑ ครั้งที่มีมติ ๙๙๗-๖๘/๒๕๖๑ วันที่มีมติ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ข้อกล่าวหาเบิกเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการเป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ในการเบิก จ่ายค่าที่พัก ใน
โครงการอบรม /สัมมนา จานวน ๒ โครงการ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.นาย พ. มีมูลความผิดทางวินยั
อย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความ เสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่ง
ผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๘๕ (๑) มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๖๑ และ มาตรา
๑๖๒ (๔) ประกอบมาตรา ๙๐ และ มาตรา ๙๑
๓.๘.๗ เลขดาที่/เลขคดีดาที่ ๖๐๔๐๕๒๑๘๓๖ ๕๒ - ๒ - ๕๔๔ /๒๕๖๐
เลขแดงที่/เลขคดีแดงที่ ๒ - ๗๓๙ - ๖๐ ๒๔๖ - ๒ - ๕ /๒๕๖๑ ครั้งที่มีมติ ๙๘๔ - ๕๕/๒๕๖๑ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๑
วันที่มีมติ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ ข้อกล่าวหา เบียดบังเงินทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อดาเนินการโครงการเกษตร เพื่อ
อาหารกลางวันของโรงเรียน จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่ได้รับมอบจากบริษัทเทพผดุงพร มะพร้าว จากัด ไปเป็น
ประโยชน์ สาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช นางสาว ข - มีมูลความผิดทาง
วินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น ได้รับประโยชน์ที่มิ
ควรได้ เป็นการทุจริต ต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการและ หน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือ นโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เกิด ความเสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทาการใด ๆ อันได้ชื่อ ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๘๔ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง
และมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง - มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๕๑ มาตรา
๑๕๗ และมาตรา ๑๖๑ และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด ในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือ
ใช้อานาจใน ตาแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความ - เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติ
หน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๒๓/๑
๓.๘.๘ เลขดาที่/เลขคดีดาที่ ๖๐๙๐๕๒๑๗๒๕ ๕๒ - ๒ - ๕๔๓ /๒๕๖๐ เลขแดงที/่ เลขคดีแดงที่๒ ๗๓๘ - ๖๐ ๒๔๗ - ๒ - ๕ /๒๕๖๑ ครั้งที่มีมติ ๙๘๔ - ๕๕/๒๕๖๑ วันที่มีมติ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ข้อกล่าวหาปลอม
ลายมือชื่อของผู้กล่าวหา ในใบถอนเงินนาไปถอนเงินจากธนาคาร ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขานราธิวาส
และนาเอกสาร ใบถอนเงินที่ลงลายมือชื่อปลอม ดังกล่าวใช้ถอนเงินออกจากบัญชี ประเภทออมทรัพย์ของโรงเรียน แล้ว
เบียดบังไปเป็นประโยชน์ สาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต รวมจานวน ๒๔๗,๔๑๗.๖๔ บาท ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.นางสาว ง - มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ
โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือ ผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยจงใจ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือ
นโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ อย่างร้ายแรง และฐานกระทาการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ประพฤติชั่ว ตามพระราช บัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม
มาตรา ๘๔ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง - มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๒๖๔ และ มาตรา ๒๖๘ และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด ในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อานาจ ในตาแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๒๓/๑
ประกอบประมวล กฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ และมาตรา ๙๑
๓.๘.๙ เลขดาที่/เลขคดีดาที่ ๔๓๙๑๐๗๑๗ ๐๙ - ๒ - ๐๙๑ /๒๕๕๕ เลขแดงที่/เลขคดีแดงที่๑ - ๑๑๗ ๕๕ ๔๐๑ - ๒ - ๕ /๒๕๖๐ ครั้งที่มีมติ ๙๒๖-๙๗/๒๕๖๐ วันที่มีมติ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ข้อกล่าวหา เบียดบังเงิน
ของทางราชการ ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.นาย ค - มีมูลความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือ ผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้
เป็นการทุจริต ต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี หรือ นโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้ เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และ ฐานกระทาการอื่นใด
อันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา
๙๘ วรรคสอง ประกอบ พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครู พ.ศ.๒๕๒๓ มาตรา ๔ - มีมลู ความผิดทางอาญา ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๕๑
๓.๘.๑๐ เลขดาที่/เลขคดีดาที่ ๕๔๙๐๐๖๑๖๘๖ เลขแดงที่/เลขคดีแดงที่๑๙๗-๑-๓/๒๕๕๘ ครั้งที่มีมติ
๗๐๑-๗๓/๒๕๕๘ วันที่มีมติ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ข้อกล่าวหา ทุจริตการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จา่ ยไปจริง
ปลอมเอกสาใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน และสัญญาเช่าบ้านขึน้ เพื่อใช้ประกอบการยื่นเรื่องขอเบิกค่าเช่าบ้าน ช่วงระหว่าง
เดือน เม.ย.๒๕๔๘ ถึงเดือน ก.ย.๒๕๔๘ รวมเป็นเวลา ๖ เดือน ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ความผิดทาง
วินัย มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง และฐานกระทาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินยั การให้ออกจากราชการ การ
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ ข้อ ๓ วรรคสาม ข้อ ๖ วรรคสอง และข้อ ๑๙ วรรคสอง
ความผิดทางอาญา มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทา
เอกสาร กรอกข้อความลงในเอกาสร หรือดูแลรักษาเอกสารกระทาการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมี หน้าที่นั้น
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๖๒ (๔) ประกอบ มาตรา ๙๐ และ และมาตรา ๙๑ ผลการ
ดาเนินงาน ฯลฯ พนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ ได้ยื่นฟ้อง นาย ธ ผู้ถูกกล่าวหา เป็นจาเลยต่อศาลจังหวัดชัยภูมิ จานวน
๒ คดี โดยคดีแรก พิพากษาว่า มีความผิดตามป.อาญา ม. ๑๕๗, ๑๖๒(๔) การกระทาของจาเลยเป็นกรรมเดียวเป็น
ความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ซึ่งเป็นบท
หนักที่สุดตามประมวลกฎหมาย มาตรา ๙๐ การกระทาของจาเลยเป็นความผิด หลายกรรมต่างกัน รวม ๓๐ กระทง
จาคุกกระทงละ ๑ ปี จาเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงรวม
๓๘ กรรม ละกึ่งหนึ่ง ตามป.อาญา มาตรา ๗๘ คงจาคุกกระทงละ ๖ เดือน รวม จาคุก ๑๘๐ เดือน คดีที่สอง พิพากษา
ว่า มีความผิด ป.อาญามาตรา ๑๕๗ การกระทาของจาเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็น
กระทงความผิดไป ตาม ป.อาญามาตรา ๙๑ จาคุกกระทงละ ๑ ปี รวม ๘ กระทง เป็นจาคุก ๘ ปี จาเลยให้การับ
สารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง
คงจาคุก ๔ ปี ให้นับโทษต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท ๖/๒๕๕๙ ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบกลาง และคดีทั้งสองไม่มีคู่ความฝ่ายใดยื่นอุทธรณ์ต่อศาล คดีถึงที่สุดแล้ว

๓.๘.๑๑ เลขดาที่/เลขคดีดาที่ ๕๓๔๔๐๖๒๙ ๐๔ - ๑ - ๐๗๑/๒๕๕๓ เลขแดงที่/เลขคดีแดงที่ ๑ ๐๕๒ - ๕๓ ๑๙๐ - ๑ - ๕๒๕๕๘ ครั้งที่มีมติ ๗๐๐-๗๒/๒๕๕๘ วันที่มีมติ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ข้อกล่าวหารับรองและ
อนุมัติให้เบิกจ่าย เงินค่าเช่าบ้านให้แก่ตนเอง ทั้งที่มิได้ เช่าอาศัยอยู่จริง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.นาย
ส - มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓
มกราคม ๒๕๔๕ ข้อ ๓ วรรคสาม และข้อ ๖ วรรคสอง - มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๑๕๗ และมาตรา ๑๖๒ (๔) ประกอบมาตรา ๙๑
หมายเหตุ ข้อมูลจาก https://www.nacc.go.th/main.php?filename=index
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๕.๑ ..............................................................................................................................................................
๕.๒ ............................................................................................................................................................
เลิกประชุมเวลา

น.

ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
และประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารโดม สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
**************

