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รายงานการประชุมการประชุมชี้แจงรับมอบนโยบาย บันทึกข้อตกลง MOU และการด าเนินงาน 
ตามคู่มือการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 

(ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คร้ังที่ 1/2565) 
วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. ๒๕65 

ณ ห้องประชุม 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
......................................... 

ผู้มาประชุม 
1 ว่าท่ีร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร 
2 นายสนิท นิลบุตร ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2  

 3 พ.ต.ท. สมศักดิ์ ถาวรมงคล รอง ผกก.สส. สถานีต ารวจภูธร อ าเภอละแม  
 4 พ.ต.ท.ไพรัตน์ คงเอียง สว. สถานีต ารวจภูธรปากตะโก   

5 พ.ต.ท.อภัยพงษ์ สุระกา สวป. สถานีต ารวจภูธรอ าเภอหลังสวน 
6 นางเดือนเพ็ญ เค่ียนบุ้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
7 พ.ต.ท.วิชัย จ าปา รอง ผกก.ป. สถานีต ารวจภูธรปากน  าหลังสวน 
8 พ.ต.อ.อุดร แก้วสุขศรี ผกก. สถานีต ารวจภูธรอ าเภอสวี 
9 พ.ต.ท.สมชาย บุญเกิด สว.อก.สถานีต ารวจภูธรนาสัก 

10 พ.ต.ท.ฉัตรชัย นวลจริง รอง ผกก.สส.สถานีต ารวจภูธรอ าเภอพะโต๊ะ 
11 พ.ต.ท.สุริยนต์ ชมมี สวญ.สถานีต ารวจภูธรบ้านในหูต 
12 พ.ต.อ.สมพล บูรณเทศ ผกก. สถานีต ารวจภูธรอ าเภอทุ่งตะโก 
13 นายเอกวิทย ์ ม่วงน้อย ผอ.รร.บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 
14 นายอนันต์  ขวัญทอง ผอ.รร.บ้านคลองเหนก 
15 นายธนาวุฒิ     พรหมจรรย์ ผอ.รร.บ้านพังเหา 
16 นายธนัญ วัธนอินทร์ ผอ.รร.บ้านปังหวาน 
17 นายอาคม  เทพท ี ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.บ้านต่อตั ง 
18 นายวิทยา  ศรีเปารยะ ผอ.รร.พัฒนศึกษา 
19 นางสาวพิมภา  คีรีเมฆ ผอ.รร.บ้านพระรักษ์ราษฎร์บ ารุง 
20 นายภิญโญ  โสตถิฤทธิ์ ผอ.รร.บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 
21 นายอัมพร  ศรีพรหม ผอ.รร.อนุบาลพะโต๊ะ 
22 นางสาวภัทรีพันธุ์ ภู่ศิริมงคลชัย ผอ.รร.บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) 
23 นางสาววิระวรรณ บูรณากูล ผอ.รร.บ้านเขาตะเภาทอง              
24 นางสาวจีรพร โคมแก้ว ผอ.รร.บ้านปากเลข 
25 นางนิภา   ศรีเปารยะ ผอ.รร.บ้านวังปลา 
26 นางสาวดุจฤดี     มาดี ผอ.รร.บ้านเขาวงกรด 
27 นางประภาภรณ์   พูนทอง ผอ.รร.บ้านทับช้าง 
28 นางสาวจีรพร โคมแก้ว ผอ.รร.บ้านแหลมยางนา 
29 นายเอนก   ทองเหลือ ผอ.รร.บ้านสามแยกจ าปา 
30 นางสาวณัฐชานันท์ สิงอุดม ผอ.รร.วัดเทพนิมิตวนาราม 
31 ว่าท่ี ร.ต.หญิงอัจฉรา  รัตตะมาน ผอ.รร.ชุมชนวัดท่าสุธาราม 
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32 นางสาวบุษยมาส คงแก้ว ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.วัดท่าทอง  
33 นายสนธยา  ช่วยสีสวัสด์ิ ผอ.รร.บ้านห้วยมุด 
34 นางสาวจันทร์เพ็ญ แจ่มจันทร์ ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.วัดมุจลินทาราม 
35 นายสุรทรรศน์  สุขทองเส้ง รอง ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓  
36 นางสาวจิดารัตน์ สงอุ่น ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.ชุมชนวัดธรรมถาวร  
37 นายพรหมมาตร์ อิฐกอ ผอ.รร.บ้านอ่าวมะม่วง 
38 นายผดุงรัตน์     ยังผ่อง ผอ.รร.วัดชลธีพฤกษาราม 
39 นางกรรณิการ์ จงจิตร ผอ.รร.สหกรณ์พัฒนา 
40 นางเสาวภา บุญทองกุล ผอ.รร.บ้านทับใหม่ 
41 นางวันเพ็ญ ทองตัด ผอ.รร.วัดโสมสิริวัฒนาราม 
42 นางสาวอุษณีย์  นุ่นมีศรี ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.วัดสุวรรณนิมิต 
43 นางรุ่งนภา   ธนบัตร ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาหลาง 
44 นายอดิศักดิ์       สีคราม ผอ.รร.บ้านทรายทอง 
45 นายประเสริฐ  บุญทองกุล ผอ.รร.ประชาเอื ออารี 
46 นายอานนท์ ทองศิริ ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.บ้านแหลมสันติ 
47 นายมาโนช    ชูส าราญ  ผอ.รร.สามัคคีวัฒนา 
48 นางเจริญ แพประสิทธิ์ ผอ.รร.บ้านคลองสง 
49 นายเอกศิริ  รถแก้ว            รอง ผอ.รร.วัดปิยะวัฒนาราม 
50 นางสาววิจิตรา คงสนิท ผอ.รร.วัดปากน  าละแม 
51 นางสาวปิยมน กรเพ็ชร ผอ.รร.บ้านดอนแค 
52 นางอุไรพัชร  แบนเพชร ผอ.รร.บ้านดวด 
53 นางสาววรรณรท เอี่ยมสะอาด ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.บ้านเขาตากุน 
54 นางขวัญจิตร    รัตนพิบูลย ์

  
ผอ.รร.บ้านสวนสมบูรณ์ 

55 นายไพฑูรย์ ศรีวะสุทธิ์ ผอ.รร.วัดราชบุรณะ 
56 นางสาวณัฎฐา องอาจ ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.บ้านดอนนน 
57 นายสมชาย อรุณโรจน์ ผอ.รร.บ้านในเหมือง 
58 นายวรวิทย์ ศรีสุพล ผอ.รร.บ้านหนองปลา 
59 นายกันยกร อุมา ผอ.รร.วัดนพคุณ 
60 นางสาวชุฎา ปาลโมกข ์ ผอ.รร.วัดวาลุการาม 
61 นางสาวรจนา กล่ินหอม ผอ.รร.บ้านควนตะวันออก 
62 นายยงยุทธ   สุขหญีต ผอ.รร.บ้านสะพานยูง 
63 นางสุมาลี กะการด ี ผอ.รร.วัดอัมพาวาส 
64 นายศักดิ์ชาย บุญมี ผอ.รร.วัดราษฎร์อรุณ 
65 นายเอกพล กาญจน์ส าเริง ผอ.รร.วัดชลธีนิมิตร 
66 นายมนู     สวนจันทร์ ผอ.รร.บ้านบางหยี 
67 นายปัญญา แย้มยินดี ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.บ้านน  าลอด 
68 นางสาวปภาภัทร พรมรัตน์ ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.บ้านหนองไก่ปิ้ง 
69 นางสาวรุ่งระพี   โกสวิดา  ผอ.รร.วัดประสาทนิกร 
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70 นางณัฐพร บุญร่ม ผอ.รร.บ้านปากน  าหลังสวน “ประชานุเคราะห์” 
71 นางพรทิพย์ สุขกรม ผอ.รร.วัดนาทิการาม 
72 นายธัญญา นาคมุสิก ผอ.รร.วัดราษฎร์บ ารุง 
73 นางสาวชุลีพร  นามวงศ์ ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.บ้านห้วยหลอด 

 
 
 
 
 

74 นายสุริยา ณ สุวรรณ ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.บ้านน  าตก 
 
 
 
 
 

75 นางสาวปิยนุช  สุวรรณนิตย ์ ผอ.รร.วัดชลธารวดี 
76 นางอวยพร    เพชรกุล  ผอ.รร.บ้านคลองกก 
77 นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณ ผอ.รร.บ้านหนองโพธิ์ (มิตรภาพท่ี ๑๒๙) 
78 นางสาวศิริวรรณ   

  
เล็กเกิดผล ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 

79 นางวราภรณ์ เครือเมฆ ผอ.รร.วัดสว่างมนัส 
80 นางสาวประทิน ถามาตรโยธี ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.วัดดอนชัย  
81 นางวันดี ขวัญทอง ผอ.รร.บ้านคลองระ 
82 นางสาวจอมขวัญ ศักดิ์ตระกูล รอง ผอ.รร.ชุมชนวัดขันเงิน 
83 นางสาวศิริวรรณ  ศรีสังข ์ ผอ.รร.วัดสมุหเขตตาราม 
84 นายธรรมรงค์ คงสวี ผอ.รร.บ้านเขาแงน 
85 นางสาวกัลยา  สุนทรการ

วิโรจน ์
ผอ.รร.ชุมชนวัดหาดส าราญ 

86 นางสาวกรรนิกา รวดเร็ว ผอ.รร.บ้านในกริม 
87 นายปัตมาสน์  สุริยโวหาร ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.ประชาบุษยวิทย์ 
88 นางสาวโสภิตา สมบูรณ์ ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.บ้านสวนจันทน์ 
89 นางสาวนฤมล     อุ่นพยัคฆ์ ผอ.รร.บ้านในหุบ 
90 นางสาวประไพ    ยมขวัญเมือง   ผอ.รร.บ้านเขาค่าย 
91 นางสาวมยุรี  เดชธานี ผอ.รร.บ้านทุ่งคาโตนด 
92 นางจุฑามาศ    สมน้อย  ผอ.รร.บ้านเขาทะลุ 
93 นาง รัชนีพร  ภูพรรณา ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.บ้านไทรล่า 
94 นางปัทมาวดี อุปฐาก ผอ.รร.บ้านเขาล้าน 
95 นายจารึก  ปานสวี ผอ.รร.บ้านน  าฉา 
96 นางศิริวรรณ ไชยชนะ ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.บ้านคู 
97 นางธนกาญจน์  ผองสนิท ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.วัดจันทราวาส 
98 นายชัยวัฒน์ ภู่ท่าทอง ผอ.รร.บ้านนาเหรี่ยง 
99 นายสุนันท์  แก้วนาโพธิ์ ผอ.รร.วัดบรรพตวารีเขต 

100 นายนันทวุฒิ หัสชสิน ผอ.รร.วัดถ  าเขาล้าน 
101 นายสัมภาษณ์    ตรีวุธ ผอ.รร.บ้านเล็บกะรอก 
102 นางประภาพร   บุญสุข ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.วัดท้องตม 
103 นางณภัทร  จุ้ยนคร ผอ.รร.บ้านหาดทรายรี 
104 นายณทัพบวร  พัดชา  ผอ.รร.บ้านหนองปลา 
105 ว่าท่ีร.ต.หญิงฐิติรัตน์ วีระกูล ผอ.รร.บ้านน  าลอดน้อย 
106 นางสาวจีรนัน วงศ์สงวน ผอ.รร.บ้านคลองน้อย 
107 นายอภิสิทธิ์  ด าชุม ผอ.รร.บ้านห้วยชัน 
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108 นายสุชาติ พรรณสันฐาน ผอ.รร.วัดธัญญาราม 
109 นายครรชิต รักชู ผอ.รร.ชุมชนสวี 
110 นายไวกูณฐ์ เหมือนทอง ผอ.รร.อนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 
111 นางสาวกาญจนา เกตุเวชช์ ผอ.รร.บ้านไทยพัฒนา 
112 นายสมหมาย     โพธิสาร  ผอ.รร.บ้านห้วยทรายขาว    
113 นางสาวหนึ่งฤทัย เพ็งบุญ ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.บ้านเขาน้อยสามัคคี   
114 นางสาวชุลีพร    ตั งวงศ์ ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.บ้านยางงาม 
115 นายอาณัติ คิดห้วน ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.วัดนาสัก  
116 นางขนิษฐา แสงหิรัญ ผอ.รร.บ้านแก่งกระท่ัง 
117 นางทัสดา บุตรวาทิตย์ ผอ.รร.บ้านห้วยใหญ่ 
118 นางสาวเจนจิรา นาครัตน์ ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.วัดหนองบัว 
119 นางสาวปุริมปรัชญ์ หน่อคาสุก ผอ.รร.วัดเชิงคีรี 
120 นางสาวกัญชพร ด าตั ง ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.บ้านทุ่งเขาสะบ้า 
121 นายเดชจะนันท์ ศิริมาลา ผอ.รร.ค่ายลูกเสืออ าเภอสวี 
122 นางสาวกนกวรรณ ทองสมจ า ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.บ้านแพรกแห้ง 
123 นางอภิชณา แจ้งใจเย็น ผอ.รร.วัดแหลมปอ 
124 นางสาวจันทรา ไหมเพชร ผอ.รร.วัดพะงุ้น 
125 นายสาคร แสนโคตร ผอ.รร.บ้านห้วยทับทอง 
126 นางสาวชนกนันท์ อุตทาพงษ์ ผอ.รร.บ้านห้วยกลาง 
127 นายเสรี  พรหมฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ชพ.2 
128 นางดวงใจ สุวรรณเนาว์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
129 นางนิตทรา ศรีพรหม ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
130 นางศิมารัฐ มีฉิม ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
131 นางเมธินันท์ นิลประเสริฐ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
132 นางอัจฉรา ชูแนม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
133 นางอุไร นบนุ่น ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
134 นางสวภา ศิริ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการปฏิบัติหน้าท่ี 

   ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร 
136  นางสาวยุวดี วงษ์ค าจันทร์ นิติกรช านาญการปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผอ.รร.บ้านปากทรง 
2. ผอ.รร.วัดท่าหิน 
3. ผอ.รร.วัดผุสดีภูผาราม 
4. ผอ.รร.เพียงหลวง 5 
5. ผอ.รร.วัดชุมแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 



๕ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายภาคภูมิ มณีบางกา นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
2 นางอิศราวดี สีหะรัญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
3 นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
4 นางสาวอรวรรณ ล่องลือฤทธิ์ นักจิตวิทยาโรงเรียน 
5 นางอุไร บุญวัตร นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
6 นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
7 นางสาวกมลกาญจน์ จิญกาญจน์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
8 นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถ ี นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
9 นายสุนันท์ กิ่งน  าฉ่า เจ้าพนักงานธุรการ 

10 นางธิดารัตน ์ ภรามร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
11 นางสาวอาทิตยา ศรีบุญเรือง อัตราจ้าง 
12 นางสาวศศิวิมล ไปดง อัตราจ้าง 

เร่ิมประชุม เวลา 08.30 น. 

ก่อนวาระการประชุม      
การจัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        
ด าเนินกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การด าเนินงานขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดชุมพร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร สถานีต ารวจภูธรในพื นท่ี 5 อ าเภอ และส านักงานเขต
พื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  เพื่อแสดงจุดยืนในการดูแลนักเรียนในสังกัด ระดับชั นอนุบาล 1 ถึง
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้ปลอดภัยจากปัญหาการ        
แพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งเป็นภัยคุกคามเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ตลอดจนสร้างความเช่ือมั่นและความอุ่น
ใจให้กับผู้ปกครอง ต่อการไว้ใจส่งบุตรหลานมาเรียนในสถานศึกษา  

ก่อนการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ นายสนิท นิลบุตร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ ผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ทุกท่าน  จากนั น
นายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นผู้กล่าว
รายงานท่ีมาและวัตถุประสงค์ของการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การด าเนินงานขับเคล่ือน
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

ว่าท่ีร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร กล่าวเปิดกิจกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ และ
มอบนโยบายในการสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องท่ีส าคัญ การแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การป้องกัน การปราบปราม การบ าบัดรักษา การจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ        
ท่ีก าลังด าเนินการถือเป็นวิธีการการป้องกันอย่างหนึ่งเป็นการเสริมสร้างภูมิ คุ้มกันท่ีจะท าให้ไม่เกิด            
การปราบปรามและการรักษาตามมา  สถานศึกษามีส่วนช่วยในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลพฤติกรรม
ของนักเรียน รวมถึงความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน โครงการนี ก็จะส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ได้  

 



๖ 

 

ผู้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การด าเนินงานขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประกอบด้วย  

1) ว่าท่ีร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร โดยการรับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ชุมพร ประธานในพิธี ในนามศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร  

2) นายสนิท  นิลบุตร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
3) นางเดือนเพ็ญ เค่ียนบุ้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ผู้แทนส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดชุมพร 
4) พ.ต.อ.อุดร แก้วสุขศรี   ผกก. สถานีต ารวจภูธรอ าเภอสวี 
5) พ.ต.อ.สมพล บูรณเทศ    ผกก. สถานีต ารวจภูธรอ าเภอทุ่งตะโก 
6) พ.ต.ท.สมชาย บุญเกิด   สว.อก.สถานีต ารวจภูธรนาสัก 
7) พ.ต.ท.ไพรัตน์  คงเอียง    สว. สถานีต ารวจภูธรปากตะโก   
8) พ.ต.ท.อภัยพงษ์  สุระกา สวป. สถานีต ารวจภูธรอ าเภอหลังสวน 
9) พ.ต.ท. สมศักดิ์  ถาวรมงคล รอง ผกก.สส. สถานีต ารวจภูธร อ าเภอละแม  
10) พ.ต.ท.ฉัตรชัย นวลจริง รอง ผกก.สส.สถานีต ารวจภูธรอ าเภอพะโต๊ะ 
9) พ.ต.ท.วิชัย จ าปา  รอง ผกก.ป. สถานีต ารวจภูธรปากน  าหลังสวน 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีรายละเอียดเนื อหาส าคัญจ านวน 5 ข้อ ได้แก่ 
1.ให้ความร่วมมือในการด าเนินการโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียนระดับชั น

อนุบาล 1  ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 และระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

2. สร้างการรับรู้และความเข้าใจในนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลให้กับ
นักเรียนทุกช่วงวัย 

3. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง ค้นหา คัดแยก คัดกรองและ
บ าบัดนักเรียนกลุ่มเส่ียงและจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จัดค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

4. สนับสนุน ประสาน ก ากับ ติดตามให้การดูแลช่วยเหลือในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน โดยการบ าบัดฟื้นฟู
และรับตรวจสอบผู้ป่วยอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด เพื่อลดการก่อเหตุรุนแรงในสถานศึกษา 

5. ด าเนินการอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบติดตาม สนับสนุน ทั งบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ ตลอดจนงบประมาณท่ีอยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าท่ี เพื่อให้การด าเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกั นและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในระดับชั นนักเรียนอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 และระดับชั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากนั นเป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การด าเนินงานขับเคล่ือนโครงการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดทั ง 119 โรงเรียน  

 
นายสนิท นิลบุตร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ท าหน้าท่ี

ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน ี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ   
1. ความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ค าส่ัง คสช.ท่ี 19/2560 การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของ กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 ท่ีมีสาระส าคัญในเรื่อง อ านาจหน้าท่ีตามมาตรา 



๗ 

 

53 ของ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ซึ่งพระราชบัญญัติแก้ไขดังกล่าว
ผ่านมติเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเรียบร้อยแล้ว ตอนนี อยู่ในขั นตอนการส่งร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีน าขึ นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนูญ เมื่อมีผลบังคับใช้ อ านาจนั นจะโอนกลับมายังเขตพื นท่ี
การศึกษาการท างานอาจจะคล่องตัวขึ น 
ที่ประชุม         รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/๒๕64 วันท่ี 27 พฤษภาคม 2564  

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

3.1 เร่ือง นโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
    นโยบาย มี 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านความปลอดภัย  
โดยการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานท่ีปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อสุขภาวะท่ีดีและเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม สร้างภูมิคุ้มกันการรับรู้เรื่องส่ือและเทคโนโลยีในการด ารงชีวิตวิถีใหม่  และวิถีปกติต่อไป 
นักเรียนมาท่ีโรงเรียนแล้วต้องให้มีความปลอดภัยในทุกๆเรื่อง ควรปฏิบัติตามคู่มือระบบการคัดกรอง 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเคร่งครัด การตีเด็กนักเรียนถูกยกเลิกไปตั งแต่ปี พ.ศ.2548 
2. ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กท่ีมีอายุ 3-6 ปี ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา จัดการศึกษาในระดับการศึกษา     

ขั นพื นฐานให้ผู้เรียนได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการศึกษาต่อ  เพื่อ
ประกอบอาชีพในอนาคต ตลอดจนจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ส่งเสริมเด็กพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา เพื่อให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นฐานในการดูแลและป้อง กันนักเรียนไม่ให้หลุดจากระบบ
การศึกษา  
 3. ด้านคุณภาพ 
 ส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน ทั งนี สถานศึกษาสามารถออกแบบ
หลักสูตรท่ีเหมาะสมตามความต้องการและบริบทได้  พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย     
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็น น าไปสู่การมีอาชีพ และมีงานท า  ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ตลอดจนพัฒนา ส่งเสริม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ ปัจจัยส าคัญท่ีสุดท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้ 
อยู่ท่ีครูและผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นกลไกในการขับเคล่ือนคุณภาพผู้เรียน 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พื นท่ีเป็นฐาน ท่ีมุ่งเน้น
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล  ให้น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน  สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  สนับสนุน
การจัดการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ โรงเรียนท่ีตั งในพื นท่ีลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื นท่ี
นวัตกรรมการศึกษาตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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 จุดเน้น  มี 9 จุดเน้น ได้แก่ 
 1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 2. เสริมสร้างระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 
 3. ส่งเสริมให้เด็กอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั นพื นฐาน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้ทุกคน 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะ รวมทั งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง
และศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของนักเรียน 

5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื นท่ีเป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี สินครู 

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในรูปแบบ (Active Learning) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (Assessment for Learning) 

 7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนพักนอน 
 8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ  
 9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ 
ที่ประชุม         รับทราบ 

นางศิมารัฐ มีฉิม ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ช้ีแจงให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้ 

3.2 เร่ือง การจัดท าแผนชั้นเรียนส าเร็จรูป ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา  

แผนชั้นเรียนเต็มรูป  เป็นแผนท่ีแสดงถึงจ านวนห้องเรียนรวมสูงสุดของสถานศึกษาท่ีก าหนดในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง ปัจจุบันใช้ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2566) อิงตามกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน
ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ในช่วง 5 ปีท่ีสอง (พ.ศ. 2565 – 2569) 

แผนชั้นเรียนรายปี เป็นแผนท่ีก ำหนดว่ำสถำนศึกษำใดจะเปิดรับนักเรียนช้ันใด กี่ห้องเรียนในแต่ละปี
กำรศึกษำ  
 ขั้นตอนในการจัดท าแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายป ี
 1. แต่งตั งคณะกรรมการจัดท าแผนชั นเรียนของสถานศึกษา ประกอบด้วย  

1) ผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นประธานกรรมการ   
2) คณะกรรมการตามความเหมาะสมของโรงเรียน เป็นกรรมการ   
3) รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือครูผู้รับผิดชอบจัดท าแผนชั นเรียนของโรงเรียน เป็น

กรรมการและเลขานุการ 
 2. จัดท าแผนชั นเรียนเต็มรูปในระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั นเรียนเต็มรูปและแผนชั นเรียนรายปี
ของสถานศึกษา  ทางเว็บไซต์  https://classroomplan.bopp-obec.info  โดยอิงคู่มือการจัดท า
แผนชั นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี และแผนชั นเรียนรายปีของสถานศึกษา  ดังนี  

2.1 ก าหนดชั นเรียน (ตามข้อ 2.1 หน้า 10) 
2.2 ก าหนดเป้าหมายจ านวนนักเรียน (ตามข้อ 2.2 หน้า 10) 
2.3 ก าหนดแผนชั นเรียนเต็มรูป ประกอบด้วยข้อมูล (ตามข้อ 2.3 หน้า 10) 

การจัดท าแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี ให้จัดท าในปีการศึกษา 2565 เพียงคร้ังเดียว   
ส่วนการจัดท าแผนชั นเรียนรายปีของสถานศึกษา  ให้ด าเนินการจัดท า ภายในเดือนพฤศจิกายน 

ของทุกปี โดยมีรายละเอียด ดังนี  
2.4  ก าหนดชั นเรียน (ตามข้อ 2.1 หน้า 16) 
2.5 ก าหนดเป้าหมายจ านวนนักเรียนท่ีจะเข้าเรียน (ตามข้อ 2.2 หน้า 16) 



๙ 

 

2.6 ก าหนดแผนชั นเรียนรายปีทุกระดับชั นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดท าแผนชั นเรียน 
และองค์ประกอบในการจัดท าแผนชั นเรียนรายปี ประกอบด้วยข้อมูล (ตามข้อ 2.3 หน้า 17) 

3. การเข้าใช้งานในระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั นเรียน Username และ Password  ใช้เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก เพื่อเข้าสู่ระบบ ทั งนี   1  โรงเรียน ก าหนดใช้ได้ไม่เกิน 2 User  

ที่ประชุม         รับทราบ 

3.3 เร่ือง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระยะที่ 2  

 ระยะท่ี 2.1 ข้อมูลอาคารและส่ิงก่อสร้าง (B-OBEC) ช่วงเดือนตุลาคม  
โดยการบันทึกข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ https://bobec.bopp-obec.info ระหว่างวันท่ี 1 – 30 ตุลาคม 2565
ระบบปิดการบันทึกข้อมูล วันท่ี 30 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น. 
 ระยะท่ี 2.2 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565   
โดยการบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec65  ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม       
– 10 พฤศจิกายน 2565  ระบบปิดการบันทึกข้อมูลเพื่อประมวลผล และจัดท ารายงานผลเพื่อใช้ในการจัดสรร
งบประมาณ วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565  
 หากโรงเรียนไม่ได้เข้าไปยืนยันข้อมูลในระบบ B-OBEC ตามระยะเวลาท่ีก าหนดจ าทะให้เกิดปัญหาใน
การขอตั งงบประมาณ ด้านการก่อสร้าง ซ่อมแซม ส่วนระบบ DMC จะมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณ
เช่นเดียวกัน บางโรงเรียนระบบไฟฟ้ามีอายุการใช้งานนานเกิน 10 ปี หากไม่พยายามซ่อมแซมบ ารุงรักษาไม่
กรอกข้อมูลในระบบ อาจจะท าให้เกิดอันตรายได้และถือว่าโรงเรียนไม่ใส่ใจดูแล หากโรงเรียนต้องการขอ
งบประมาณเพื่อซ่อมแซมจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ นกะทันหัน เขตจะส่งข้อมูลเสนอของงบประมาณอีกครั ง
ประมาณต้นเดือนตุลาคม โรงเรียนอาจจะต้องหางบประมาณส่วนอื่นด าเนินการไปก่อน การส่งหลักฐานเพื่อขอ
งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ต้องประกอบไปด้วย 

ที่ประชุม         รับทราบ 

3.4 เร่ือง ความปลอดภัยทางไซเบอร์  
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ หมายถึงวิธีลดความเส่ียงจากการถูกโจมตีทางอินเทอร์เน็ตส าหรับองค์กร  

ซึ่งผลกระทบท่ีเกิดขึ นจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ปัจจุบันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความส าคัญมาก
เนื่องจากสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์แท็บเล็ตต่างๆ  ล้วนเป็นส่วนส าคัญของงานและชีวิตส่วนตัว
ของเราในแต่ละวัน  ดังนั น ผู้ท่ีตกเป็นเหยื่อของการถูกโจมตีทางไซเบอร์อาจเส่ียงต่อการ 

1. สูญเสียข้อมูล 
2. สูญเสียทางการเงิน อันเป็นผลพวงมาจากการโจรกรรม 
3. ค่าใช้จ่าย เวลา ท่ีมากขึ นจากการกู้คืนข้อมูลท่ีถูกขโมยไป 
4. สูญเสียช่ือเสียงท่ีดี ขาดความเช่ือมั่นในองค์กร 
5. การปิดองค์กร หน่วยงาน  (ในกรณีร้ายแรง) 
วิธีลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ 
1. การซื อสินค้าออนไลน์ ต้องค านึงถึงระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางการเงินให้มากท่ีสุด 
2. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร ควรท าความเข้าใจกับบุคลากรภายในองค์กร 

และวิธีใช้ข้อมูลส่วนตัวของตนเองอย่างไรให้ปลอดภัย และการให้ความรู้ว่าระบบรักษาความปลอดภัยดิจิทัล 
ขององค์กรมีความแข็งแกร่งหรือไม่ ท่ีจะช่วยให้การตัดสินในและสร้างความไว้วางใจให้กับบุคลากร 

https://portal.bopp-obec.info/obec65
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3. การปฏิบัติตามกฎหมาย องค์กรท่ีปฏิบัติตามแนวทางการรักษาความปลอดภัย และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นองค์กรท่ีลดความเส่ียงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ได้ในระดับหนึง่ 

4. การป้องกันการเข้าถึงโครงสร้างพื นฐานภายในองค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบเครือข่าย 
เช่น การใช้รหัสผ่าน การเข้าสู่ระบบท่ีคาดเดาได้ยาก  

5. การอัปเดตและการทดสอบข้อมูลเป็นประจ า สามารถป้องกันแอปจากภัยคุกคามได้ 
6. มีเครือข่ายและแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลท่ีต้องการการป้องกันเพิ่มเติม 
7. ความเส่ียงในการเข้าถึงข้อมูลจากระยะไกล  
8. มีซอฟต์แวร์ท่ีตรวจสอบและป้องกันข้อมูลท่ีจัดเก็บในระบบคลาวด์ 
9. สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีเช่ือมต่อกับ Internet ควรสร้างให้มีความต้องการ 

ด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ 
10. ต้องมีแผนรับมือฉุกเฉิน ในกรณีท่ีมีการถูกโจมตีด้วยการแฮ็กข้อมูล ภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์อื่น 

ท่ีถูกคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ปัจจุบันการถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่พบบ่อยที่สุดมีอยู่ 5 ประเภท ได้แก่ 
1. มัลแวร์ (Malware) เป็นช่องโหว่ท่ีสามารถทะลุการปกป้องเครือข่าย เช่น สปายแวร์ (spyware)  

ไวรัสเรียกค่าไถ่ (ransomware) และไวรัสคอมพิวเตอร์ (viruses) 
2. ฟิชช่ิง (Phishing)  คือข้อความท่ีเป็นอันตราย (ส่วนมากพบในอีเมล) ท่ีมีลิงก์ท่ีเป็นอันตราย ซึ่ง

เมื่อคลิกเข้าไปแล้ว จะท าการหลอกล่อให้ส่งข้อมูล 
3. การปฏิเสธการใหบ้ริการ (Denial of Service (DoS)) เป็นการแฮกเกอร์ มักท าการโจมตีเพื่อท า

ให้เครือข่าย หรือระบบท่ีมีข้อมูลส่วนเกินจนล้นเครือข่าย และบังคับให้ระบบหยุดท างาน 
4. เทคนิคคนกลาง (Man in the middle (MitM)) เป็นอาชญากรไซเบอร์ท่ีเข้ามาอยู่ระหว่างการ 

เช่ือมต่อ ซึ่งมักจะกระท าผ่านเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะท่ีไม่ปลอดภัย และขโมยข้อมูลออกไป 
5. การโจมตีแบบซีโร่เดย์ (Zero-day attack) เป็นการโจมตีท่ีพบได้น้อย และมีมากขึ นเรื่อย ๆ 

โดยเฉพาะคาเฟ่ท่ีมีเครือข่าย Wi-Fi ท่ีไม่ปลอดภัย  หรือร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น 
เคล็ดลับความปลอดภัยทางไซเบอร์  
1. ก าหนดระดับความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ด้วยการระบุพื นท่ีเส่ียง และวางแผนรับมือต่อ 

ความพยายามในการโจมตี 
2. ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้กับพนักงานในองค์กร โดยใช้อินเทอร์เน็ต เครือข่าย  

และแอปพลิเคชัน 
      3. ส ารองข้อมูลไปยังระบบคลาวด์  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนช่วยปกป้องในกรณีท่ีข้อมูล    
ถูกขโมยไป 

4. ป้องกันรหัสผ่านทั งหมด ด้วยการตรวจสอบว่ามีรหัสผ่านท่ีรัดกุม และไม่ซ  ากับใครในบัญชีต่าง ๆ  
5. ควรเปล่ียนรหัสผ่านอย่างน้อยทุก ๆ สามเดือน 
6. ระมัดระวังอุปกรณ์ ด้วยการติดตั งโปรแกรมตรวจสอบ และแอปพลิเคชันความปลอดภัย โดย 

การอัปเดตอัตโนมัติ สร้างเครือข่ายส่วนตัวส าหรับผู้ปฏิบัติงานระยะไกล เป็นต้น 
ที่ประชุม         รับทราบ 
 

https://www.bitdefender.co.th/post/malware/
https://www.bitdefender.co.th/post/spyware/
https://www.bitdefender.co.th/post/anti-phishing/
https://www.bitdefender.co.th/post/security-for-small-business/


๑๑ 

 

นางอุไร  นบนุ่น ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้ 

3.5 เร่ือง การด าเนินงานโครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานมีนโยบายขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการ    
น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลท่ี 10 สู่การปฏิบัติ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม          
ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีพื นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม 
มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี โดยมีแนวทางด าเนินงาน 4 ขั นตอน 

1. สร้างความตระหนัก 
2. ด าเนินงาน 
3. ก ากับ ติดตาม 
4. สรุป รายงานและน าเสนอผล 
ส าหรับสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม 4 กิจกรรม ประกอบด้วย  

 1. วิถีคนดี : มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง 
 2. มีคุณธรรมน าชีวิต : มีพื นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม  
 3. หนึ่งผู้เรียน หนึ่งอาชีพ : มีงานท า มีอาชีพ 
 4. จิตอาสาด้วยหัวใจ : การเป็นพลเมืองดี  

 กลุ่มส่งเสริมฯ ได้ส่งเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาล 
ท่ี 10 สู่การปฏิบัติของแต่ละระดับชั นไปยังโรงเรียนในสังกัดแล้ว โดยในปี พ.ศ.2565 สพฐ.ได้เริ่มขับเคล่ือน  
ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนในพระราชด าริ และในปี พ .ศ.2566 จะขับเคล่ือนทุกโรงเรียน   
ในเขตพื นท่ีการศึกษา จะมีเวทีระดับเขตพื นท่ี ระดับ Cluster และระดับ สพฐ. เพื่อค้นหาโรงเรียนต้นแบบ และ
กลุ่มส่งเสริมจะมีการด าเนินการถอดบทเรียน Best practice นวัตกรรมและจะมีตัวชี วัดท่ีต้องติดตาม 
ประธาน  ขอเน้นย  าว่าทุกนโยบายของ สพฐ.จะต้องถูกติดตามทั งหมด จึงต้องขอให้ทุกโรงเรียนด าเนินการตาม

นโยบายและรายงานข้อมูลเพื่อการติดตามตามนโยบายด้วย ถ้าเราไม่ได้ด าเนินการก็จะไม่มีข้อมูลท่ี
จะรายงาน 

ที่ประชุม         รับทราบ 

3.6 การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
     ตามท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญกับปัญหายาเสพติด โดยให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วน 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ท่ีมุ่งเน้นการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา นอกจากนี ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน ได้ก าหนดตัวชี วัดติดตามและประเมินผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา         
ยาเสพติดในสถานศึกษา รายงาน สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจากสภาพแวดล้อมปัจจุบัน พฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชนมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ น ทั งปัญหายาเสพติด การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า การบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ ฯลฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน และผู้เกี่ยวข้อง  
 ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้ขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ภายใต้กรอบมาตรการส าคัญ 4 มาตรการ   
 มาตรการที่ 1 มาตรการสร้างการรับรู้และการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
 มาตรการที่ 2 มาตรการสร้างพื นท่ีปลอดภัยในสถานศึกษา 
 มาตรการที่ 3 มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษา 
 มาตรการที่ 4 มาตรการอ านวยการ 



๑๒ 

 

 และขับเคล่ือนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ซึ่งมีรายละเอียดตามคู่มือ  
การด าเนินงานท่ีได้มอบให้โรงเรียน โรงเรียนละ 1 เล่ม ซึ่งกิจกรรมต่างๆซึ่งมีรายละเอียดทุกกระบวนการ
ขั นตอน ตามคู่มือฯ ต้องรีบด าเนินการเพราะระยะเวลามีจ ากัด เพื่อให้ โรงเรียนท่ีจะรับการประเมินตาม
โครงการสถานศึกษาสีขาวฯ สามารถส่งใบสมัครขอรับการประเมิน ระหว่างวันท่ี 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2566  
และในการขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน ได้ก าหนดแนวทางให้ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เพิ่มจ านวนพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาจึงได้ก าหนดการจัดฝึกอบรม
พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสหกรณ์   
ออมทรัพย์ครูชุมพร ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้อนุมัติการใช้
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างวันท่ี 10-12 ตุลาคม  2565 (หลักสูตร 3 วัน) ซึ่งได้ส่งรายช่ือให้โรงเรียน
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง ตอบรับการเข้าร่วมประชุม เมื่อผ่านการอบรมแล้วจะได้รับบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นผู้ลงนาม 

ประชุม   รับทราบ 
3.7 เร่ือง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานได้ก าหนดปฏิทินให้มีการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนในระดับชาติ (ระดับภูมิภาคใต้) ในช่วงประมาณเดือนธันวาคม 2565 – มกราคม 2566               
ณ จังหวัดสตูล และส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ก าหนดการแข่งขันผ่านระดับ
เครือข่าย ส่งผลการแข่งขันทุกรายการ ล าดับท่ี 1-3 ภายในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565  ในระดับเขตพื นท่ี
การศึกษา ในระหว่างวันท่ี 10 - 11 พฤศจิกายน 2565  ส าหรับเกณฑ์การแข่งขันสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี 
www.sillapa.net 
ประธาน  ปีนี ศิลปหัตถกรรมกลับมาแข่งเหมือนเดิมจบท่ีระดับภาค เด็กท่ีจะมาแข่งต่อท่ีเขตพื นท่ีการศึกษาต้อง

ส่งรายช่ือล าดับท่ี 1-3 ของแต่ละเครือข่าย มาภายในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 เพื่อน ารายช่ือมา
จัดโปรแกรมการแข่งขันที่เขตพื นท่ี วันนี ระบบยังไม่เปิดให้รายงาน  เมื่อระบบเปิดให้รายงานข้อมูลให้
น าเข้าข้อมูลตามภายหลัง)  

ท่ีประชุม   รับทราบ 

3.8 เร่ือง การติดตามการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ให้ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
ด าเนินการ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั นพื นฐาน ได้จัดท าคู่มือการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันประจ าปีการศึกษา 2565 ซึ่งส านักงานเขต
พื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้แจ้งให้โรงเรียนได้ถือปฏิบัติตามคู่มือ    

  ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ส่งแบบสอบถามการด าเนินการโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษาท่ี 1/2565 มีโรงเรียนตอบแบบสอบถามจ านวน 91 โรงเรียน เพื่อท่ีจะ
ได้รวบรวมข้อมูลและประสานหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อวางแผนการตรวจ ติดตามและรายงานผล และวางแผนการ
จัดอบรมต่อไป 

ประธาน  การจัดอาหารกลางวันนักเรียนต้องได้รับประทานอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

http://www.sillapa.net/


๑๓ 

 

นางนิตทรา  ศรีพรหม ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายในชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
3.9 เร่ือง ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

3.9.1 การบริหารงบประมาณ 
ตามแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั นพื นฐาน เงินท่ี สพฐ.ได้ก าหนดแนวทางการใช้งบประมาณให้โรงเรียนจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ประกอบด้วย ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) และเงินค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มี 5 กิจกรรม) 
  ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการ 
น าเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั นพื นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลใน
สังกัดเขตพื นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2551 ก าหนดให้สถานศึกษาใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  

เงินรายได้สถานศึกษามี 2 ประเภท คือ เงินรายได้สถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (เช่น 
ระบุว่าวัตถุเพื่อจ้างครูอย่างเดียวก็จะไม่สามารถใช้อย่างอื่นได้เพราะจะถือว่าผิดวัตถุประสงค์ ) และเงินรายได้
สถานศึกษาท่ีไม่มีวัตถุประสงค์ 
  ข้อตรวจพบ 

1. แผนฯ ไม่ครอบคลุมแหล่งเงิน (เช่น ไม่ได้น าเงินรายได้สถานศึกษามาจัดท าแผนฯ) 
2. โครงการก าหนดระยะเวลากว้าง ๆ (เช่น ระบุว่าตลอดปีการศึกษา ทั งท่ีบางโครงการ

สามารถระบุเวลาด าเนินการให้ชัดเจนได้) 
3. ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
4. ไม่ได้ด าเนินการตามแผนฯ 
5. ขาดการก ากับติดตามเร่งรัดการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
6. ไม่รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

3.9.2 การจัดซ้ือจัดจ้าง 
ข้อตรวจพบ 
1. การจัดซื อจัดจ้างไม่ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 24 และ ข้อ 79 
   ข้อ 22 ในการซื อหรือจ้างแต่ละวิธี  ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงานขอซื อหรือขอจ้าง
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ผอ.รร.) เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
   ข้อ 24 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอตามข้อ 
22.แล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตามวิธีซื อหรือจ้างนั นต่อไปได้ 
   ข้อ 79 กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างนั นโดยตรง 
  2. กรณีจัดท าเอกสารมือ (ต่ ากว่า 5,000 บาท) ไม่ได้จัดท ารายงานผลการพิจารณาและขอ
อนุมัติส่ังซื อส่ังจ้าง  และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

3.9.3 ราคากลาง 
พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560  มาตรา 4   

“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่ง
สามารถจัดซื อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี  



๑๔ 

 

 

       1. ราคาท่ีได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด 
       2. ราคาท่ีได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุท่ีกรมบัญชีกลางจัดท า 
       3. ราคามาตรฐานท่ีส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด 
       4. ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
       5. ราคาท่ีเคยซื อหรือจ้างครั งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
       6. ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
มาตรา 10 เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐผู้ใด ซึ่ง มีอ านาจ หรือมีหน้าท่ีในการอนุมัติ        

การพิจารณาหรือการด าเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอราคาครั งใด รู้หรือมีพฤติการณ์แจ้งชัดว่าควรรู้ว่า
การเสนอราคาในครั งนั นมีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี  ละเว้นไม่ด าเนินการเพื่อให้มีการยกเลิก
การด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาในครั งนั น มีความผิดฐานกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

มาตรา 12 เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี  หรือ
กระท าการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื ออ านวยแก่ผู้เข้าท าการเสนอราคา
รายใดให้เป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ  มีความผิดฐานกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั งแต่หนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 

3.9.4 การจัดซ้ือหนังสือเรียน 
ตามแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั นพื นฐาน วิธีด าเนินการจัดซื อหนังสือเรียน ให้ด าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใสและ 
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม โดยให้จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีอาชีพ ร้านค้า ส านักพิมพ์        
เข้าแข่งขันให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ เมื่อมีผู้เสนอราคาต่ าสุดแล้ว หากเห็นว่าราคายังไม่ เหมาะสมให้ท าการ
ต่อรองราคาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้  

    ข้อตรวจพบ 
       1. ไม่ด าเนินการตามปฏิทิน 
       2. ซื อหนังสือไม่ครบทุกกลุ่มสาระ / ไม่ครบทุกคน 
       3. ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
       4. ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
       4. ไม่จัดท าหลักฐานการจัดซื อตาม พ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื อจัดจ้างฯ 
       5. ตรวจรับพัสดุ ก่อนการส่งมอบพัสดุครบ 
       6. ไม่ลงบัญชีวัสดุ และไม่ให้นักเรียนลงลายมือช่ือรับหนังสือไว้เป็นหลักฐาน 

3.9.5 หลักฐานการจ่าย 
ข้อตรวจพบ 
 1. หลักฐานการจ่ายไม่ครบถ้วน 
 2. จัดท าหลักฐานการจ่ายโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 



๑๕ 

 

3.9.6 การรับเงิน 
 ข้อตรวจพบ 

  1. โรงเรียนรับเงินโดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน แต่บันทึกการรับเงินในทะเบียนคุม           
เงินนอกงบประมาณ 
  2. โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่ได้บันทึกการรับเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
  3. บันทึกการรับเงินในระบบ e – Donation แต่ไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน และหรือทะเบียน
คุมเงินนอกงบประมาณ 
ประธาน ให้เป็นข้อสังเกตไว้ว่าในการจัดซื อจัดจ้าง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องไม่ใช่กฎหมายเพียงแค่ฉบับเดียว เช่น 
กฎหมายปปช. จึงขอให้ปฏิบัติตามคู่มือและระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

นางดวงใจ สุวรรณเนาว์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

3.10 เร่ือง การด าเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ด้วย ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประสงค์ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบ       
งานประชาสัมพันธ์ ในช่องทางการส่ือสารของส านักงาน Facebook และ Website ในด้านการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสาร ให้ครอบคลุมข่าวที่ส าคัญของสถานศึกษาในสังกัด และเพิ่มรูปแบบการน าเสนอในส่วนของการจัดท า    
คลิปสั น หรือข่าวภาพเคล่ือนไหว รวมทั งกระจายข่าวผ่านช่องทางส่ือ Social ท่ีหลากหลายให้ทัน                      
ต่อความเคล่ือนไหวของการเสพข่าวในสังคมยุคปัจจุบัน โดยจะเริ่มด าเนินการตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      
ซึ่งในส่วนนี กลุ่มอ านวยการได้เริ่มต้นด าเนินการไปบางส่วน ในคราวการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน        
การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบองค์กรเครือข่าย ให้กับบุคลากรในส านักงานและในสถานศึกษา เมื่อวันท่ี   4 – 5 
สิงหาคม 2565 ท่ีผ่านมา โดยมีโรงเรียนส่งบุคลกรเข้าร่วมการอบรม จ านวน 96 คน จากการอบรมดังกล่าว 
ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในแต่ละอ าเภอเพื่อเป็นผู้น าทีมด าเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และเพื่อความสั มพันธ์ต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบองค์กรเครือข่าย ได้แต่งตั งคณะท างาน ตามค าส่ังส านักงานเขต
พื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ท่ี 226/2565 ส่ัง ณ วันท่ี 12 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั ง
คณะท างานเพื่อด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบองค์กรเครือข่าย โดยก าหนดให้ปฏิบัติงานเป็นส่วน
หนึ่งของงานเครือข่ายสถานศึกษา ทั ง 9 เครือข่าย โดยมีจุดประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือในการ
เผยแพร่งานกิจกรรมของสถานศึกษาในแต่ละเครือข่าย ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ทั งนี  เครือข่ายสถานศึกษา สามารถออกแบบปรับปรุงพัฒนางานได้โดย
อาจแต่งตั งคณะท างานเพิ่มเติม จากค าส่ังหลักของส านักงานเขตฯ ในกรณีท่ีมีบุคคลท่ีมีความพร้อมและ
ประสงค์เข้าร่วมเป็นคณะท างาน ในการร่วมปรับปรุงพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กร ทั งนี  
ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จะขับเคล่ือนการปฏิบัติงานในการปรับปรุงรูปแบบ 
และด าเนินการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ต่อไป 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

3.11 เร่ือง การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว
รายงานต่อผู้ก ากับดูแล ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ นปีงบประมาณ และการด าเนินการจัดท าแผนการบริหาร
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จัดการความเส่ียงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
ความเส่ียงส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2562 นั น 

 ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้แจ้งหนังสือ ท่ี ศธ ๐๔๐๔๒/2513    
ลงวันท่ี 1 กันยายน ๒๕65 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ด าเนินการตามแนวทางการจัดท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่ง ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 เพื่อสรุปส่ง สพฐ.ต่อไป  ส่ วนการด า เนิ นการตามแ นว ทา ง      
การจัดท าแผนการบริหารจัดการความเส่ียง ให้โรงเรียนด าเนินการเสนอ ผอ. รร. เห็นชอบแผนบริหารจัดการ
ความเส่ียง แล้วแจ้งเวียนให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ โดยไม่ต้องส่งมายังเขตพื นท่ีการศึกษา 

  ในการด าเนินการตามแนวทางการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ท่ีผ่านมาพบปัญหาในการด าเนินการสรุปได้ดังนี  
 ปค.1 ไม่สอดคล้องกับ ปค.5 จ านวน 49 โรง คิดเป็น ร้อยละ 41.17 
 ปค.1 มีความเส่ียงและการปรับปรุงความเส่ียงเหมือนกับปีท่ีผ่านมาจ านวน 47 โรงคิดเป็นร้อยละ 39.50 
 รูปแบบการรายงานไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด จ านวน 37 โรง คิดเป็นร้อยละ 31.09  
 โรงเรียนท่ีไม่พบปัญหาในการจัดท ารายงาน จ านวน 23 โรงคิดเป็นร้อยละ 19.3 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

นางเมธินันท์  นิลประเสริฐ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

3.12 เร่ือง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 2 ปี 2565 

ด าเนินการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ. การเล่ือน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางบการศึกษา พ.ศ. 2561  

ขั้นตอนการด าเนินการเลื่อนเงินเดือน (ทบทวน) 
1. ก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน 

(ใช้ข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วPA)  

2. ผู้บังคับบัญชาชี แจงท าความเข้าใจกับผู้เข้ารับการประเมินเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมิน ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ปฏิทินการประเมิน 

3. ผู้รับการประเมินประเมินตนเอง เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
4. ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ 
5. ผู้บังคับบัญชาประกาศรายช่ือข้าราชการครูฯ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงในให้พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ น 

6. ผู้บังคับบัญชาแต่งตั งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ท าหน้าท่ีพิจารณา รายงานผลการ
พิจารณา เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจส่ังเล่ือน
เงินเดือน โดยความเห็นชอบของ กศจ. (ผอ.รร.ในฐานะผู้บังคับบัญชา ไม่ควรปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
ประธานคณะกรรมการ)  

7. ให้ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณ ท่ีใช้ในการค านวณเล่ือนเงินเดือนให้ทราบเป็น
การท่ัวไป อย่างช้าท่ีสุดพร้อมกับการมีค าส่ังเล่ือนเงินเดือน 



๑๗ 

 

8. ให้ผู้มีอ านาจส่ังเล่ือนเงินเดือนจัดให้มีการแจ้งผลการเล่ือนเงินเดือนให้ข้าราชการครูทราบ เป็น
การเฉพาะแต่ละบุคคล  

ประธาน  
-หากมีผู้บรรจุไม่ถึง 3 เดือน 15 วัน จะไม่ได้พิจารณาเล่ือนเงินเดือน แต่หากบรรจุไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน 
แต่ไม่ถึง 4 เดือน และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น (เกินร้อยละ 90) มีสิทธิเล่ือนไม่เกินร้อยละ 2  
- ทุกคนต้องได้รับผลการประเมินเป็นรายบุคคลด้วย  
- กรณีเกษียณและเต็มขั นแล้ว ค่าตอบแทนจะไม่ได้แล้ว แต่ถ้ายังไม่เกษียณก็จะเติมเงินเดือนให้เต็มขั นส่วนท่ี
เหลือจะเป็นค่าตอบแทน 
- หากลาไม่เกินเกณฑ์ท่ีก าหนดก็ยังเล่ือนเงินเดือนได้ตามปกติ ดังนั นขอให้ปฏิบัติตามระเบียบการลาอย่าง
เคร่งครัด หากไม่ได้อยู่ปฏิบัติราชการก็ให้ส่งใบลาด้วย 
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ให้โรงเรียนจัดท ารายงานการประชุมฯ ตามท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคลจัดท าเป็นตัวอย่างการท ารายงานการ
ประชุมส่งไปให้ เพื่อจะได้เขียนรายงานได้ถูกต้องครบถ้วน 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

3.13 เร่ือง ต าแหน่งเกษียณอายุราชการของปี พ.ศ.2565 

  สพฐ.ได้จัดสรรอัตราก าลังท่ีเกษียณจ านวน 52 อัตราคืนมาแล้ว ได้ด าเนินการผ่านคณะกรรมการ
จัดสรรอัตราก าลังของเขตพื นท่ีการศึกษาแล้วส าหรับโรงเรียนท่ีมีครูเกษียณ ถึงแม้ว่านักเรียนจะไม่ถึง 120 คน 
แต่ขาดแคลนอัตราก าลังก็ได้คืนอัตราเกษียณทุกโรงเรียน ได้นักเรียนทุนมาอี ก 17 อัตราจึงสามารถทดแทน
ก าลังได้ในโรงเรียนท่ีมีนักเรียนไม่ถึง 120 คน และยังมีอัตราก าลังว่างอยู่อีก 32 อัตรา ซึ่งได้จากต่างเขตพื นท่ี
การศึกษาคือ กศจ.นครศรีธรรมราช 7 อัตรา อัตราก าลังท่ียังว่างอยู่ก็ต้องรับย้ายหรือบรรจุในวิชาเอกท่ีระบุว่า
ขาดอัตราก าลังไปไม่สามารถเปล่ียนวิชาเอกได้ 

ประธาน ขอแสดงความยินดีส าหรับนักเรียนทุน 17 อัตราของ 16 โรงเรียนแต่มีข้อควรระวังคือ คุณสมบัติของ
นักเรียนเหล่านั นอาจจะไม่ผ่านคุณสมบัติ ส่วนมากจะมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  ส่วนปฏิทินการสอบของ 
สพฐ. ต่อไปจะเปิดสอบ รอง ผอ.เขต สอบ ผอ.รร.และ รอง ผอ.รร. สอบครูกรณีพิเศษ (ว 16 จากลูกจ้าง 3 ปี)
ซึ่งต้องกันอัตราไว้ร้อยละ 25 หากบรรจุได้ไม่ครบก็ไม่สามารถรับย้ายได้ต้องค้างไว้สอบปีต่อไป 

ท่ีประชุม   รับทราบ  และข้อซักถามเกี่ยวกับธุรการโรงเรียนท่ีลาออกและถูกดึงต าแหน่งคืน เขตพื นท่ีจะหา
แนวทางเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนต่อไป นักการภารโรงท่ีเกษียณอายุราชการ สพฐ.จะไม่จัดสรรคืนมา โรงเรียน
อาจจะแก้ปัญหาด้วยการจ้างท างานเป็นเรื่องๆไป 

3.14 เร่ือง การประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประเมินผล
การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)  
          ต าแหน่งครู  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 
    คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย 
     ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธาน 
  กรรมการ จ านวน 2 คน แต่งตั งจาก 
                  -  ศน./เคยเป็น ศน. ไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะ ศน.ชนพ. 
   -  ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่ต่ ากว่า ผศ. 
   -  ครูจากสถานศึกษาอื่น ไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะครู ชนพ. 
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   -  ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั นท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสม  
          ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ร.ร. ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 
 คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย 
     ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธาน 
  กรรมการ จ านวน 2 คน แต่งตั งจาก 
                  -  ศน./เคยเป็น ศน. ไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะ ศน.ชนพ. 
   -  ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่ต่ ากว่า ผศ. 
   -  ผอ.รร. จากสถานศึกษาอื่น ไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะ ผอ. ชนพ. 
   -  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
 การใช้งานระบบ  DPA 
  เปิดลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DPA  ขยายเวลาลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ดังนี  
  ส าหรับ ผู้ดูแลระบบใน สพท ./ศธจ./ส่วนราชการ สามารถลงทะเบียนได้ภายใน              
วันท่ี 20 กันยายน 2565 (ต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อน จึงจะอนุมัติการลงทะเบียนของสถานศึกษาได้) 
  หลังจากนั นจะเปิดให้โรงเรียนลงทะเบียน ตั งแต่วันท่ี 19 กันยายน 2565 เป็นต้นไป      
โดยเมื่อเขตพื นท่ีลงทะเบียนแล้ว และได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ส านักงาน ก .ค.ศ. จะส่งคู่มือมาให้
สถานศึกษาลงทะเบียนตามคู่มือต่อไป   

ท่ีประชุม   รับทราบ 

3.15 เร่ือง การขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ  
 (ตามแนวปฏิบัติส าหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน) 
 การไปทัศนศึกษา 
     -การไปในกรณีไม่นับเป็นวันลา คือ การไปในช่วงวันหยุดราชการ หรือปิดภาคเรียน 
       ทั งนี  ไม่อนุญาตให้ปิดส านักงาน หรือปิดสถานศึกษา เพื่อไปทัศนศึกษา และไม่อนุญาตให้
ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศในช่วงวันเปิดภาคเรียน  
     - การไปในกรณีใช้วันลา คือ การไปในช่วงวันราชการท่ีต่อเนื่องกับวันปิดภาคเรียน เช่น 
การไปช่วงปลายภาคท่ีนักเรียนสอบปลายภาค หรือปลายปีแล้ว และไม่มีการเรียนการสอน (เฉพาะ ข้าราชาร
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา) 
      - ให้เสนอขออนุญาตถึงส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง  

ท่ีประชุม   รับทราบ 

นางสาวอัจฉรา ชูแนม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

3.16 เร่ือง ข้อสังเกตจากการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย(ตรวจสอบการเงินอื่น) ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564 ของ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  

ข้อสังเกต เรื่อง ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ภาครัฐท่ีต้องส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดินคงเหลือจากปี        
ณ วันท่ี  30 กันยายน 2564  ซึ่งทางโรงเรียนได้รับคู่มือแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
เรียบร้อยแล้ว โดยเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน ประกอบด้วย 

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  
2) เงินอุดหนุนปัจจัยพื นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
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* ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน 
* ค่าเสื อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน 
* ค่าอาหารกลางวัน 
* ค่าพาหนะในการเดินทาง 

3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ า 
4) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน ไป - กลับ 
5) เงินอุดหนุนให้เป็นปัจจัยพื นฐานส าหรับนักเรียนประจ า 

 * ค่าเครื่องแต่งกายนักเรียน 
 * ค่าเครื่องใช้ส่วนตัวนักเรียน 
โรงเรียนสามารถใช้เงินอุดหนุนได้ภายใน 2 ปีงบประมาณ ยกเว้นปัจจัยพื นฐานนักเรียน

ยากจนต้องใช้ให้เสร็จสิ นภายใน 1 ปีหลังจากครบระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องส่งคืนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน 
ในการส่งคืนเงินงบประมาณภายในปีงบประมาณจะส่งคืนในลักษณะของเงินเบิกเกินส่งคืนแล้วสามารถน า
เงินตรงนี ใช้จ่ายได้ หากไม่สามารถส่งภายในปีงบประมาณสามารถส่งคืนในปีถัดไปได้แต่ส่งคืนในลักษณะ
การน าส่งเงินรายได้แผ่นดินจะไม่สามารถใช้ได้ จะเรียกเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่า 

  จากผลการตรวจสอบของ สตง.ตามตารางท่ีแนบวาระ จะเป็นการแสดงรายละเอียดเงิน
อุดหนุนแต่ละประเภทรายปีในช่องสุดท้ายเป็นข้อมูลสรุปเงินเหลือจ่ายของแต่ละโรงเรียน ขณะนี ยังไม่มีหนังสือ
แจ้งจากสตง.อย่างชัดเจนว่าแต่ละโรงเรียนต้องส่งคืนเป็นเงินรายได้แผ่นดินเท่าไหร่ แต่แจ้งว่าโรงเรียนสามารถ
ทยอยส่งคืนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน  

ประธาน  ขณะนี  สตง.ลงตรวจสอบเงินโรงเรียนท่ัวประเทศ โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่มีเงินรายได้
สถานศึกษาเยอะมาก ซึ่งจะมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียน เป็นหน้าท่ีของหน่วยงาน 
ท่ีรับงบประมาณท่ีจะต้องมีการตรวจสอบว่าเมื่อครบ 2 ปีแล้วใช้ไม่หมดก็ต้องคืนไม่ต้องเสียดาย การ
ใช้เงินงบประมาณต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ขอแนะน าว่าเมื่อได้รับเงินมาขอให้ท าทะเบียนคุมเงินแต่ละประเภท เวลา
เบิกจ่ายให้มีหลักฐานการเบิกจ่ายการใช้เงิน 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

3.17 เร่ือง การกรอกแบบเงินรายได้สถานศึกษา ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
 ขณะนี  สพฐ.ให้กรอกแบบเงินรายได้สถานศึกษา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 เพื่อรวบรวมเป็น
หลักฐานแสดงข้อมูลให้สตง.รับรองงบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา มิเช่นนั น สตง.จะรับรองงบเงินรายได้
สถานศึกษาแบบมีเงื่อนไขหรืออาจจะไม่รับรอง ซึ่งจะท าให้หน่วยงานภายใต้ สพฐ.ขาดความน่าเช่ือถือ จึงขอ
ความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดรีบด าเนินการเพื่อให้ สพป.ชุมพร เขต 2 ส่งข้อมูลให้ สพฐ.ทันภายในวันท่ี 5 
ตุลาคม 2565 

การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน วงเงิน
ส ารองจ่าย ณ โรงเรียน ไม่เกินวันละ 20,000 บาท เงินฝากธนาคารไม่เกิน 30,000 บาท ส่วนท่ีเกินฝากไว้ท่ี 
ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา โรงเรียนท่ีมีนักเรียนเกิน 120 คน วงเงินส ารองจ่าย ณ โรงเรียน ไม่เกินวันละ 
30,000 บาท เงินฝากธนาคารไม่เกิน 1,000,000 บาท ส่วนท่ีเกินฝากไว้ที่ ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา 
(เข้าถึงได้จาก : http://audit.obec.go.th/images/docs/School_income/1.pdf) 
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ท่ีประชุม   รับทราบ 

3.18 เร่ือง การส่งรายงานเงินคงเหลือประจ าเดือน 

 ตามท่ีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัดท ารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าเดือน ณ วันสิ นเดือนและให้ส่งภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป ยังไม่บางโรงเรียนท่ียังท ารายงาน       
ไม่ถูกต้องเลยมาเดือนถัดป ีและให้ถ่ายส าเนาสมุดธนาคารแนบมาด้วย 
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ การท่ีต้องส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการจัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงินไปทางไลน์
เพราะต้องการย  าเตือนไม่ให้เกิดความผิดพลาดโดยเฉพาะในการน าส่งเงินผ่านทางระบบ KTB Corporate 
online หากผิดพลาดจะท าให้เกิดความยุ่งยากในการแก้ไขอย่างมากทั งเขตพื นท่ีการศึกษาและทางโรงเรียน 
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานเงินคงเหลือประจ าเดือน ไม่จ าเป็นต้องท า ณ วันสิ นเดือนแต่ให้เอา
รายงานเงินคงเหลือประจ าวันของวันสุดท้ายท่ีมีการเคล่ือนไหวในเดือนนั นส่งมาท่ีเขตพื นท่ีการศึกษาภายใน
วันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 
ท่ีประชุม  รับทราบ อยากให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดท าปฏิทินการส่งรายงานข้อมูลทางการเงิน
ทั งหมด ว่ารายการใดต้องส่งภายในวันท่ีเท่าไหร่  

3.19 เร่ือง การยืมเงินราชการ 

 การยืมเงินเพื่อช าระค่าวัสดุและค่าจ้างต่างๆ ไม่สามารถยืมได้ ต้องท าในระบบจัดซื อจัดจ้างเท่านั น 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

3.20 เร่ือง การเบิกเงินเดือน ของธุรการ   

ธุรการเงินเดือน 9,000 บาท ขอให้ส่งหลักฐานต่างๆในการเบิกจ่ายภายในวันท่ี 22 ตุลาคม 
2565 เพื่อให้เบิกจ่ายได้ทันภายในสิ นปีงบประมาณ 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

3.21 เร่ือง การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 

หมวด 9 ส่วนท่ี 3 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ข้อ 213 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ นปีงบประมาณของทุกปี     
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตาม  ข้อ 205 แล้วแต่กรณี แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการ
หรือหน่วยงานนั น ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าท่ีพัสดุ คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจ าเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
งวดตั งแต่วันท่ี 1 ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันท่ี 30 กันยายนปีปัจจุบันและตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยู่เพียง
วันสิ นงวดนั น โดยเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรกเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่าย
ถูกต้องหรือไม่ พัสดุเหลือมีตัวอยู่ตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดช ารุด เส่ือมสภาพ หรือสูญไปเพราะ
เหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั งภายใน 30 
วันท าการนับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั น 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้แจ้งหนังสือให้โรงเรียนได้ด าเนินการและรายงานผลการ
ด าเนินการดังกล่าวมายังเขตพื นท่ีการศึกษาและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
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