รายงานการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2562
ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.
ณ โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประธานที่ประชุม : นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ผู้มาประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จานวน 193 คน
ก่อนการประชุม นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
เชิญที่ประชุมร่วมกันประกอบพิธีเขตสุจริต
- เคารพธงชาติ (พร้อมกัน)
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ
- กล่าวคาปฏิญญาเขตสุจริต (พร้อมกัน)
- ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10 (พร้อมกัน)
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
3
มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัล IQA Award ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี 2561
มอบเกีย รติพนั กงานเจ้ าหน้าที่ส่ งเสริ มความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ดีเด่น และ มอบเกียรติบัตร
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร
2.2 นายธงชัย พูล ศิริเจริญกุล รองผู้อานวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รักษาการแทน
ผู้อานวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักเรียนศึกษาต่อในโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และได้ส่งคณะครูบุคลากรในโรงเรียนลงแนะแนวทางการศึกษาต่อ
ให้กบั นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
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ประธานที่ประชุม แจ้งเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. การสารวจ ยืนยันจานวนนักเรียน และการแก้ปัญหา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งนโยบายการและข้อสั่งการที่
หน่วยงานในสังกัดต้องดาเนินการเกี่ยวกับการรายงานจานวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงใน
ห้องเรียน โดยให้โรงเรียนในสังกัดดาเนินการตามข้อสั่งการ โดยในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ จะได้มีการตรวจ
นับนักเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้มีการ
แต่งตั้งผู้แทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาศูนย์ฯ ต่าง ๆ เพื่อดาเนินการตรวจนับนักเรียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีความโปร่งใส ซึ่งคณะกรรมการจะมีเอกสารในการตรวจนับนักเรียน ดังนี้
1. แบบสรุปการนับจานวนนักเรียน
2. แบบรายงานสาเหตุการเพิ่มและลดของจานวนนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๖๑
3. แบบรายงานกรณีอื่นๆ (ใช้ในกรณีเด็กมีตัวตนแต่ไม่สามารถมาได้ในวันนับตัว)
ที่ประชุม
รับทราบ
2. การป้องกันการทุจริตและกรณีตัวอย่างการทุจริต
ผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ จั ด ให้
ผู้อานวยการสถานศึกษาแบ่งกลุ่ม จานวน 15 กลุ่ม เพื่อระดมความคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ตามตัวอย่าง
กรณีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้แจกให้แต่ละกลุ่มพิจารณา
ขอเท็จจริงตามตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง หลังจากนั้นได้ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอแนวคิดเหตุผลเกี่ยวกับเรื่อง
การทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าจะดาเนินการทางวินัย ร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงและ
ระดับโทษที่จะได้รับการลงโทษ จากนั้นก็ให้นายดวงจันทร์ ทาคาวงค์ ตาแหน่งนิติกร ชานาญการพิเศษ เป็นผู้
กล่าวสรุปผลการดาเนินการทางวินัยและระดับโทษที่จะลงในแต่ละกรณีตัวอย่างที่นามาศึกษาวิเคราะห์ซึ่งส่วน
ใหญ่จ ะเป็ น พฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ ก.ค.ศ. ได้มีมติให้ล งโทษและ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกัน
ระดมความคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตามกรณีศึกษาที่ได้แจกให้กับแต่ละกลุ่ม และส่งตัวแทนมานาเสนอ
แนวคิดของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งให้นายดวงจันทร์ ทาคาวงศ์ นิติกร ชานาญการพิเศษ กล่าว สรุปผลตาม
กรณีศึกษาต่างๆ ให้ที่ประชุมรั บทราบร่วมกัน ซึ่งหัวข้อที่นามาให้ที่ประชุมวิเคราะห์จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการกระทาผิดระเบียบของผู้บริหารสถานศึกษาที่พบเจอตามข่าวสารทั่วไป
ที่ประชุม
รับทราบ
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3. นโยบายการจัดการศึกษา อนุบาล 3 ขวบ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียนสังกัด สพฐ. โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1
อายุ 3 ขวบ ขอให้เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด
สานักสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สาหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ
เรียนอยู่นั้น ให้โรงเรียนดาเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
4. การเช่าใช้ Internet ในสถานศึกษา
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน ได้ จั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย
งบประมาณปี 2562 เพื่อเป็นค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 1 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 ในการนี้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้มีหนังสือเชิญประชุมชี้แจง
แนวทางการจั ด หาผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเช่ า อิ น เตอร์ เ น็ ต ในวั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2561 ตั้ ง แต่ เ วลา
09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
เพื่อให้การดาเนินงานการเบิกจ่ายเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจั ดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
ที่ประชุม
รับทราบ
5. การจ้างอัตราจ้างในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ จัดสรรงบประมาณ
ให้กับอัตราจ้างในสถานศึกษา ดังนี้
5.1 งบประมาณที่ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5.1.1 พนักงานราชการ ตาแหน่งครูพี่เลี้ยง ( 33 อัตรา )
5.1.2 พนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน ( 94 อัตรา )
5.1.3 พี่เลี้ยงเด็กพิการ ( 48 อัตรา )
5.1.4 ธุรการโรงเรียน อัตรา 15,000 บาท (75 อัตรา)
5.1.5 ธุรการโรงเรียน อัตรา 9,000 บาท (79 อัตรา) ตามระบบ EGP
(ยกเว้น ตาแหน่งว่างจากงบ 15,000 บาท ลาออก อยู่ในระหว่างรายงาน สพฐ.)
5.2 งบมาแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้าง
5.2.1 อัตราจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ
ร.ร. เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)
5.2.2 อัตราจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ
(49 อัตรา)
5.2.3 อัตราจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ
ร.ร.คู่พัฒนา (6 อัตรา)
5.2.4 บุคลากรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (22 อัตรา)
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5.3 ยังไม่ได้รับจัดสรรอัตรา รายละเอียดดังแนบ
5.3.1 ครูสาขาขาดแคลน (Sp 2)
5.3.2 นักการภารโรง (Sp 2)
5.3.3 นักการภารโรงขาดแคลน
ที่ประชุม

รับทราบ

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเข้ม “ครูผู้ช่วย”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด ดาเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สาหรับครูผู้ช่วย เป็นเวลา 2 ปี
โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตาม ว19/61
รายละเอียดดังแนบ
ที่ประชุม
รับทราบ
7. การเตียมการจัดสอบ O-NET, NT, ข้อสอบกลาง
7.1 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้
กาหนดวันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์
2562 ซึ่ ง ขณะนี้ ใ ห้ โ รงเรี ย นด าเนิ น การจั ด ท าร่ า งค าสั่ ง กรรมการ ส่ ง ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET
ระดับโรงเรียน ตามเอกสารดังแนบ
7.2 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดั บชาติ NT ในช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2561 ให้โรงเรียนดาเนินการนาเข้าข้อมูลนักเรียนในระบบ NT
Access รายละเอียดการดาเนินการให้ปฏิบัติตามปฏิทินการสอบ รายละเอียดดังแนบ
7.3 ข้อสอบกลาง ปีนี้โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 ไม่มีการดาเนินการสอบข้อสอบกลาง แต่ถ้าโรงเรียนไหนประสงค์จะวั ดและประเมินผล
นักเรียน โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดข้อสอบกลางจากคลังข้อสอบของสานักทดสอบทางการศึกษามาเป็น
แนวข้อสอบได้
ที่ประชุม
รับทราบ
8. การจัดการเรียนการสอน Coding, AI
ปัจจุบันแนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยี จะเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียน
การสอน เพราะทั ก ษะทางเทคโนโลยี ต อบโจทย์ ยุ ค เดิ น หน้ า ประเทศไทย 4.0 และด้ ว ยเทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงแทบตลอดเวลา ล้าหน้ามากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นครูผู้สอนต้องก้าวตามยุคสมัยให้ทันและนามาปรับ
ใช้ในการเรียนการสอน ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง
ที่ประชุม
รับทราบ
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9. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV และ DLIT
การจัดการการสอนโดยใช้ DLTV และ DLIT เป็นการเรียนการสอนผ่านระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อช่วยลดปัญหาโรงเรียนที่ขาดแคลนครู โรงเรียนไหนที่มีการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ DLTV และ DLIT ให้ดาเนินการต่อไป โดยทางกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และกลุ่ม
นิเทศฯ จะร่วมกันวางแผนและติดตามการพัฒนาระบบต่อไป เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
ที่ประชุม
รับทราบ
10. โครงการ “ร้อยใจรักษ์”
โครงการ “ร้อยใจรักษ์” เป็นโครงส่วนพระองค์ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา การโครงการร้อยใจรักษ์ในพื้นที่อาเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ มีโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อยู่ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน ต.ช.ด ศึกษานารีอนุสรณ์ 3
โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงามและโรงเรียนบ้านสุขฤทัย ซึ่งเป็นโครงการที่ดูแลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และอีกไม่นานจะมีการขยายเพิ่มเติมตามอาเภอที่
อยู่ติดตะเข็บชายแดน ซึ่งหมายรวมถึงอาเภอ 5 อาเภอ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 3 ดูแลอยู่ด้วย
ที่ประชุม
รับทราบ
11. นโยบาย 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
เป็นนโยบายที่เน้นการพัฒนาโรงเรี ยนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสร้างความเท่าเทียม
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อจะลดความเหลื่อมล้าด้ านการศึกษา เป็นการสร้างโรงเรีย น ให้มีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์ครบครันและมีสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีผู้บริห ารและ
ครูที่มีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ที่ประชุม
รับทราบ
12. การเลือกตั้ง ส.ว.
กฎหมายการได้มาซึ่งสมาขิกวุฒิสภา ส.ว. 250 คน มาจาก กกต. จัดการเลือก
ส.ว. จานวน 200 คน แล้วนารายชื่อเสนอต่อ คสช. เพือคัดเลือกเป็น ส.ว. จานวน 50 คน และบัญชี
สารอง จานวน 50 คน
คณะกรรมการสรรหา ส.ว. คัดเลือกบุคคลไม่เกินจานวน 400 คน แล้วนารายชื่อ
เสนอต่อ คสช. เพื่อคัดเลือกเป็น ส.ว. จานวน 194 คน และบัญชีสารอง จานวน 50 คน
ส.ว. โดยต าแหน่ ง จ านวน 6 คน ประกอบด้ ว ย ปลั ด กระทรวงกลาโหม
ผู้ บั ญชาการทหารสู งสู ด ผู้ บั ญชาการทหารบก ผู้ บั ญชาการทหารเรี อ ผู้ บัญชาการทหารอาหาศและผู้
บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 จะเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายในการสนับสนุน
การดาเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
ที่ประชุม
รับทราบ
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13. การจัดการแข่งขัน “สพฐ.เกมส์” ปี 2561
โรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวและโรงเรียนบ้านสุข
ฤทัย เป็นตัวแทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ไปเข้าร่วมแข่งขัน “สพฐ.
เกมส์” ปี 2561 ระดับภาคเหนือที่จังหวัดสุโขทัย
ที่ประชุม
รับทราบ
14. การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2561
การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2561 ในปีนี้จัดที่จังหวัดพะเยา
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้เข้าแข่งขันในครั้งนี้หลาย
โรงเรียน
ที่ประชุม
รับทราบ
15. การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้ ผู้บ ริ หารโรงเรี ยนศึกษา ว 20/2561 หลั กเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดดังแนบ
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันคิดตัวชี้วัดที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จะนามาประเมินผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ที่ประชุม
ไม่มี
เลิกประชุม

เวลา 16.30 น.
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