
   
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหม่ีวิทยา จ.ลพบุรี 

------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 

1 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี 
2 นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

3 นางกาญจนา บุญคง ผู้อ านวยการโรงเรียนพระนารายณ์ 
4 นายส ารวย วัฒนวงศ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกส าโรงวิทยา 

5 นายวรเทพ หอมจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 

6 นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 

7 นายประทวน ก าจัดภัย ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา 

8 นายสิปปนนท์ คงอ่ิม ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 

9 นางพรทิพย์ ทานะมัย ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 

10 จ.ส.อ.จตุรงค์  กุลแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา 

11 นายนรงค์ โสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 

12 นายธีรพงษ์ ภูธร ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

13 นายสังวรณ์ รักญาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยา 

14 นายเนลวัฒก์  กิ่งสุวรรณพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 

15 นายวีระวัฒน์ ระนาท ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 

16 นางปราณี ฉ่ าพ่ึง ผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ 
17 นางพรรณพร  โพธิจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา 

18 นางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพัฒนานิคม 

19 ว่าที่ร้อยตรีเสน่ห์  เอื้อสลุง ผู้อ านวยการโรงเรียนยางรากวิทยา 

20 นายวงเดือน  สารวิทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนล าสนธิวิทยา 

21 นายสมิง กุลธี ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ 

22 นางอารีย์ คนซื่อ ผู้อ านวยการโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 

23 นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 

24 นายสมเกียรติ ชมภูนุช ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนรามวิทยา 

25 นางอุบล จินดาน้อย ครูช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

26 นายชัยวัฒน์ บัตรทิม รองผู้อ านวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 

27 นางพรทิพย์ ทาสี   ครู โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา   

28 นางสุภาพร  ปิ่นงาม    ครู โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 
29 นายยุทธชัย  อินทร์วงศ์   ครู โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม   
30 นางสาวปาริฉัตร  แสนกาวิน  ครู โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
31 นางสาวกาญจน์ทิพา  ศรีสุคนธมิตร ครู โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
32 นางจิตติมา บุญเกื้อ   ครู โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 
33 นางกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล   ครู โรงเรียนปิยะบุตร์   
34 นายศราวุฒิ  นันโต   ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา   

 



   
35 นางเพ็ญนภา  ดอกกุหลาบ   ครู โรงเรียนพัฒนานิคม   
36 นางสาวรุ่งรัตน์  สวัสดิ์สุข   ครู โรงเรียนพัฒนานิคม   
37 นางสาวสุนทรี  จันทร์ส าราญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
38 นายอิทธิฤทธิ์  พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
39 นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
40 นางแสงเดือน ชุ่มใจรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
41 นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
42 นางปาณิสรา ตุลพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
43 นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
44 นายศรุต หรั่งแร่ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ า สพท. 
45 นางสาวกรรณิกา บุญมา เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ) 
1 นายวีระวัฒน์ วัฒนา ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ข้อราชการของ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี 
1.1.1 การวัดการประเมินผลในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

เน้นย้ าเรื่องการให้ ร มส กับนักเรียน ขอให้ครูผู้สอนขออนุมัติจากผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนถึงจะสามารถให้ได้ 
1.1.2 การบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ขอให้

ด าเนินการแบบมีส่วนร่วม ใช้นวัตกรรมที่มีอยู่ ในเรื่องความปลอดภัย โอกาสและการลดความเหลื่อมล้ า คุณภาพ 
และประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 
  1.1.3 โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ของ สพม.ลพบุรี มี 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนพัฒนานิคม 

1.1.4 ก าหนดการจัดประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 3/2564 ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
2.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้ งที่  1/2564 วันอังคารที่  7 กันยายน 2564  

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา จ.ลพบุร ี
                 สามารถเข้ารับรอง ตรวจสอบรายงานการประชุมได้ที่ www.sesalop.go.th > เมนู การประชุม 

 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1/2564 

 



   
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3.๑ ติดตามขอเปิดการเรียนการสอน แบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   

เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจ ประเมินในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สพม.ลพบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้ก าหนด ลงพ้ืนที่กรรมการประเมินขอเปิด
การเรียนการสอน แบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการตรวจ ประเมินใน
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่ส่งแบบรายงานค าขอการเปิดการเรียนการสอน ได้แก่  

1. โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม   วันที่ 24 พ.ย. 2564  
2. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ  วันที่ 23 พ.ย. 2564   
3. โรงเรียนหนองม่วงวิทยา   วันที่ 23 พ.ย. 2564   
4. โรงเรียนยางรากวิทยา   วันที่ 25 พย. 2564   
5. โรงเรียนบ้านชีวิทยา   วันที่ 24 พย. 2564   
6. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ  วันที่ 25 พย. 2564   
7. โรงเรียนขุนรามวิทยา   วันที่ 22 พย. 2564 

ที่ประชุม  รับทราบ 

3.2 ตารางแสดงการได้รับวัคซีน ของครูและบุคลาการทางการศึกษา  นักเรียน ในสังกัด  
จ านวนการฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 83.64 และยังไม่ได้รับการฉีด

วัคซีน ร้อยละ 11.22 จ านวนการฉีดวัคซีนของบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 96.36 และยังไม่ได้รับการฉีด
วัคซีน ร้อยละ 3.64 

ที่ประชุม  รับทราบ ประธานแจ้งประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนในรูปแบบ  Walk In ของแต่ละอ าเภอ ของจังหวัด
ลพบุรี และขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด รายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

3.3 การส ารวจการสรรหาชุดตรวจ ATK ให้กับโรงเรียนในสังกัด 
การขอรับการสนับสนุน โรงเรียนจ าเป็นต้องแบ่งกลุ่มนักเรียนครอบครัวนักเรียน และบุคลากรที่

เกี่ยวข้องในโรงเรียนให้ชัดเจนในการขอใช้ชุดตรวจ ATK ให้กับโรงเรียนในสังกัดจ านวน 25 โรงเรียน และจะ
ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  

ที่ประชุม  รับทราบ ขอให้กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ช่วยตรวจสอบระเบียบและหลักเกณฑ์ วิธีการ  
แนวทางในการใช้งบประมาณ ในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK  

3.4 การพิจารณาบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โควตาของกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 

1. โควตาเฉพาะเจาะจงส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ในสถานศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จ านวน 1 อัตรา 

2. ให้ผู้บริหารในสังกัดพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนละ 1 คน และจัดส่งประธานสหวิทยาเขต  
ของโรงเรียนที่สังกัด คัดเลือกส่งรายชื่อสหวิทยาเขต ละ 1 คน (ส่งส านักงานเขตฯ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2564 หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์) 



   
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  จะพิจารณาคัดเลือกเพียง 1 คน ทั้งนี้ 

การพิจารณาโควตาที่ได้รับจัดสรร ขอให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ แนวทางการพิจารณาบ าเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษฯ อย่างเคร่งครัดโดยจัดส่ง 1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน, ส าเนา กพ.7 (ปัจจุบัน) จ านวน 
1 ชุด 2. เอกสารผลงาน จ านวน 7 เล่ม  

ที่ประชุม  รับทราบ ผู้ เข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาชุดเดียว  
และขอให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาช่วยตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนในระบบ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 3.5 โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอย
พระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านหนังสือ 
พระราชนิพนธ์ฯ นั้น  

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จึงขอให้โรงเรียนที่มีความประสงค์เข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพ่ือ
จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ  โดยโรงเรียนจะต้องไม่เคยได้รับการจัดสรรหนังสือ  
พระราชนิพนธ์ ฯ มาก่อน ทั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ทางระบบ AMSS เท่านั้น ตามหนังสือ สพม.ลพบุรี ที่ ศธ ๐๔๓๓๓/ว ๑๓๙๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ มาแล้ว 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 
๑ โคกส าโรงวิทยา ๑ บ้านข่อยวิทยา 
๒ พัฒนานิคม ๒ ท่าวุ้งวิทยาคาร 
๓ ยางรากวิทยา   
๔ ชัยบาดาลวิทยา   
๕ บ้านเบิกวิทยาคม   
๖ ปิยะบุตร ์   
๗ หนองม่วงวิทยา   

หมายเหตุ โรงเรียนที่ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 3.6 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  
                   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔๙  
วรรคสอง ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่  
การประเมินครั้งสุดท้าย โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ที่ได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบล่าสุด ดังนี้ 
 
 



   
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
ผลการประเมิน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ ๓ 
๑ พระนารายณ์ เมือง ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
๒ ท่าวุ้งวิทยาคาร ท่าวุ้ง ดี ดี ดี 
๓ ชัยบาดาลวิทยา ชัยบาดาล ดี ดีมาก ดีมาก 

หมายเหตุ ผลการประเมินแบ่งเป็น ๕ ระดับคุณภาพ คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ 
ผลการประเมิน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ ๓ 
๑ โคกกะเทียมวิทยาลัย เมือง ดี ดี ดี 
๒ บ้านข่อยวิทยา เมือง ดี ดี ดี 
๓ ดงตาลวิทยา เมือง ดี ดี ดี 
๔ พิบูลวิทยาลัย เมือง ดี ดี ดี 
๕ ชัยบาดาลพิทยาคม ชัยบาดาล ดี ดี ดี 
๖ ท่าหลวงวิทยาคม ท่าหลวง ดี ดี ดี 
๗ โคกส าโรงวิทยา โคกส าโรง ดี ดี ดี 
๘ บ้านหมี่วิทยา บ้านหมี่ ดี ดี ดี 
๙ โคกสลุงวิทยา พัฒนานิคม ดี ดี ดี 

๑๐ พัฒนานิคม พัฒนานิคม ดี ดี ดี 
หมายเหตุ ผลการประเมินแบ่งเป็น ๕ ระดับคุณภาพ คือ ดี พอใช้ ปรับปรุง 

  

รายช่ือโรงเรียนที่รอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 ระยะที่ 1 จ านวน ๑๑ โรงเรียน ดังนี ้

๑. ปิยะบุตร ์

2. โคกเจริญวิทยา 

3. โคกตูมวิทยา 
4. หนองม่วงวิทยา 

5. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

๖. บ้านชีวิทยา 

๗. ล าสนธิวิทยา 

๘. สระโบสถ์วิทยาคาร 
๙. ยางรากวิทยา 
๑๐. ขุนรามวิทยา 
๑๑. บ้านเบิกวิทยาคม 
๑๒. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 



   
กลุ่มนโยบายและแผน 

 3.7 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุร ี

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ได้ด าเนินการจัดท ากรอบทิศทางการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้หน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดใช้เป็นกรอบทิศทางในการ
ด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการ และมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา  
ลดความเหลื่อมล้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน มีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ รายละเอียด ดังนี้ 

วิสัยทศัน ์(Vision)   
องค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
 5. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่ จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพทันสมัย โดย
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goals) 

 1. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ มีเครือข่ายทาง
วิชาการในการยกระดับคุณภาพ 
 3. สถานศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานสากล 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
หลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ (Strategic Issues) 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 
 4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
 5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 



   
ค่านิยมองค์กร  (Core  Value) 

“คุณภาพคู่คุณธรรม ร่วมทีมพัฒนา จิตอาสาบริการ” 

ที่ประชุม  รับทราบ 

3.8 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (รายการงบปีเดียว) จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

3.8.1 ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  มีโรงเรียนในสังกัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน จ านวน 14 โรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนโคกเจริญวิทยา            
2. โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา       
3. โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม     
4. โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม    
5. โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม      
6. โรงเรียนบ้านชีวิทยา           
7. โรงเรียนปิยะบุตร์          
8. โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา         
9. โรงเรียนโคกสลุงวิทยา         
10. โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย   
11. โรงเรียนดงตาลวิทยา    
12. โรงเรียนล าสนธิวิทยา            
13. โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร    
14. โรงเรียนหนองม่วงวิทยา    

3.8.2 ส าหรับโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ได้จัดสรรได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ให้ โรงเรียนพัฒนานิคม  

3.8.3 ส าหรับส าหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ  
ได้จัดสรรได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน  
ให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี  

3.8.4 ส าหรับโรงเรียนทั่วไป ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน จ านวน 7 โรงเรียน ดังนี้ 

   1.  โรงเรียนยางรากวิทยา    
   2.  โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา  
   3.  โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  
   4.  โรงเรียนขุนรามวิทยา 
   5.  โรงเรียนโคกตูมวิทยา   

     6.  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  
   7.  โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา  



   
ข้อด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เนื่องจากการเสนอตั้ง

งบประมาณ ประจ าปีเป็นการเสนอล่วงหน้า  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงขอให้สถานศึกษาด าเนินการตามรายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ และกรณี
รายการค่าปรับปรุงช่อมแชมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรใน
ปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หากมีรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้  
ได้ด าเนินการไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรืองบประมาณจากแหล่งอ่ืนแก้ปัญหาไปแล้วขอให้แจ้งส่งคืน
งบประมาณกลับโดยด่วน เพ่ือที่จะได้ส่งคืนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป  และเม่ือตรวจสอบ
แล้วไม่เป็นไปตามที่ได้กล่าวไว้  ให้สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้
งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ และด าเนินการจัดจ้างให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  
และหนังสือเวียนที่เกี่ยวช้องให้ถูกต้องต่อไปในทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
เป็นส าคัญ ทั้งนี้ จะก่อหนี้ผูกพันท าสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับการโอนเงินจัดสรรแล้วเท่านั้น ทั้งนี้โรงเรียนสามารถ 
Download เอกสารแบบรูปรายการ และประมาณการราคาจากเว็บไซต์  ส านักอ านวยการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  designobec.blogspot.com มาใช้ในการด าเนินการจัดจ้าง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 3.9 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566) 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล กิจกรรมการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) โดยได้จัดสรรให้โรงเรียน
พัฒนานิคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองในสังกัด เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน 318ล255-ก/นอกเขต
แผ่นดินไหว ทั้งนี้ จะก่อหนี้ผูกพันท าสัญญาได้ ก็ต่อเมื่อได้รับการโอนเงินจัดสรรแล้วเท่านั้น  

ที่ประชุม  รับทราบ 

 3.10 การเปลี่ยนสถานที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ตั้งอยู่ที่อาคารส านักงานคณะกรรมการสภา
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าจังหวัดลพบุรี บริเวณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  
ซึ่งอาคารดังกล่าวมีขนาดเล็ก และประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  
จะได้รับจัดสรรกรอบอัตราก าลังบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ที่ส านักงานเพ่ิมขึ้น จะท าให้สถานที่ที่ปฏิบัติงาน 
ไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ และสถานที่การให้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และผู้มาติดต่อราชการจะไม่ได้รับความสะดวก จึงจะเปลี่ยนสถานที่ตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษาลพบุรี ไปตั้งสถานที่แห่งใหม่ โดยเสนอสถานที่ตั้ง 2 แห่ง ได้แก่  

1.โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย  จากการลงพ้ืนที่ดูสถานที่ตั้งอาคาร 2 บริเวณโรงเรียน        
โคกกะเทียมวิทยาลัย มีสภาพอาคารที่มีความพร้อม มีพ้ืนที่ที่เพียงพอต่อในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และ     
ผู้มารับบริการ ระยะทางห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดลพบุรี ประมาณ 9 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 88 หมู่ 7 ถนน
พหลโยธิน ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ติดถนนพหลโยธิน การคมนาคมสะดวก จึงเสนอให้
ย้ายที่ตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ไปที่อาคาร 2 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย  ซึ่งโรงเรียน



   
โคกกะเทียมวิทยาลัย ได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย และ
ที่มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ใช้อาคาร 2 โรงเรียนโคกกะ
เทียมวิทยาลัย เป็นสถานที่ตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่ แห่งใหม่ 

2.โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ที่  
ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี ที่ได้เลิกโรงเรียน ระยะทางห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดลพบุรี 32 กิโลเมตร ซึ่งมี
ระยะทางท่ีไกลจากศูนย์ราชการจังหวัดลพบุรี และอาจไม่ได้รับความสะดวกของผู้มารับบริการ จึงไม่เหมาะที่จะใช้
เป็นที่ตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

จากข้อมูลที่น าเสนอ เห็นควรย้ายส านักงานฯ ไปใช้อาคาร 2 บริเวณโรงเรียนโคกกะเทียม
วิทยาลัย เป็นที่ตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

ที่ประชุม  รับทราบ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3.11 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น “พัฒนาศักยภาพครูแนะแนวระดับชั้น
มัธยมศึกษา” รุ่นที่ ๑ 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ แจ้งอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพครูแนะแนว
ระดับชั้นมัธยมศึกษา” รุ่นที่ ๑ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๖๔ สามารถ
ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบอรมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ หรือมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมสามารถ
ติดต่อ ได้ที่หมายเลขโทรศพัท์ ๐๖ ๔๙๕๘ ๔๙๕๑  (นายกฤตนันท์ ในจิต)  

ที่ประชุม  รับทราบ 

3.12 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา  
แสงมลิ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ด้วย มูลนิธิสมาน –คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ขอแจ้งครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาที่มีความประสงค์  และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน ๑ คน โดยส่งแบบกรอกข้อมูลฯ 
ผลงานพร้อมหลักฐานประกอบให้คณะกรรมการของมูลนิธิ พิจารณาก่อนวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕          

ที่ประชุม  รับทราบ 

3.13 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
ด้วย มรท. แจ้งว่า ขอแจ้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษตอบแบบสอบถามออนไลน์ตามลิงค์

https://forms.gle/BPcPp688fKrWLA987 หรือ QR Code ตามเอกสารที่แนบมา ภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์  ประธานกรรมการ
จัดท าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีโทร ๐๙๕๔๙๑๑๐๑๐ email: kat_008w@yahoo.com     

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 



   
 

3.14 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ด้วย โรงเรียนโคกตูมวิทยา แจ้งโรงเรียนที่มีความสนใจหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ดังกล่าว สามารถติดต่อประสานกับโรงเรียนโคกตูมวิทยาและ
ตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

ที่ประชุม  รับทราบ 

3.15 “นวัตกรรมภูมิศาสตร์ส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ผ่านระบบออนไลน์ 
ด้วย สพฐ. แจ้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นวัตกรรมภูมิศาสตร์ส าหรับการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต” ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระภูมิศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา  
และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สามารถส่งแบบตอบรับ เข้าร่วมการ
อบรมดังกล่าว ไปยังสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rangsank@nu.ac.th สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๕๒๕๕๔๖๙    

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  - ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
 5.๑ การคัดเลือกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ ๒๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีโรงเรียนที่ประสงค์เข้า
ร่วมโครงการดังนี้ 

๑. โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา 
๒. โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 
๓. โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
๔. โรงเรียนดงตาลวิทยา 
๕. โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
๖. โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
๗. โรงเรียนพระนารายณ์ 
๘. โรงเรียนยางรากวิทยา 
๙. โรงเรียนล าสนธิวิทยา 
๑๐. โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 




