
 
 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๔ 

ครั้งที่  ๗ /๒๕๖๑ 
วัน ศุกร์  ที่  ๗  กันยายน  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ   หอประชุมเมตตาธรรม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๔ 
……………………………………… 

พิธีการก่อนประชุม 
๑. มอบประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี 2560 ส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ  ได้ด าเนินการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี 2560  เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการ
ประกอบกิจกรรมลูกเสือ  และเป็นตัวอย่างอันดีแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ได้รับการคัดเลือก  จ านวน  10  คน  ดังนี้ 

 1.1) ประเภทผู้บริหาร 
      1.นางสาวนิภารัตน์  อินทนาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาคูณ 
      2.นายนิคม   สมจิตร   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลุมข้าว 
      3.นายสุพรต   ศิริธร   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสี 
      4.นางสาวดารุณี   อัคเทพ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งทอง 
      5.นางฉวีวรรณ   พาภักดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถิ่น 
      6.นายสมเกียรติ   อุ่นท้าว  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน 
 1.2) ประเภทผู้สอน 
      1.นายอภิรมย์   ผิวลออ  ครูโรงเรียนบ้านยางโกนวิทย์ 
      2.นางวันดี   สมจิตร   ครูโรงเรียนบ้านเทื่อม 

1.3) ประเภทผู้สนับสนุน 
      1.นายบุญประเสริฐ   ไชยศิริ  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 
      2.นางสาวดวงจันทร์   เสียงใส  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๒. มอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best รุ่นที่ ๒ (ระดับเพชร) ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านท่าโสม 
๓.   การมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนที่มีผลคะแนนการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT 
ให้แก่โรงเรียนที่มีคะนนสูงกว่าระดับประเทศ จ านวน ๒๐ โรงเรียน  (ล าดับที่ ๑๑-๓๐) ล าดับที่ ๑-๑๐ ได้มอบ
แล้วในคราวประชุมครั้งที่แล้ว 
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อันดับ โรงเรียน อ าเภอ 
ภาษา
ร้อยละ 

ค านวณ
ร้อยละ 

เหตุผล
ร้อยละ 

รวม 3 ด้าน 
ร้อยละ 

1 บ้านขัวล้อ บ้านผือ 77.14 67.42 50.85 65.14 
2 บ้านขอนยูง กุดจับ 60.00 64.28 57.14 60.47 
3 ชุมพลนาคลัง นายูง 62.69 58.25 52.85 57.93 
4 บ้านนางิ้ว บ้านผือ 59.28 51.42 61.42 57.38 
5 อุดรวัฒนานุสรณ์ บ้านผือ 56.42 44.28 60.71 53.80 
6 บ้านใหม่ บ้านผือ 50.35 56.25 50.53 52.38 
7 บ้านทุ่งทอง น้ าโสม 54.28 44.28 57.38 51.98 
8 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร กุดจับ 55.71 54.76 44.28 51.58 
9 บ้านติ้ว บ้านผือ 59.61 45.52 48.57 51.23 

10 บ้านนาอ่าง บ้านผือ 55.00 44.28 54.28 51.19 
11 บ้านเทพประทาน น้ าโสม 58.46 45.71 48.13 50.76 
12 บ้านแหลมทองพัฒนา บ้านผือ 56.73 46.12 49.38 50.74 
13 บ้านเชียงเพ็ง กุดจับ 55.35 46.42 50.35 50.71 
14 บ้านนาสี บ้านผือ 59.22 36.36 54.80 50.12 
15 บ้านนาค าน้อย นายูง 54.55 49.25 46.39 50.06 
16 บ้านล าภู กุดจับ 58.09 47.61 41.90 49.20 
17 บ้านนาคูณ บ้านผือ 58.77 37.55 51.02 49.11 
18 น้ าโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) น้ าโสม 56.17 40.61 48.21 48.33 
19 บ้านดงหวายดงขวาง บ้านผือ 54.74 40.34 49.25 48.11 
20 บ้านสามัคคี น้ าโสม 48.65 47.61 47.38 47.88 
21 บ้านหนองกุงหนองเจริญ กุดจับ 50.17 40.00 53.03 47.73 
22 บ้านดงบัง กุดจับ 50.82 43.60 48.27 47.56 
23 บ้านหยวก น้ าโสม 54.04 39.02 46.69 46.58 
24 บ้านผักบุ้ง บ้านผือ 52.38 41.90 44.57 46.28 
25 บ้านโสกแกค าเจริญ กุดจับ 55.16 37.58 45.93 46.22 
26 บ้านวังเลาโสมสวรรค์ นายูง 52.42 34.42 51.57 46.14 
27 บ้านคูดงประชาสรรค์ บ้านผือ 53.01 41.58 43.80 46.13 
28 บ้านสะคุวิทยา บ้านผือ 49.71 48.85 39.00 45.85 
29 บ้านหนองหัวคู บ้านผือ 54.28 33.26 49.38 45.64 
30 ชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ 53.06 43.80 39.86 45.57 



 
๓.  การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ คณะกรรมการด าเนินงานโครงการตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนฯ  
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน 
๑ นายวิทยา  ประวะโข ผอ.สพป. สพป.อด.เขต ๔ 
๒ นายส าราญ  อินทนาม รอง ผอ.สพป. สพป.อด.เขต ๔ 
๓ นายประสิทธิ์  ไชยวงษ์ รอง ผอ.สพป. สพป.อด.เขต ๔ 
๔ นายปัญจพล  แสงค าไพ รอง ผอ.สพป. สพป.อด.เขต ๔ 
๕ นายทนงศิลป์ จันทะแจ้ง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.อด.เขต ๔ 
๖ นายไพบูลย์ ค ากันยา ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.เขต ๔ 
๗ นายธีรพล  สุรภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.เขต ๔ 
๘ นายสุดสาคร ค าภา ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.เขต ๔ 
๙ นายเมธี  มูลธิ ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.เขต ๔ 

๑๐ นายบุญโรม ปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.เขต ๔ 
๑๑ นายชาญณรงค์  ราชบัวน้อย ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.เขต ๔ 
๑๒ นายสุนทร ปิระนันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.เขต ๔ 
๑๓ นางวราลักษณ์ อินทา ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.เขต ๔ 
๑๔ นางเกษมณี  ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.เขต ๔ 
๑๕ นางสาวรัตนาภรณ์ ค ามูล ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.เขต ๔ 
๑๖ นางอ้อยทิพย์ สุรภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.เขต ๔ 
๑๗ นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.เขต ๔ 
๑๘ นางสาวมธุรดา  ทองสมุทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.เขต ๔ 
๑๙ นางสาวอมรา  จันทะไทย ผอ.กลุ่มแผนฯ สพป.อด.เขต ๔ 
๒๐ นางสาวดวงจันทร์ เสียงใส ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.อด.เขต ๔ 
๒๑ นายหลักการ สีพาพันธ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อด.เขต ๔ 
๒๒ นางสาวปณิษา บุญมาก ปฏิบัติหนา้ที่ผอ.กลุ่มอ านวยการ สพป.อด.เขต ๔ 
๒๓ นางแป้งหอม  ค าสา นักประชาสัมพันธ์ สพป.อด.เขต ๔ 
๒๔ นางสาวสุพิชพร ติดสุข ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.อด.เขต ๔ 
๒๕ นางวิลัยวรรณ์ สีพาพันธ์ นักวิชาการเงินฯ สพป.อด.เขต ๔ 
๒๖ นางสาวนันท์นภัทร รชตรุ่งเรือง นักวิชาการเงินฯ สพป.อด.เขต ๔ 
๒๗ นางสาวนุตธิดา มหาฤทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินฯ สพป.อด.เขต ๔ 
๒๘ นางวัลภา  พลบูรณ์ นักวิชาการเงินฯ สพป.อด.เขต ๔ 
๒๙ นางสาวธิติดา  ตาทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.อด.เขต ๔ 
๓๐ นางสาวรุจิเรจ  ผลทิพย์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเพอร์ สพป.อด.เขต ๔ 
๓๑ นางบัญดิษย์  เทศชัยภูมิ แม่บ้าน สพป.อด.เขต ๔ 
๓๒ นายปัญญา อินทะวงษา ผอ.ร.ร. บริบาลภูมิเขตต์ 
๓๓ นางสาววรินทร เข็มทอง รอง ผอ.ร.ร. บริบาลภูมิเขตต์ 
๓๔ นางระออย  วงษ์แก้ว คร ู บ้านนาล้อม 
๓๕ นางทัศนียา  ศรีทะหา คร ู บ้านดงหวายดงขวาง 
๓๖ นางวิลาสินี ทวีจันทร์ คร ู บ้านกุดจับ 
๓๗ นางศรีนารถ สิทธิขวา คร ู อนุบาลบ้านเพียฯ 
๓๘ นางอัมพร  ชุ่มหิน คร ู บ้านน  าซึม 
๓๙ นางประทิพย์ ถินแดง คร ู บ้านนาสี 



 
๒ 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน 

๔๐ นางนฤมล  สุวรรณแสง คร ู อนุบาลบ้านผือฯ 
๔๑ นางบุญเหลือ บ ารุงวงค์ คร ู บ้านเชียงเพ็ง 
๔๒ นางเรไร ปลัดกอง คร ู ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 

๔๓ นางศิลาพร  คงใจดี คร ู บ้านกุดเม็ก 
๔๔ นางอังคณา  เหลืองประเสริฐ คร ู บ้านท่าโสม 
๔๕ นางสาววิเชียร สาโต คร ู กลางใหญ่ฯ 
๔๖ นายเตชิน แสงสอดแก้ว คร ู บริบาลภูมิเขตต์ 
๔๗ นางจีราวรรณ มีดี คร ู ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 
๔๘ นางนภารัตน์ ขุมดินพิทักษ์ คร ู บ้านค าด้วง 
๔๙ นางสาวชนนี วรรณา คร ู บ้านขอนยูง 
๕๐ นายอนุสรณ์ ก้อนค า คร ู บ้านนาแค 
๕๑ นายระพีพัฒน์  พันธุระ คร ู บ้านท่าโปงทอง 
๕๒ นางดวงฤทัย  วงชาดา คร ู บ้านท่าลี่ 
๕๓ นางสาวนณัฐนรี  นนทะราช คร ู บ้านนาเมืองไทย 
๕๔ นางสาวจิตตมาส  ตรีรัตน์ คร ู บ้านเจริญสุข 
๕๕ นางสาวรุ่งรัตน์  นันทกุล คร ู บ้านขัวล้อ 
๕๖ นางสาวกฤตยา  ถาวร คร ู หนองกุงวังแสง 
๕๗ นางราตรี  ภักดี คร ู บ้านลาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
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มติที่ประชุม ………………….......................................................................................................................………… 



 
๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๖ เม่ือวันที่ ๓๑ กรกฏาคม  ๒๕๖๑   
 เจ้าหน้าที่ได้ส่งทาง Smart area เรียบร้อยแล้ว 
 
มติที่ประชุม ……………………........................................................................................……… 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

  ๓.๑ การรายงานผลการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา           
วันที่ ๖  -๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ โรงเรียนบ้านหนองคล้า จังหวัดจันทบุรี และ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 
ตามหัวข้อ ดังนี้ 
  ๑. บุคลากรในส านักงานเขตพื นที่ ประเด็นที่รับผิดชอบ การศึกษาดูงานครั งนี มีผลดีกับตัวเราอย่างไร 
  ๒. ผู้บริหารอ าเภอนายูง ประเด็นที่รับผิดชอบ เม่ือศึกษาดูงานแล้วจะส่งผลกับโรงเรียนอย่างไร 
  ๓. ผู้บริหารอ าเภอน  าโสม ประเด็นที่รับผิดชอบ เม่ือศึกษาดูงานแล้วเราจ าน ามาพัฒนาครูผู้สอนอย่างไร 
  ๔. ผู้บริหารอ าเภอบ้านผือ ประเด็นที่รับผิดชอบ ความรู้ที่ได้รับส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนอย่างไร 
  ๕. ผู้บริหารอ าเภอกุดจับ ประเด็นที่รับผิดชอบ จะสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้
กับชุมชนท้องถิ่นอย่างไร 
 
มติที่ประชุม ……………………........................................................................................……… 
 

๓.๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓.๒.๑  การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม

มาตรา ๓๘ ค.(๒)  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  

รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ 
ด้วย ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้รับโอนข้าราชการ  

พลเรือนสามัญมาด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  สังกัดส านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  จ านวน ๓ ราย ดังนี  

๑.  นางสาวพรเลขา วัชระศุภรณ์  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับปฏิบัติการ  
ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื นที่ ๓  รับโอนมาด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชีระดับ
ปฏิบัติการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สังกัดส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี     
เขต ๔  ตั งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒.  นายหยัด ขจรเกียรติผดุ ง  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  ระดับช านาญการ  
ส านักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย  รับโอนมาด ารงต าแหน่งนิติกร  ระดับปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
สังกัดส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ตั งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๓.  นางสาวมะลิวรรณ ประสมศรี  ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี  ระดับช านาญการ  
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี  รับโอนมาด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน  ระดับช านาญการ  
หน่วยตรวจสอบภายใน  สังกัดส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ตั งแต่วันที่             
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  (เอกสารแนบหน้า ๑๖ - ๒๑) 

 
ประเด็นการพิจารณา กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๔ 

จึงน าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติที่ประชุม ……………………........................................................................................……… 



 
๕ 

 
๓.๒.๒  ปฏิทินการปฏิบัติงานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      

ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔   

รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ 
ด้วย ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๔ ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน

พิจารณาเลื่อนขั นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั งที่ ๒  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)  สังกัดส านักงาน
เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔   (เอกสารแนบหน้า ๒๒)       

ประเด็นการพิจารณา กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๔ 
จึงน าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติที่ประชุม ……………………........................................................................................……… 
  

๓.๓ เรื่องจากกลุ่มนโยบายและแผน 
รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ 

๓.๓.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ 

 
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 4 ก าหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผล ตามกลยุทธ์ จุดเน้นของ สพป.อุดรธานี เขต 4 สพฐ. ในวันที่  
21-22 กันยายน 2561 ณ อุ่นรักริมโขง รีสอร์ท อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขอเชิญประธานกลุ่ม ผู้แทน
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้แทนประธานศูนย์สาระการเรียนรู้  ที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุม วางแผน ก าหนดทิศทางการ
จัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 (ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน ส่งทาง
ระบบ smart area) 

 
มติที่ประชุม ……………………........................................................................................……… 
 

๓.๓.๒. การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของ
สถานศึกษา  (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)   

 
รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ 
     ขอให้โรงเรียนยังไม่ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 1 ผ่านเว็บไซต์ http://e-budget.jobobec.in.th  
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น. หากโรงเรียนไม่ด าเนินการปรับปรุง
ข้อมูลให้ถูกต้องแล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด จะส่งผลให้สถานศึกษาไม่สามารถปรับแก้เงินคงเหลือยกมาในการ
บันทึกข้อมูลครั้งที่ 2 เพราะระบบจะยกยอดจ านวนเงินส่วนที่ 5 ครั้งที่ 1 มาเป็นส่วนที่ 2 ครั้งที่ 2 โดยอัตโนมัติ 
โดยจะเปิดระบบให้โรงเรียนรายงานข้อมูลครั้งที่ 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น. 
 
มติที่ประชุม ……………………........................................................................................……… 
 
 
 
 

http://e-budget.jobobec.in.th/


 
๖ 

 
๓.๓.3 การรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ 

ขอให้โรงเรียนในสังกัด รายงานข้อมูลโครงการประหยัดการใช้ไฟฟ้า ตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยรายงานข้อมูลจ านวนหน่วยและงบประมาณที่เกิดข้ึนจริง       
เป็นรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ผ่านเว็บไซต์ http://e-budget.jobobec.in.th  ให้แล้วเสร็จ  
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น. 
 
มติที่ประชุม ……………………........................................................................................……… 
 
 ๓.๓.4. การส ารวจความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ 

ขอให้โรงเรียนในสังกัดส ารวจความต้องการ จ าเป็น ขาดแคลน เพื่อเตรียมขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และจัดท าแผนโครงสร้าง              
ด้านอาคาร สิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (ปี 2563-2565) 

 
มติที่ประชุม ……………………........................................................................................……… 
 

๓.๔ เรื่องจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
๓.๔.๑  เครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของช้าราชการ สายผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ 

ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ที่ ๒๐๒/๒๕๖๑ ลง
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  

 
รายละเอียดที่น าเสนอ 
          ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จะประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต ๔  ที่ ๒๐๒/๒๕๖๑ ลงวนัที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  โดยใช้ผลการด าเนินงาน ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๑๕ จุดเน้น ที่ก าหนด เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมสรุปข้อมูล ซึ่งมีประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ และเกณฑ์การประเมินตามเอกสารแนบวาระการประชุม (เอกสารแนบหน้า ๒๓-๓๘) 
 
มติที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๓.๔.๒  การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน      
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
รายละเอียดที่น าเสนอ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศเรื่อง การจัดงานมหกรรมความสามารถ            
ทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  (ตามเอกสารแนบ หน้า) 

ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้เสนอก าหนดจัดงาน 
ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ระหว่างวันจันทร์ที่๑๒-วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ - วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

http://e-budget.jobobec.in.th/


 
๗ 

 
 เนื่องจากก าหนดการจัดงานระดับชาติ ก าหนดเป็นวันที่ ๖-๘  ธันวาคม ๒๕๖๑ ห่างจากก าหนดจัดงาน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพียง ๑๒ วัน อาจส่งผลต่อการเตรียมตัวของนักเรียน และจัดการในระบบการแข่งขัน     
ไม่ทัน จึงเสนอก าหนดการจัดงานใหม่เป็นดังนี้ 
 ๑.  ก าหนดจัดงานระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๒๕ กันยายน – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 ๒.  ก าหนดจัดงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่  ๘-๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
(เอกสารแนบหน้า ๓๙ – ๔๘) 
มติที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๔.๓  การด าเนนิงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑(งบแลกเป้า)  

รายละเอียดที่น าเสนอ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ก าหนดจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย (งบแลกเป้า) ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
               ๕.๑ กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอนอ่านและเขียนประเภทหนังสือเล่มเล็ก สื่อสร้างสรรค์ Pop up 
และสื่ออ่ืน ๆ  เพ่ือให้ครูน าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการประกอบด้วย ครูผู้สอนชั้น ป.๑ 
โรงเรียนละ ๑ คน รวมจ านวน ๑๔๖  คน ด าเนินการ วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมถิรธัมโมชั้น 
๓  ห้องภูพระบาท และห้องพุทธรักษา สพป.อด.เขต ๔    

 ๕.๒ กิจกรรมพัฒนาครูด้านจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมสอนอ่านเขียนเชิงรุก (Active Learning)  
กลุ่มเป้าหมายครูผู้สอนชั้น ป.๒ โรงเรียนละ ๑ คน จ านวน ๑๔๖  คน ด าเนินการวันจันท์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อด.เขต ๔  
               ๕.๓  กิจกรรมผลิตสื่อวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดท า CD และหนังสือประกอบ ๔ ชุดกลุ่มเป้าหมายครูผู้มี
ความรู้ด้านการผลิตสื่อ ด้าน ICT ด้านวัฒนธรรม ด้านศิลปะ ด้านภาษาไทย อ าเภอละ ๖  คน ๔ อ าเภอ  รวม
จ านวน ๒๔  คน/ศึกษานิเทศก์ ๑๔ คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการ จ านวน ๒ คน รวม ๔๐ คน  จ านวน ๑ วัน 
ด าเนินการวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมถิรธัมโม ชั้น ๓  สพป.อุดรธานี เขต ๔  
                ๕.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (จุดเติมเต็มความสุขห้องสมุด สพป.อุดรธานี เขต ๔  เพ่ือ
เป็นต้นแบบแก่โรงเรียน  
                ๕.๕  จัดท าเอกสารคู่มือการด าเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 
ประจ าปี ๒๕๖๑ ของ สพป.อุดรธานี เขต ๔ พร้อมส าเนาให้โรงเรียน ๆ ละ ๑ เล่ม 
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๓.๔.๔  การด าเนนิงานโครงการด าเนินงานขับเคลื่อนเพือ่พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
รูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
รายละเอียดที่น าเสนอ 
               ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ก าหนดการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนา และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ



 
๘ 

 
สาธารณชนว่าสถานศึกษานั้น สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กับก าดูแล  

   เพ่ือให้การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแบบใหม่ และกฎกระทรวง          
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จะพัฒนาโรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้  

๑. โรงเรียนที่เตรียมรับการประเมิน ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนประชารัฐ      
ตามรายชื่อ ไปประชุม ในวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ  ห้องถิรธัมโม (ชั้น ๓ ) ประกอบด้วย 

โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 
โรงเรียนบ้านใหม่ 
โรงเรียนบ้านดงบัง 
โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 
โรงเรียนบ้านข้าวสาร 
โรงเรียนบ้านค าด้วง 
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 
โรงเรียนบ้านหนองแวง (บ้านผือ) 
โรงเรียนบ้านท่าโสม 
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 

๒.  การพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ตามรายชื่อ ไประชุม ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔  
กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ  ห้องถิรธัมโม (ชั้น ๓ ) ประกอบด้วย 

นายบุญประเสริฐ     ไชยศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 
นายนิคม    สมจิตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทื่อม 
นายศตรัฐ   พลมณี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 
นายค ามร   หลอดแพง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าด้วง 
นางชฎากรณ์  บรรเลงรมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหายโศก 
นายอาคม  สีพิมพ์สอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแวง 
นายสมเกียรติ   อุ่นท้าว  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน 
นางฉวีวรรณ  พาภักดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถิ่น 
นายพิชิต  พันทะศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาตูม 
นางอรอุมา  แก้วพล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 
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๙ 

 
๓.๔.๕  โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
 

รายละเอียดที่น าเสนอ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ก าหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ   
โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย 
จ านวน  ๒ รุ่น คือ 
  รุ่นที ๑ การอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ ๘  และเพ่ิมเติม  
   ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ - ๒ กันยายน  ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม 

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ – ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม 
  รุ่นที่ ๒  การอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรุ่นเฉพาะทาง 

วันที่  ๘ – ๙  กันยายน  ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม 
                     ขอให้โรงเรียนที่เก่ียวข้อง แจ้งและอนุญาตให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมตามก าหนด ตามหนังสือ
แจ้งโรงเรียน ที่ ศธ ๐๔๑๗๙ /๒๓๗๗   ลงวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  
            
มติที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ๓.๔.๖  การจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน ผ่านโปรแกรมงานทะเบียนวัดผล SchoolMIS                     

ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

รายละเอียดที่น าเสนอ 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนาโปรแกรมบริหารสถานศึกษาส าหรับ
ประถมศึ กษ า (SchoolMIS) เพ่ื อจั ด เก็บ ข้ อมู ล งานทะเบี ยน การวัดและประเมิน ผลทางการศึ กษ า 
ของนักเรียนทุกคนเพ่ือน าไปออกเอกสารการศึกษา ปพ.๑-๓ และเป็นฐานข้อมูลใช้งานด้านต่างๆ ตามแผนปฏิบัติ
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน 

  ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จะด าเนินการจัดอบรม 
เชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน ผ่านโปรแกรมงานทะเบียนวัดผล SchoolMIS ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จ านวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม ทั้งนี้ ขอให้
โรงเรียนพิจารณาส่งครผูู้รับผิดชอบการบันทึกผลการเรียน โปรแกรม SchoolMIS และสามารถขยายผลได้ 
โรงเรียนละ ๑ คน เข้ารับการอบรม และขอให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้าง
เวลาเรียน และศึกษาคู่มือการใช้โปรแกรมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานก่อนการอบรม และให้น าคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสายไฟมาพร้อมด้วย  
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๑๐ 

 
๓.๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

๓.๕.๑ ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best 
รุ่นที่ 2 
รายละเอียดที่น าเสนอ 

  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทย
สุขภาพดี  ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best รุ่นที่ 2   
โดยการคัดเลือกมี 2 รอบ คือ 

 รอบท่ี 1 คัดเลือกจากเอกสาร 
 รอบที่ 2 คัดเลือกเชิงประจักษ์ 

 บัดนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประกาศโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียน
ต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best รุ่นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ที่ผ่านการคัดเลือก คือ  

 1. โรงเรียนบ้านท่าโสมได้เป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best รุ่นที่ 2 
     ได้รับเงินรางวัล  จ านวน  100,000 บาท   (ระดับเพชร) 
 2. โรงเรียนบ้านทุ่งทอง  ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best รุ่นที่ 2         
              ได้รับเงินรางวัล  จ านวน  30,000 บาท     (ระดับชมเชย) 
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3.๕.๒ ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบนักเรียน  ระดับประเทศ ประจ าปี 2561 
รายละเอียดที่น าเสนอ 

 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานได้จัดการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน      

ประจ าปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ให้นักเรียนได้ต้นแบบกิจกรรม          
สภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมือง   มีส่วนร่วมในการบริหาร      
พัฒนาโรงเรียน ตามกฎกติกาที่ก าหนดให้สามารถขยายผลกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน              
การด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดได้เสร็จสิ้นแล้ว  
 - ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบ    
สภานักเรียน ประจ าปี 2561 ระดับภูมิภาค จ านวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านท่าโสม  อ.น้ าโสม  จ.อุดรธานี 
 
มติที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑ 

 
๓.๕.๓ แจ้งรับรองการเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

รายละเอียดที่น าเสนอ 
      ด้วยศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี  ได้ด าเนินการประเมินรับรองโรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชร  กรมอนามัยโดยส านักส่งเสริมสุขภาพ  ได้พิจารณาเอกสารรายงานของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว  
และได้รับรองโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จ านวน 3 โรงเรียน คือ 
 1. โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 
 2. โรงเรียนบ้านหยวก 
 3. โรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 
มติที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๕.๔ การก ากับดูแลคุณภาพนมโรงเรียน 
รายละเอียดที่น าเสนอ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ก าหนดมาตรการในการก ากับดูแล การผลิต การแปรรูป การขนส่งและ
การเก็บรักษานมโรงเรียน ตลอดการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และเพ่ือให้นักเรียนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพและปลอดภัย  โดยขอความร่วมมื อจากกระทรวงศึกษาธิการ          
ได้มอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบ  เพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจรับอาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  และวิธีด าเนินงานโดยเคร่งครัด  โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดประกาศ  คณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน  ภาคเรียน 1/2561  และส าเนาคู่มือการรักษาคุณภาพนมโรงเรียนฉบับโรงเรียนได้ที่
เว็บไซต์ ส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน  หรือติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 022 885 572 ส าหรับ
หนังสือจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จะแจ้งภายหลัง 
มติที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๕.๕ แจ้งการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน  ประจ าปีการศึกษา 2561 
รายละเอียดที่น าเสนอ 

       ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ออกประกาศเรื่องการคัดเลือกนักเรีย นและ
สถานศึกษา  เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2561 และได้จัดส่ง
ประกาศ ฯ ดังกล่าวมาให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวและเชิญชวน ให้สถานศึกษา   
ที่มีความพร้อมเสนอชื่อนักเรียนและสถานศึกษา  เข้ารับการประเมินและคัดเลือกตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้        
ในประกาศ  พร้อมด าเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศ  ประจ าปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 (1) รางวัลประเภทนักเรียน  มี  3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย  แยกตามขนาดสถานศึกษาที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่  ขนาดละ  1  รางวัล ซึ่งแบ่ง
ขนาดสถานศึกษา ดังนี้ 

1.1 ระดับประถมศึกษา 
  ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน 

ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ 121 – 280 คน 
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ 281 คนขึ้นไป 

1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน 
ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ 501 – 1,500 คน 
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ 1,501 คนข้ึนไป 



 
๑๒ 

 
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน 
ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ 501 – 1,500 คน 
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ 1,501 คนข้ึนไป 

(2) รางวัลประเภทสถานศึกษา  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 ระดับก่อนประถมศึกษา  ให้แก่สถานศึกษาในส่วนภูมิภาค(กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ 3 รางวัล 

ตามขนาดของสถานศึกษาดังนี้ 
  ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน 

ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ 121 – 280 คน 
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ 281 คนขึ้นไป 

2.2 ระดับประถมศึกษา  ให้แก่สถานศึกษาในส่วนภูมิภาค(กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ 3 รางวัล ตาม
ขนาดของสถานศึกษาดังนี้ 

  ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน 
ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ 121 – 280 คน 
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ 281 คนขึ้นไป 

2.3 ระดับมัธยมศึกษา  ให้แก่สถานศึกษาในส่วนภูมิภาค(กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ 3 รางวัล     
ตามขนาดของสถานศึกษาดังนี้ 

ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน 
ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ 501 – 1,500 คน 
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ 1,501 คนข้ึนไป 

(3) คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน               
ต้องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  การมีทักษะ  การจัดการและการท างาน    

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.75  
ระดับประถมศึกษา      เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 – 6 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับชั้นปลายศึกษาปีที่ 5 – 6 

(4) คุณสมบัติของสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน  
ต้องจัดการศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพครบทั้ง 5 ด้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

         4.1 สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
4.2 สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
4.3 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

(5) ขั้นตอนการด าเนินการคดัเลือก 
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือเข้ารับรางวัลพระราชทานส าหรับส่วนภูมิภาค          

ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน  แจ้งความประสงค์ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ตั้งอยู่   ส าหรับ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แจ้งความประสงค์ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตามสถานที่ตั้งของสถานศึกษานั้นๆ  ในปีการศึกษา  2561 



 
๑๓ 

 
สถานศึกษายื่นความจ านง  ขอเข้ารับการประเมินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 
2561 (ท้ังประเภทนักเรียนและสถานศึกษา) 

  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแต่ละพ้ืนที่  เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษา  
ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นผู้ด า เนินการ
คัดเลือกสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา  ขนาดละ 1 แห่ง แล้วส่งให้
ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัดด าเนินการต่อไป  ในปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งผล
การประเมินไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด  ภายในวันที่   
30 กันยายน 2561  

  3. คณะกรรมการระดับจังหวัดคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา  
ขนาดละ 1 แห่ง ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงาน  การคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดนั้น    
ในปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดด าเนินการประเมินและส่งผลการประเมินพร้อมเอกสาร  ประกอบการ
ประเมินไปยังศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด  ภายในวันที่  21  พฤศจิกายน  2561 

4.คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด  ด าเนินการประเมินสถานศึกษาตามระดับการศึกษาและ
ขนาดสถานศึกษา  โดยเรียงล าดับสถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือก  แต่ละระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา
ทุกแห่งที่เข้ารับการคัดเลือก  ตามผลคะแนนการประเมิน  จากล าดับสถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ าสุด  
คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด  ส่งผลการประเมินพร้อมแนบแบบประเมิน ที่กรอกคะแนนของคณะกรรมการ
ประเมินรายคนและฉบับสรุปรวม พร้อมทั้งเอกสารผลงานต่างๆ ส่งไปยังส านักทดสอบทางการศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน  ในปีการศึกษา 2561  ระดับกลุ่มจังหวัด
ด าเนินการประเมิน  และส่งผลการประเมิน พร้อมทั้งเอกสารการประเมินไปยังส านักทดสอบทางการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ภายในวันที่  31 มกราคม 2562 
 มติที่ประชุม  ................................................................................................................................................. 

๓.๖ เรื่องจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การด าเนินงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั นพื นฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียดที่น าเสนอ 
   ขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนด าเนินการ ดังนี  

๑. ประเมินผลการด าเนินการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของครูที่เข้ารับการพัฒนาทุกรายโดย
การประเมินผ่านระบบ Training OBEC .go.th ภายหลังการพัฒนาสิ นสุดลง ๓๐ วัน 

 ๒. การรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร เป็นเอกสารตามแบบที่
ทางเขตพื นที่การศึกษาส่งให้ โดยรายงานภายในวันที่ ๑๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๑  
มติที่ประชุม  .................................................................................................................................................... 

๓.๗ เรื่องจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๓.๗.๑ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

รายละเอียดที่น าเสนอ 
ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ และยังไม่ได้ส่งหลักฐานขอเบิก  ให้ตรวจสอบและ 

เร่งด าเนินการ ส่งเบิกภายในก าหนดให้จงได้  ส าหรับรายการที่เกินก าหนดเวลาแล้ว  ให้โอกาสโรงเรียนอีกครั้ง   
ก าหนดส่งภายในวันจันทร์ที่  10 กันยายน 2561  หกพ้นก าหนดถือว่าโรงเรียนไม่ประสงค์ใช้งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
มติที่ประชุม  .................................................................................................................................................... 
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๓.๗.๒ การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

รายละเอียดที่น าเสนอ 
ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

ในการตรวจสอบพัสดุ ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ  เพื่อตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ในงวด 1 ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
โดยให้เริ่มตรวจสอบตั้งแต่วันท าการแรกของปีงบประมาณถัดไป  และให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันท าการ นับแต่ 
วันเริ่มท าการตรวจสอบพัสดุ ผู้ ได้รับแต่งตั้ง จะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ            
และหน่วยงานต้องส าเนารายงาน ส่ง สตง. 1 ชุด   และหน่วยงานต้นสังกัด 1 ชุด  ตัวอย่างเอกสารจะบันทึกไว้ใน 
กลุ่มไลน์เจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.อุดรธานี่ เขต 4   
 
มติที่ประชุม  .................................................................................................................................................... 

๓.๗.๓ หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
รายละเอียดที่น าเสนอ 

 
  ส านักงบประมาณได้ปรับปรุงการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือด่วนที่สุด 
ที่ นร.0704/ว 68  ลงวันที่  29 เมษายน  2558   และได้แจ้งแนวทาง การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือ ที่ นร 0704/ว 37  ลงวันที่  6  
มกราคม 2559  ให้โรงเรียนถือปฏิบัติ (เอกสารแนบหน้า ๔๙ – ๕๗)   
 
มติที่ประชุม  .................................................................................................................................................... 
 

๓.๗.๔ การออกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรและการลงทะเบียนใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ 
รายละเอียดที่น าเสนอ 

 
ด้วย กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบตรวจสอบการบริจาคด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการ 

ควบคุมสถานศึกษา และศาสนสถาน  ที่ใช้สิทธิหักลดหย่อนและรายจ่ายในการบริจาค  ซึ่งสถานศึกษาต้องมี 
และใช้เลขประจ าตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร   เพ่ือให้ผู้ที่บริจาคสนับสนุนการจัดการศึกษา หรือ
ด้านศาสนา สามารถน าค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีได้  สถานศึกษาหรือศาสนสถาน  จะต้องด าเนินการ 

a. ขอมีและใช้เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
b. ลงทะเบียนใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) 
c. จัดส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนฯ ให้ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่อุดรธานี อนุมัติสิทธิ 

รายละเอียดได้แจ้งตาม หนังสือ ที่ ศธ 04179/2405  ลงวันที่  4  กันยายน  2561  แล้ว 
 
มติทีป่ระชุม  ................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๕ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

-ไม่มี- 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 

 
 
เลิกประชุมเวลา.................................น. 
 


