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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๔ 

วันที่  ๑๔   มกราคม   ๒๕๖๔          เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.      

ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  

------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 

๑. นายปัญญารัฐฎน์  จันทร์กอง  ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔  ประธานคณะกรรมการ  

๒. นายไสว  พังคะบุตร   ผอ.โรงเรียนบ้านเม็ก  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓. นางสุรัตน์  จงกลณี   ผอ. โรงเรียนภูมิพิชญ  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 

๔. นายเกียรติทรงธรรม  ปรัชญาประชากร  ผอ.โรงเรียนน้้าโสมประชาสรรค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๕. นายเจริญชัย  บรรเลงรมย ์  ผอ. โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้านการบริหารการศึกษา 

๖. นายกฤตชัย  สุริยา   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้านการวิจัยและประเมินผล 

๗. นายสุรชัย  จ้าปาฤทธิ์   ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

๘. นายไพบูลย์  ค้ากันยา   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม  กรรมการและเลขานุการ 

     และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

     ๑. นายประสิทธิ์ ค้ากิ่ง รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

     ๒. นายธีระยุทธ  อุ่นวิเศษ       รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

     ๓. นางสนม  เสริฐผล             รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

     ๔. นายบุญโรม  ปัญญากุล        ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

     ๕. นายหลักการ สีพาพันธ์        ผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

     ๖. นางสาวอมรา  จันทะไทย     ผู้อ้านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

     ๗. นางสาวสุพิชพร  ติดสุข        ผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

     ๘. นางสาวดวงจันทร์ เสยีงใส      ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

     ๙. นายสิทธิพล พลวี   ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     ๑๐. นายสังวาลย์ ทาแก้ว      ผู้อ้านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
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     ๑๑. นายชาญณรงค์  สาวงศ์นาม  ผู้อ้านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

    ๑๒. นางพนาวัลย์  สุทธิโคตร   ผู้อ้านวยการกลุ่มอ้านวยการ 

    ๑๓. นายสุดสาคร  ค้าภา   ศึกษานิเทศก์ 

    ๑๔. นายชาญณรงค์  ราชบัวน้อย  ศึกษานิเทศก์ 

   ๑๕.  นายสุนทร  ปิระนันท์   ศึกษานิเทศก์ 

   ๑๖.  นายเมธี  มูลธ ิ   ศึกษานิเทศก์ 

   ๑๗.  นางเกษมณี  ประเสริฐ   ศึกษานิเทศก์ 

   ๑๘.  นางอ้อยทิพย์  สุรภักดิ ์   ศึกษานิเทศก์ 

   ๑๙.  นางสาวรัตนาภรณ์  ค้ามูล   ศึกษานิเทศก์ 

   ๒๐.  นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์   ศึกษานิเทศก์ 

   ๒๑.  นางสาวมธุรดา  ทองสมุทร   ศึกษานิเทศก์ 

   ๒๒.  นางสุพัตรา ไชยจงมี   ศึกษานิเทศก์ 

   ๒๓.  ว่าที่ รท.อนุวัฒน์ ทาสีด้า   ศึกษานิเทศก์ 

   ๒๔.  นางวราลักษณ์  อินทา   ศึกษานิเทศก์ 

  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

      นายธรรมรัตน์   รุจิราทวีพัฒน์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย 

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๐๐ น. 

 โดยนายปัญญารัฐฎน์  จันทร์กอง     ประธานคณะกรรมการ  กล่าวเปิดการประชุมและประชุม 

ตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๑  การจัดท้าข้อมูลสารสนเทศประชาสัมพันธ์ของส้านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น 

เว็บไซต์ต่างๆ  จดหมายข่าวเขตพ้ืนที่ด้าเนินการประมาณ   ๑๒๙  ชิ้น 

๑.๒  การจัดสวัสดิการ การอ้านวยความสะดวกให้กับข้าราชการครู เช่น การออกหนังสือรับรอง 

แก่ข้าราชกาครูไม่เกิน  ๕  นาที , การจัดท้าบัตรข้าราชการไม่เกิน ๕ นาที 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 รายงานการประชุม  ครั้งที่  ๒ /๒๕๖๓  วันที่   ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

(เอกสารภาคผนวกหน้า  ๑ - ๓  )           

มติที่ประชุม  รับรอง                  
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๓.๑  ด้านวิชาการ  

       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

  ๓.๑.๑    ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

   -  RT  ชั้น  ป. ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒   (เอกสารแนบท้ายหน้า  ๔ – ๑๐ ) 

   -  NT  ชั้น  ป. ๓   (เอกสารแนบท้ายหน้า  ๑๑ – ๓๓  ) 

   -  O – NET   ชั้น ป.๖, ม.๓, ม.๖  (เอกสารแนบท้ายหน้า  ๓๔ – ๓๕ ) 

  ๓.๑.๒  การชี้แจงท้าความเข้าใจในการน้ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ) สู่การปฏิบัติในปีการศึกษา ๒๕๖๓    (เอกสารแนบท้ายหน้า ๓๖ – ๕๔ )  

๓.๑.๓  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย (O –NET)วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

(เอกสารแนบท้ายหน้า  ๕๕ – ๕๖ ) 

๓.๑.๔  การจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนต้องปรับโครงสร้างหลักสูตร  

ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐) 

(เอกสารภาคผนวกหน้า  ๓๖ – ๕๖ ) 

๓.๑.๕  การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา ( Covid  ๑๙ )  โรงเรียน 

ด้าเนินการครบ  ๑๐๐ %  พร้อมรายงานผลการด้าเนินการต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานต้นสังกัด 

๓.๑.๖  การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน    โรงเรียนเตรียมสถานที่พร้อมเปิดเรียนแบบ  

On Site   วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓   ๑๐๐ %  

๓.๑.๗  โรงเรียนจัดท้ารายงานข้อมูล การจัดการเรียนการสอนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ส่ง 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

๓.๑.๘  การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 

โรคไวรัสโคโรนา ( Covid  ๑๙ )  โดยคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓.๑.๙  ผลการรับรองมาตรฐานโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินจาก ส้านักงานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่ ๔  คือ โรงเรียนบ้านท่าโสม และโรงเรียนอนุบาล 

บ้านผือพิทยาภูมิ ผลการประเมินยังไม่แจ้งอย่างเป็นทางการ 

- ผลการด้าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT, 

 O-NET สูงขึ้น และนักเรียนผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๐๐ % 

๓.๑.๑๐  การใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่นสื่อ ๖๐ พรรษาของสมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ,การจัดการเรียนการสอนโดยการ

จัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ,DLIT 
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๓.๑.๑๑  กลุ่มงานเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ ติดต่อ ประสานงาน จากหน่วยงานต่างๆทั้งใน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ประสบผลส้าเร็จ ๑๐๐ % 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๓.๑.๑๒  การด้าเนินงานตามโครงการที่ได้รับการอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

อุดรธานี งบประมาณที่ได้รับเงินอุดหนุน จ้านวน  ๖๕๐,๐๐๐  บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้าเนินการไปแล้ว 

จ้านวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ( หกแสนบาทถ้วน)  คงเหลืองบประมาณ ๕๐,๐๐๐  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

(เอกสารภาคผนวกหน้า  ๕๗  ) 

๓.๑.๑๓  การด้าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ส้านักงานเขตพ้ืนที่ 

ด้าเนินการจัดประชุม วันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๓ เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม 

(เอกสารภาคผนวกหน้า ๕๘ - ๕๙   ) 

๓.๑.๑๔  การประเมินโครงการสภานักเรียน จ้านวน ๒ โรงเรียน   คือ โรงเรียนบ้านท่าโสม และ 

โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา  

๓.๑.๑๕  โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร โรงเรียน 

บ้านสะคุวิทยา 

๓.๑.๑๖ การจัดท้าข้อมูลประชากรวัยเรียน ด้าเนินการเรียบร้อย ๑๐๐ % 

 

 ๓.๒  ด้านงบประมาณ  

๓.๒.๑  กลุ่มนโยบายและแผน 

   -    การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เอกสารภาคผนวกหน้า ๖๐ – ๖๒  )           

- งบลงทุนค่าคุรภัณฑ์ ได้รับจัดสรร  ๕,๕๘๓,๙๖๐  บาท 

- งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้รับจัดสรร  ๔๙,๐๗๔,๐๐๐ บาท 

- งบพัฒนาบุคลากร(พนักงานราชการ)  จ้านวน  ๗๐   อัตรา  งบประมาณ  

๘,๒๙๗,๔๐๐  บาท  ( ต.ค. ๖๒ – ก.ค. ๖๓ ) 

-  งบด้าเนินงาน  ได้รับจัดสรร  ๒๘,๔๒๗,๕๘๐  บาท  

- งบเงินอุดหนุน (เรียนฟรี)  ได้รับจัดสรร  ๗๐ %  งบประมาณ  ๘๑,๘๐๑,๐๓๒  บาท 

- จ้านวนโครงการจ้าแนกตามกลยุทธ์ของ สพป. อุดรธานี เขต ๔ 

- แบบรายงานข้อมูลโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๓ 

- ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ. ตามตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ระดับคุณภาพได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๖  ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 

- งบเรียนฟรี  ๗๐ % จัดสรรแล้ว  (เหลือ ๓๐ % จ่าย ๖๐ % ของ ๓๐ % ) 
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- งบตามแผนปฏิบัติการ สามล้านสามแสนบาท เสนอ คณะกรรมการส้านักงานศึกษาธิการ 

จังหวัด เห็นชอบ ๖ กลยุทธ์  ๔๒  โครงการ   เบิกจ่ายแล้ว ๕ โครงการ 

- การขอรับการสนับสนุนค่าพาหนะ รับ ส่งนักเรียน  โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนบ้านสวัสดี 

โรงเรียนควบรวมโรงเรียนบ้านโนนสว่าง (ค่าซ่อมแซมและค่าน้้ามันเชื้อเพลิง โรงละ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

- งานติดตาม การบริหารงานการศึกษา ARS   (ผลการประเมิน  ระดับ ๔.๔๖)  

- โรงเรียนตรวจสอบข้อมูล เตรียมเพ่ิมเติมข้อมูล 

- ตรวจสอบระบบนักเรียน/ย้ายเด็กเข้า- ออก ยึดข้อมูล  ๑๘ กรกฎาคม  

 เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (รายงานภายในวันเดียว) 

- ระบบเปิดยืนยันข้อมูล น้้าหนัก  ส่วนสูง เชื่อมโยงไปปัจจัยพื้นฐาน 

 การใช้จ่ายงบประมาณในแผน 

   -  งบบุคลากร  พนักงานราชการ  ๘๔  อัตรา 

-  งบด้าเนินงาน ค่าจ้างธุรการ ,ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์,ยาม,แม่บ้าน,ธุรการเขต  

-   งบประสบภัย ๔๐๐,๐๐๐  บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

      ๓.๒.๒  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

-   สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ไตรมาส ๒ 

(เอกสารภาคผนวกหน้า   ๖๓ ) 

-  สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ไตรมาส ๓ 

(เอกสารภาคผนวกหน้า   ๖๔ ) 

 

     ๓.๒.๓  หน่วยตรวจสอบภายใน 

-   การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี  (เอกสารภาคผนวกหน้า   ๖๕  )           

-   สถานศึกษาท่ีมีความเสี่ยง   จ้านวน  ๒๖  โรงเรียน ได้เข้าตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด  

จ้านวน ๒๖ โรงเรียน   เรียบรอ้ยแล้ว   

- การตรวจสอบเอกสารด้านการเงิน การบัญชี   ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๑๔๓ โรงเรียน         

- การรายงานสรุปผลการส่งรายงานเงินคงเหลือให้ผู้บริหารทราบ  ทุกเดือน  

- การรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค  จ้านวน ๒ ครั้ง  ๒ ไตรมาส 

- ด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษาที่มีเรื่องร้องเรียน ได้เข้าตรวจสอบ 

สถานศึกษา  จ้านวน ๒ แห่งและได้จัดท้ารายงานผลการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๓.๓  ด้านบริหารงานบุคคล 

๓.๓.๑  กลุ่มบริหารงานบุคคล 



๖ 

 

- รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษารายงานผล 

การปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ) (เอกสารภาคผนวกหน้า ๖๖-๖๘  )    

- รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษารายงานผล 

การปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒  (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน  – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )(เอกสารภาคผนวกหน้า ๖๙-๗๑ )    

- การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- การบรรจุ/การย้าย/โอน ต้าแหน่งว่างผู้อ้านวยการโรงเรียน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียน 

บ้านขัวล้อ  และโรงเรียนบ้านหายโศก 

- การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน   จ้านวน   ๒๒   คน  

- ครูผ่านเกณฑ์การประเมินรับรางวัล  ครูดีในดวงใจ  ๑ คน, ครูคุรุสดุดี  จ้านวน  ๔  คน, 

ครูดีไม่มีอบายมุข  จ้านวน ๑  คน 

- การสอบบรรจุรองผู้อ้านวยการโรงเรียน  จ้านวน ๑๔  โรงเรียน  สอบวันที่   

๔   กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

- โรงเรียนบ้านหนองแวง ยุบต้าแหน่งรองผู้อ้านวยการโรงเรียน กรณี รองผู้อ้านวยการ 

โรงเรียนเสียชีวิต 

- การบรรจุครูผู้ช่วยต่อเนื่องจากครั้งที่  ๑   จ้านวน  ๒๒  อัตรา  ภายในเดือนกันยายน  

โรงเรียนต้องก้าหนดวิชาเอกตรงกับที่โรงเรียนต้องการ 

- การสอบต้าแหน่งพนักงานราชการ  ประมาณ เดือนสิงหาคม 

๓.๓.๒  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

-   การด้าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัด   

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้  

(เอกสารภาคผนวกหน้า  ๗๒  )           

- ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้รับงบประมาณ  

๒๔๐,๐๐๐ บาท  จากส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา เพ่ือด้าเนินโครงการพัฒนาวิชาชีพ PLC โดยมีผู้เข้าร่วมฯ เป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ และ

ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ในโรงเรียนขนาดเล็ก จ้านวน ๗๑ โรงเรียน 

 รวมทั้งสิ้น ๓๘๗ คน 

- การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส 

ประจ้าปี ๒๕๖๓ 

- ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  ยื่นขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส  



๗ 

 

ประจ้าปี ๒๕๖๓  ส้าหรับสถานศึกษาต้องตรวจสอบคุณสมบัติ /ตรวจสอบการกรอกแบบค้าขอและเอกสาร

ประกอบการพิจารณา เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้นลงนามรับรอง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลแบบค้าขอฯ ผ่านระบบ KPS 

School ก่อนจัดส่งเอกสารให้ทางส้านักงานเขตฯ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๓ 

-    ครูอาวุโส ประจ้าปี ๒๕๖๐ ที่ไม่ได้เข้าเฝ้าฯ ติดต่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและ 

ประกาศนียบัตรได้ที่ คุรุสภาจังหวัดอุดรธานี  ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  ชั้น ๓  (โรงเรียนค่ายประจักษ์

ศิลปาคม)  ภายในวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

- ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ด้าเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ ทาง 

การศึกษาเพ่ือรับรางวัลของคุรุสภา ประจ้าปี ๒๕๖๓ จ้านวน  ๕ รางวัล ได้แก่ ๑) รางวัลคุรุสภา  ๒) รางวัลครู

ภาษาไทยดีเด่น  ๓) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  ๔)  รางวัลคุรุสดุดี  และ ๕) รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น  (ผู้ที่ขอรับ

รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นได้ ภาคอีสาน เฉพาะ รร.แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น เท่านั้น ) ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาที่ประพฤติตนดี มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ท่ีคุรุสภา

ก้าหนดเสนอแบบรายงานประวัติและผลงานมาที่ ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพ่ือทางส้านักงานเขตฯ จะได้รวบรวมจัดส่งให้ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด

พิจารณาคัดเลือกต่อไป  

๓.๓.๓  กลุ่มกฎหมายและคดี 

  -  สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์/การตรวจสอบข้อเท็จจริง  (เอกสารภาคผนวก 

หน้า  ๗๓ – ๗๗ )           

๓.๔ บริหารงานทั่วไป 

  ๓.๔.๑  กลุ่มอ านวยการ 

-   การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ  (เอกสารภาคผนวกหน้า ๗๘-๗๙)           

-   ส้านักงานเขตพ้ืนที่น้า Digital technology  มาใช้ในการการสื่อสาร ประสานงาน ผ่าน 

ช่องทางไลน์ เช่น  Line STAFF UDON ๔  ,Line ราชการ UDON ๔  ,Line ผู้บรหิาร UDON ๔ , Line  

ประธานกลุ่ม อด. ๔    ได้จัดท้าสิ่งพิมพ์ลงจอ Monitor ประชาสัมพันธ์   ผลิตจดหมายข่าว ตั้งแต่เดือนกันยายน  

๒๕๖๒  จนถึงปัจจุบัน จ้านวน ๑๒๙ ฉบับ  เพ่ือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส้านักงาน  เพจงานประชาสัมพันธ์   

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในทุกเช้าก่อนการปฏิบัติงานและช่วงเย็นก่อนเลิกงาน 

- การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เวร-ยาม รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจ้าทุกเดือน รายงาน 
เหตุการณ์ผิดปกติ / เหตุด่วนพิเศษทางโทรศัพท์ให้ ผอ.เขต ทราบทันที  

- การเปลี่ยนผงเคมีแห้งใหม่  ในถังดับเพลิงสีแดง จ้านวน ๒๐ ถัง ที่ติดตั้งไว้ในพ้ืนที่โดยรอบตัว 
อาคาร ทั้งชั้น ๑ และชั้น ๒ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความพร้อมใช้และความปลอดภัยในการ
ใช้งาน  และเกิดความสะดวกต่อการใช้งาน ต่อการระงับเหตุส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

- การติดตั้ง ปรับปรุง กล้องวงจรปิด CCTV จ้านวน ๑๓  ตัว และปรับปรุงภูมิทัศน์  
สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ร่มรื่นสวยงามท้ังผู้อยู่และผู้มาติดต่อราชการ 



๘ 

 

    
- การปรับปรุงห้องประชุมใหม่ ห้องประชุมพุทธรักษา  ห้องรับรองและห้องน้้า พร้อมชุด 

อุปกรณโ์ต๊ะเก้าอ้ีประชุม เครื่องเสียง     
- ปรับปรุงรั้วส้านักงาน โดยรอบเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ  และ 

ด้าเนินการปรับปรุงเสาธงชาติ บริเวณด้านหน้าส้านักงานฝั่งทิศตะวันออก   
- วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ได้เชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์  

ตามโครงการพัฒนาองค์กรโดยใช้กิจกรรม ๕ ส และรับผิดชอบท้าความสะอาดพ้ืนที่ ที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือ
ช่วยกันพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบส้านักงานให้ดูสะอาดตา น่าอยู่ น่าท้างาน น่าติดต่อราชการ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 
ต่อองค์กร   

- ปรับปรุงและก้ันห้องกลุ่มอ้านวยการ  ให้เป็นสัดส่วน จัดไม้ดอกไม้ประดับบริเวณทางเดิน  
ปรับปรุงและก้ันประตูทางเข้า ชั้น ๑ และชั้น ๒  เป็นการดา้เนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ควบคุม
ทางเข้า-ออก เน้นความปลอดภัยแก่บุคลากรในส้านักงานและผู้มาติดต่อราชการขอรับบริการในช่วงการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - ๑๙)  และยังเป็นการช่วยให้เครื่องปรับอากาศไม่ท้างานหนักจนเกินไป  
สามารถก้าหนดพ้ืนที่ท้าความเย็น ช่วยยืดอายุการใช้งานของแอร์    พัฒนาคุณภาพการให้บริการ จัดจุดบริการ
ติดต่อสอบถามแก่ข้าราชการครูที่เข้ามาติดต่อ ให้บริการเจลแอลกอฮอล์และวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าส้านักงาน 

- การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ในรอบปีที่ผ่านมา  ได้ให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ 

ออกหนังสือรับรองการหักเงินเดือนประกอบการกู้เงินสถาบันการเงินต่างๆดังนี้ 
         กู้สวัสดิการธนาคารกรุงไทย  จ้านวน  ๒๘  ราย 

           กู้เพ่ือที่อยู่อาศัย ธอส.   จ้านวน    ๕  ราย  
           กู้สวัสดิการธนาคารออมสิน  จ้านวน    ๓  ราย 

            -   งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
   ในรอบปีที่ผ่านมีการแต่งตั้ง เปลี่ยน แก้ไข คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนในสังกัด จ้านวน  ๒๒ โรงเรียน 

- งานควบคุมภายใน 
        ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  มีแบบรายงานตาม 

แนวทางการจัดท้ารายงานการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในประจ้าปี ๒๕๖๒ ครบทุกแบบดังนี้ 
   ๑. แบบ ปค. ๑ 
   ๒. แบบ  ปค. ๔ 
   ๓. แบบ  ปค. ๕ 
   ๔. แบบติดตาม  ปค.๕ 
   ๕. แบบ ปค. ๖ 
   และในปีที่ผ่านมา โรงเรียนในสังกัดส่งแบบต่างๆให้ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ทันภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ จ้านวน ทั้งสิ้น  ๑๓๓ โรงเรียน คิดเป็น ๙๓%  



๙ 

 

ไม่ส่งจ้านวน ๑๐ โรงเรียน  คิดเป็น ๗%   สามารถสรุปความเสี่ยงของโรงเรียน ให้ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน ได้ทันตามก้าหนด ภายในวันที่ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
           -   การจัดระบบบริหาร 

   ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานส้านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประจ้าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  ผลการด้าเนินงานของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔ ภาพรวมทั้ง ๓ มาตรฐาน อยู่ในระดับดีมาก 

   ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
(KRS)ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีผลคะแนน ร้อยละ ๘๑.๘๔  ระดับมาตรฐานขั้นสูง 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑ การขออนุมัติเปิดเรียนในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( Covid ๑๙ )  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓  การประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ 

เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( Covid ๑๙ )  จ้านวน  ๑๔๓  โรงเรียน 

ผลการประเมิน  ๖  มิติ  ๔๔  รายการอยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกโรงเรียน   มติที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

เห็นชอบให้สามารถเปิดเรียนได้ และเสนอต่อคณะกรรมการ ศธจ. อุดรธานี ต่อไป 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องอ่ืนๆ…………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 

 

             ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นางวราลักษณ์  อินทา)    

 

      

     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

(นายไพบูลย์ ค้ากันยา) 

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม



๑๐ 

 

 


