
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

..................................................... 
แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรมเสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ก ำหนดให้ข้ำรำชกำร
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน ท ำกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ค่ำนิยม และวัฒนธรรม
องค์กรที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต โดยก ำหนดให้ทุกวันจันทร์แต่งเครื่องแบบเข้ำแถวเคำรพธงชำติ ร้องเพลงชำติ    
สวดมนต์ไหว้พระ ถวำยควำมเคำรพหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี กล่ำวค ำปฏิญำณ
ตนเป็นข้ำรำชกำรที่ดี และกล่ำวค ำปฏิณญำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



กิจกรรมพัฒนาความรู้ให้บุคลากรทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 
ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้มอบหมำยให้ นำงสำวนรำรัตน์ รักสม 

ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน เป็นวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรป้องกันปัญหำ
ควำมผิดพลำด และป้องกันกำรทุจริต  " กำรบริหำรโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน "  
 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการก าหนดราคากลางเพื่อป้องกันการทุจริต  
วันที่ 3 ธันวำคม 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดกำรประชุม 
เรื่อง “กำรจัดท ำรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2564” ณ ห้องประชุมตะนำวนศรี                
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยมีนำยปิยะชำติ ศรีสวัสดิ์ วิศวกรโยธำ เป็นวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ และ
สร้ำงควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ "กำรจัดท ำรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 " แก่ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และตัวแทนคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ให้ถูกต้องตำมระเบียบ ตลอดจน
เพ่ือป้องกันควำมผิดพลำด และเป็นกำรป้องกันกำรทุจริต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมแผนการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 มอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด ำเนินกำรจัดกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ (Audit Plan) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
เพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
1. วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ 
   1) เพื่อให้บริกำร ด้ำนควำมมั่นใจต่อประสิทธิภำพ  ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนและควำมคุ้มค่ำ
ของกำรใช้จ่ำยเงินในรูปของรำยงำนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจของผู้บริหำร 
   1) เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย
ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ด้วยกำรวิเครำะห์ ประเมิน ให้ค ำปรึกษำและให้
ข้อเสนอแนะ 
   3) เพื่อสนับสนุนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และสถำนศึกษำมีกำรควบคุมภำยใน
ที่มีประสิทธิภำพภำยใต้ค่ำใช้จ่ำยที่เหมำะสม 
2. ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
     2.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  
(1) ตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี และรำยงำนกำรเงิน 
(2) ตรวจสอบงบเดือนใบส ำคัญ และหลักฐำนกำรจ่ำย (นอกเหนือจำกขอบเขตกำรตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี 
ตำมข้อ (1) 
(3) ตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
(4) ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยสำธำรณูปโภคตำมมำตรกำรแก้ไขปัญหำหนี้ค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงช ำระ 
(5) ตรวจสอบกำรเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน 
     2.2 สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
           (1) ตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี   
 (2) ตรวจสอบ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
 (3) ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน 
 -เงินอุดหนุนที่ได้รับจำก อปท. (เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน) 
 -เงินอุดหนุนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
รำยกำรเงินอุดหนุนรำยหัว และเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน 
 -ค่ำหนังสือเรียน 
 -ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
 -ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
 -ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
  (4) ตรวจสอบเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
      2.3 กิจกรรมกำรที่ตรวจสอบ/ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
 



3. ผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ   
3.1 นำงสำวนรำรัตน์ รักสม  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ   
      ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  
3.2 นำงสำวดวงกมล  ยำวงษ์  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ให้ความรู้เรื่องการด าเนินการโครงการอาหารกลางวัน 
ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ มอบหมายให้ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
อ าเภอเมือง และอ าเภอบางสะพานน้อย เพื่อชี้แจ้งการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริต  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม สนับสนุนปลูกจิตส านึกจริยธรรมและคุณธรรมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



กำรประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 
1 และได้เผยแพร่ผ่ำนทำง YOUTUBE   https://www.youtube.com/watch?v=vKkkZwUHTZU 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เผยแพรห่นา้เว็บไซต ์ http://www.pck1.go.th/main/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดประกาศใหท้ราบ 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vKkkZwUHTZU
http://www.pck1.go.th/main/index.php


กิจกรรมจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
          ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สั่งกำรให้ด ำเนินกำรติดตั้งป้ำยสื่อประชำสัมพันธ์เพ่ือกระตุ้นและสร้ำงจิตส ำนึกที่ดี     ใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต และส่งเสริม ปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนจริยธรรมและคุณธรรมภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมกำรประเมิน ITA เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 กิจกรรมกำรประเมิน ITA เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 วันที่ 23-25 มิถุนำยน 2564 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1            เป็น
ประธำนจัดกำรประชุมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  โดยจัดประชุมชี้แจงกำรตอบแบบวัดควำมรับรู้ของ  ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยใน (IIT) ณ ห้องประชุมล้อมหมวก สพป.ประจวบคีรีขันธ์   เขต 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 6-7 กรกฎำคม 2564 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มอบหมำยให้        
นำยสถำปัตย์ ลิ้มเสรี  นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มกฏหมำยและคดี จัดประชุมชี้แจง      
ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) โดยกลุ่มเป้ำหมำย        
ในกำรประชุมเป็นคณะผู้บริหำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรครูในสังกัด  ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้ำนไชยรำช 
อ ำเภอบำงสะพำนน้อย โรงเรียนธนำคำรออมสิน อ ำเภอบำงสะพำน โรงเรียนบ้ำนห้วยยำงมิตรภำพที่ 35 อ ำเภอ
ทับสะแก และโรงเรียนอนุบำลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จัดท ามาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน ประจ าปี 2564 

จัดท ามาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน ประจ าปี 2564 

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.pck1.go.th/main/index.php?name=news&file=readnews&id=4004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pck1.go.th/main/index.php?name=news&file=readnews&id=4004


จัดอบรมบุคลากรในสังกัดในเรื่องการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน 

เพื่อประกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 

มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1      
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำมำร่วมด ำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพ   
ในกำรร่วมวำงแผนและร่วมติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 



 
  



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

ครั้งที่ 1 / 2564 
วันที่  22  มกราคม  2564    เวลา  09.00  น. 

ณ   ห้องประชุมตะนาวศรี  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
.......................................................................... 

 
ผู้เข้าประชุม 

1. นำยมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

ประธำน
กรรมกำร 

2. นำยวัชรินทร์ บัวด้วง ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของรัฐ กรรมกำร 

3. นำงเพชรสุภัค กิจสกุล ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของเอกชน กรรมกำร 

4. นำยบุญชู อังสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย  กรรมกำร 

5. นำงธัญย์สิตำ สุรศิษฐ์ชำนล ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กรรมกำร 
6. นำงหริณญำ รุ่งแจ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล กรรมกำร 
7. นำงกันยมำส ชูจีน ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ  กรรมกำร 
8. นำยขจรเกียรติ เครือประดับ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม 

และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

 1. นำยไพรัช มณีโชติ          ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม   

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นำงสำวพัทร์สิตำ ภูมิพฤก         ศึกษำนิเทศก์ 

เริ่มประชุมเวลา  09 .00  น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นำยมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  ประธำนกำรประชุม  กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ
วำระ  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

1.1 แนะน าคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ชุดปัจจุบัน 
 ประธาน ตำมท่ีคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่



กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ด ำเนินกำรสรรหำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ชุดใหม่ จ ำนวน 9 ท่ำน ขอให้คณะกรรมกำรได้แนะน ำตัว 
 1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประธำน 
     (นำยมังกรแก้ว ดรุณศิลป์) 
 2. ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของรัฐ     กรรมกำร 
     (นำยวัชรินทร์ บัวด้วง)   
 3. ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของเอกชน    กรรมกำร 
     (นำงเพชรสุภัค กิจสกุล) 
 4. ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย      กรรมกำร 
     (นำยบุญชู อังสวัสดิ์) 
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน      กรรมกำร 
     (นำงธัณย์สิตำ สุรศิษฐ์ชำนล) 
 6. ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล     กรรมกำร 
     (นำงหริณญำ รุ่งแจ้ง) 
 7. ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ      กรรมกำร 
     (นำงกันยมำส ชูจีน) 
 8. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     (นำยขจรเกียรติ เครือประดับ) 

 ที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
                        - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทรำบ 
 3.1  บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.
ต.ป.น.) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประธาน     ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า ด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๔ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ข้อ 25 กำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำร โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือเตรียมกำรรับกำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลจำกหน่วยงำนภำยนอก และข้อ 26 ให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำร ก ำหนดจ ำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรได้มำของ
คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรน ำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำก ำหนดเป็นแนวทำง ในกำร
ติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ ในสังกัดเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

(๒) ก ำหนดแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน และ
สถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 



(๓) พิจำรณำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

(๔) ติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 
(๕) รับทรำบผลกำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรตำมแผน 

และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
(๖) ส่งเสริมให้มีกำรประสำนงำนกำรติดตำม ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ กับคณะกรรมกำร

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมควำมจ ำเป็น 
(๘) ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ที่ประชุม รับทรำบ 

 3.2  นโยบายส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นโยบาย 4 คืน 4 สร้าง 

ประธาน  สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ก ำหนดนโยบำย 4 คืน 4 สร้ำง เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ 
กำรศึกษำ เพ่ือให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
รำยละเอียด ดังนี้ 

4 คืน คือ 1. คืนผู้บริหำรสู่โรงเรียน   2. คืนครูสู่ห้องเรียน  

3. คืนศึกษำนิเทศก์สู่ครู   4. คืนโรงเรียนดีสู่ชุมชน  

4 สร้ำง คือ 1. สร้ำงทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 2. สร้ำงพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม2. 
สร้ำงพ้ืนฐำนกำรมีงำนท ำ มีอำชีพ 4. สร้ำงนักเรียนเป็นพลเมืองดี 

จุดเน้น ให้นักเรียนในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1       พูด
ภำษำอังกฤษได้ โดยให้ศึกษำนิเทศก์ด ำเนินกำรหำแนวทำงพัฒนำ 

 ที่ประชุม รับทรำบ  

 3.3  ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ประธาน  มอบนำยขจรเกียรติ เครือประดับ ชี้แจงดังนี้  
นำยขจรเกียรติ เครือประดับ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ได้แจ้ง

ข้อมูลตำมที่คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)     
ได้ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์สถำนศึกษำ
ในสังกัด และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

1) ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรโดย        
มุ่งผลสัมฤทธิ์สถำนศึกษำในสังกัด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีงบประมำณ 2563 ภำพรวมคะแนนและระดับ
คุณภำพกำรประเมินงำน 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนบริหำรทั่วไป ของโรงเรียน
ในสังกัด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีงบประมำณ 2563 ภำพรวมอยู่ในระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
95.76 อยู่ในระดับคุณภำพ ดีมำก คิดเป็นร้อยละ 4.23  

2) ผลติดตำมและประเมินผล กำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของส ำนักงำน     
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  จำกหน่วยงำนภำยนอก 



 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ (ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
ได้ระดับ AA    

 ผลกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของ สพท. ตำมตัวชี้วัดแผนปฎิบัติรำชกำรของ สพฐ. ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 มีผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบำย  = 4.00 ระดับ
คุณภำพ ดีมำก   

 ผลกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 มีผลกำรประเมินมำตรฐำนทั้ง 3 มำตรฐำนอยู่ในระดับ ดีมำก   

ที่ประชุม  รับทรำบ 

 3.4  การด าเนินการตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง 
ประธาน    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตระหนักว่ำโรงเรียนขนำดเล็กมีแนวโน้มเพ่ิม

สูงขึ้น อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกอัตรำกำรเกิดของประชำชนลดต่ ำลง ส่งผลต่อคุณภำพนักเรียนและ 
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร จึงได้ก ำหนดมำตรกำรรวม และเลิกโรงเรียนขนำดเล็กอย่ำงต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึงมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน “โรงเรียนคุณภำพของชุมชน” 
โดยคัดเลือกโรงเรียนหลักของชุมชน มีกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ บุคลำกร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้พร้อม มี
หลักกำรท ำโรงเรียนขนำดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนำดใหญ่ เกิดจำกกำรรวมโรงเรียนเครือข่ำย ๑ ต่อ ๗ หรือ ๑ ต่อ ๘ 
หรือในอัตรำส่วนที่มำกที่สุด ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรได้ ให้มีโรงเรียนคุณภำพของชุมชน
และมีโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เป็นศูนย์กลำงกำรเรียน    
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พิจำรณำก ำหนดให้โรงเรียนธนำคำรออมสิน 
ซึ่งมีโรงเรียนเครือข่ำย จ ำนวน 7 โรงเรียน เป็นโรงเรียนคณุภำพของชุมชนล ำดับแรก เสนอของบประมำณ     ใน
กำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ประมำณ 34 ล้ำนบำทเศษ  

ที่ประชุม  รับทรำบ 

 3.5  การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) 

ประธาน  เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ให้สถำนศึกษำในสังกัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนี้ พร้อมทั้งให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดก ำหนด
แนวทำงแก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ไม่สำมำรถเปิดเรียนได้ตำมปกติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร กำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน จึงได้จัดรูปแบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกลในกรณีท่ีไม่สำมำรถเปิดเรียนได้ตำมปกติขึ้น เพ่ือควำม
ปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลำกร ที่เก่ียวข้อง มี 5 รูปแบบ ดังนี้  

1) กำรเรียนที่โรงเรียน (ON-SITE) 
2) กำรเรียนผ่ำนทีวี (ON-AIR) 
3) กำรเรียนผ่ำนอินเทอร์เน็ต (ONLINE) 
4) กำรเรียนผ่ำนแอปพลิเคชัน (ON DEMAND) 



5) กำรเรียนที่บ้ำน (ON HAND) 

ที่ประชุม  รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจำรณำ 
 4.1  แนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ของ ก.ต.ป.น. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ประธาน  แนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ของ ก.ต.ป.น. เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรตำมมำตรฐำนของหน่วยงำนภำยนอก 

นำงกันยมำส ชูจีน ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ ได้เสนอว่ำ กำรจัดท ำรำยงำนมำตรฐำนของ  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอก เมื่อผู้รับผิดชอบจัดท ำข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้น ำเข้ำท่ีประชุม           
ก.ต.ป.น. เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ก่อนน ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบกำรรำยงำนผล  

ที่ประชุม  รับทรำบ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธาน  สรุปกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำรของ ก.ต.ป.น. 
1. ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 22 มกรำคม 2564  
2. ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 23 เมษำยน 2564  

- เสนอร่ำงคณะอนุกรรมกำร ก.ต.ป.น. 
- เสนอร่ำงแบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ งำน 4 ด้ำน ของโรงเรียน 

3. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 118 โรงเรียน วันที่ 14-25 มิถุนำยน 
2564  

4. ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 20 สิงหำคม 2564  
- สรุปผลและสะท้อนผลกำรบริหำรงำนทั้ง 4 ด้ำนของโรงเรียน 
- พิจำรณำให้รำงวัลโรงเรียนที่มีผลกำรประเมินในระดับต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 

ทีป่ระชุม  รับทรำบ / ถือปฏิบัติ 

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 
 
ผู้จดรำยงำนกำรประชุม    ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

 
(นำงสำวพัทร์สิตำ  ภูมิพฤก)                                                (นำยขจรเกียรติ  เครือประดับ) 
       ศึกษำนิเทศก์                                                 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม  
                                                   และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 
 
 



การประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

ครั้งที่ 1 / 2564 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

ครั้งที่ 2 / 2564 
วันที่  4  มิถุนายน  2564    เวลา  09.00  น. 

ณ   ห้องประชุมตะนาวศรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
.......................................................................... 

 
ผู้เข้าประชุม 

1. นำยมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

ประธำน
กรรมกำร 

2. นำยวัชรินทร์ บัวด้วง ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของรัฐ กรรมกำร 

3. นำงเพชรสุภัค กิจสกุล ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของเอกชน กรรมกำร 

4. นำงธัญย์สิตำ สุรศิษฐ์ชำนล ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กรรมกำร 
5. นำงหริณญำ รุ่งแจ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล กรรมกำร 
6. นำงกันยมำส ชูจีน ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ  กรรมกำร 
7. นำยขจรเกียรติ เครือประดับ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม 

และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

 1. นำยไพรัช มณีโชติ          ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 2. นำยบุญชู อังสวัสดิ์         ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย    

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นำงสำวพัทร์สิตำ ภูมิพฤก         ศึกษำนิเทศก์ 

เริ่มประชุมเวลา  09 .00  น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นำยมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  ประธำนกำรประชุม  กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ
วำระ  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
 1.1 12 นโยบายการจัดการศึกษา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

   ประธาน   นำงสำวตรีนุช เทียนทอง ได้มอบนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือเป็นกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ โดยเฉพำะแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นกำรพฒันำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย กำรพัฒนำช่วงวัย



เรียน/วัยรุ่น กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพวัยแรงงำน รวมถึงกำรส่งเสริมศักยภำพวัยผู้สูงอำยุ ประเด็นกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี๒๑ และพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย และ
ประเด็นอ่ืนที่เก่ียวข้อง นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำทั้ง ๑๒ ข้อ ดังนี้ 

ข้อ ๑ กำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกใน 
ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมำะสมกับ 
บริบทสังคมไทย 

ข้อ ๒ กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครูและอำจำรย์ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและอำชีวศึกษำ
ให้มีสมรรถนะทำงภำษำและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอำจำรย์ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะทั้งด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ด้วยภำษำและดิจิทัล สำมำรถปรับวิธีกำรเรียนกำรสอนและกำรใช้สื่อทันสมัย และมีควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
ทำงกำรศึกษำที่เกิดกับผู้เรียน 

ข้อ ๓ กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ (NDLP) และกำร 
ส่งเสริมกำรฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน เพื่อให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบพัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วย 
ดิจิทัลแห่งชำติ ที่สำมำรถน ำไปใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำง 
กว้ำงขวำงผ่ำนระบบออนไลน์ และกำรน ำฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ 
ประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

ข้อ ๔ กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำให้มี
ควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป็นฐำน 
โดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติที่ได้รับกำรปรับปรุงเพื่อก ำหนดให้มีระบบบริหำรและกำร 
จัดกำร รวมถึงกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ สถำนศึกษำให้มี 
ควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษโดยใช้จังหวัดเป็นฐำน มีระบบกำรบริหำรงำน 
บุคคลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

ข้อ ๕ กำรปรับระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ พร้อมจัดทดสอบวัดควำมรู้ และ
ทักษะที่จ ำเป็นในกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำทั้งสำยวิชำกำรและสำยวิชำชีพ เพื่อให้ระบบกำรประเมินผล
กำรศึกษำทุกระดับและระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์
ทำงกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม 

ข้อ ๖ กำรจัดสรรและกำรกระจำยทรัพยำกรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงกำรระดมทรัพยำกรทำง 
กำรศึกษำจำกควำมร่วมมือทุกภำคส่วน เพ่ือให้กำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรมและสร้ำง 
โอกำสให้กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน 1 กระจำยทรัพยำกรทั้งบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ งบประมำณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่ำงทั่วถึง 

ข้อ ๗ กำรน ำกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน (AQRF) สู่กำรปฏิบัติ เป็น 
กำรผลิตและกำรพัฒนำก ำลังคนเพ่ือกำรพัฒนำประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชำติ เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำ 
และกำรอำชีพโดยใช้กลไกกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ด้วยธนำคำรหน่วยกิตและกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพใน 
สำขำที่สำมำรถอ้ำงอิงอำเซียนได้ 

ข้อ ๘ กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ 
วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำรกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่กำรปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
น ำไปเป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัย และมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะ 



ข้อ ๙ กำรศึกษำเพ่ืออำชีพและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบกำรศึกษำ 
ระดับปริญญำและอำชีวศึกษำมีอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพและคุณภำพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วย 
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีโลกได้ 
ข้อ ๑๐กำรพลิกโฉมระบบกำรศึกษำไทยด้วยกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรจัด 
กำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ เพ่ือให้สถำบันกำรศึกษำทุกแห่งน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ใน 
กำรจัดกำรศึกษำผ่ำนระบบดิจิทัล 

ข้อ ๑๑ กำรเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ และ 
ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่ม 
ผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

ข้อ ๑๒ กำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย โดยยึดหลักกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและกำร
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำง
กำรศึกษำและผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

4 นโยบายเร่งด่วนการจัดการศึกษา 
 ๑.กำรผลักดันโรงเรียนคุณภำพของชุมชนและกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 

๒.กำรผลักดันควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ ให้โรงเรียนทุกแห่งในประเทศไทย เป็น “พ้ืนที่ปลอดภัย 
Safe Zone 

๓.ควำมรู้เรื่องดิจิทัลและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑. 
๔.กำรขับเคลื่อนภำพลักษณ์ท่ีดีของกำรอำชีวศึกษำ 
นอกจำกนี้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้น ำเสนอรูปแบบกำรท ำงำน “TRUST – ควำม

ไว้วำงใจ” ที่ต้องกำรให้เด็ก เยำวชน ผู้ปกครอง และสังคม กลับมำเชื่อมั่นในกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำจะสำมำรถ
ดูแลลูกหลำนของท่ำนได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 

 ที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
            ประธาน     สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2564 ณ ห้องประชุมตะนำวศรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน 6 หน้ำ 
มีผู้มำประชุม จ ำนวน 8 รำย ไม่มำประชุม จ ำนวน 1 รำย และผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 1 รำย เรื่องท่ีประธำน
แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ จ ำนวน 1 เรื่อง เรื่องเสนอเพ่ือทรำบ จ ำนวน 5 เรื่อง เรื่องเสนอ เพ่ือพิจำรณำ จ ำนวน 1 
เรื่อง และเรื่องอ่ืนๆ จ ำนวน 1 เรื่อง 

 ที่ประชุม มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทรำบ 

 3.1 การรายงานสถานการณ์การเปิดเรียนของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 (Covid-19) 

   ประธาน   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รำยงำนสถำนกำรณ์กำร
เปิดเรียนของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เพื่อเป็นข้อมูลในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (Covid-19)  มอบนำงกันยมำส ชูจีน ชี้แจงดังนี้ 
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  



 1. จ ำนวนโรงเรียนเรียนทั้งหมดในสังกัด จ ำนวน 118 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขนำดเล็ก 59 โรงเรียน 
ขนำดกลำง 49 โรงเรียน ขนำดใหญ่ 7 โรงเรียน ขนำดใหญ่พิเศษ 3 โรงเรียน  จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 23,190 
คน  
 2. กำรเปิดเรียนภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 วันที่ 1 มิถุนำยน 2564 เปิดเรียนจ ำนวน 103 
โรงเรียน วันที่ 14 มิถุนำยน 2564 เปิดเรียนจ ำนวน 13 โรงเรียน และอ่ืนๆ 2 โรงเรียน 
 3. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รูปแบบ on-site 0 โรงเรียน รูปแบบon-Air จ ำนวน 12 โรงเรียน 
รูปแบบ On-Demand จ ำนวน 20 โรงเรียน รูปแบบ Online จ ำนวน 20 โรงเรียน และรูปแบบ On-Hand 
จ ำนวน 115 โรงเรียน 
 4. กำรประเมินตนเอง ในระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สำมำรถ
เปิดเรียนได้ จ ำนวน 118 โรงเรียน 

ที่ประชุม    รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจำรณำ 
 4.1  ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา 

ประธาน  ตำมมติที่ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1 ให้มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ (อ.ก.ต.ป.น.) เพ่ือด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำร และกำร
ด ำเนินงำนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือเตรียมรับกำรรับกำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลจำกหน่วยงำนภำยนอก เพ่ือให้จัดกำรศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง และมีคุณภำพกำร
บริหำรงำนตำมคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

นำยขจรเกียรติ เครือประดับ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
(อ.ก.ต.ป.น.) นั้น มีทั้งหมด 19 คณะ พิจำรณำแต่งตั้งจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยนำยกสมำคมประจ ำอ ำเภอ 
เป็นที่ปรึกษำ ประธำนศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพฯ เป็น ประธำนอนุกรรมกำร ผู้แทนก.ต.ป.น. และผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพฯ เป็นอนุกรรมกำร  ศึกษำนิเทศก์ประจ ำอ ำเภอ เป็นอนุกรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำร
จัดกำรศึกษำ 
 4.2  (ร่าง) เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ผลการปฏิบัติงาน การด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร
สถานศึกษา และการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประธาน  คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. มีบทบำทหน้ำที่ท ำงำนร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในกำร
ด ำเนินงำนแบบองค์รวม เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องมีกำรประสำนงำน ร่วมมือใน
กำรน ำไปใช้ขับเคลื่อน และกำรก ำหนดนโยบำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำ จึงกำรด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์สถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เพื่อเตรียมกำรรับกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลจำกหน่วยงำนภำยนอกและให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรบริหำรให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง  

(ร่ำง) เครื่องมือนิเทศติดตำม  
ตอนที่ 1 แบบก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  



ตอนที่ 2 แบบนิเทศ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย 4 คืน 4 สร้ำง 
ตอนที่ 3 แบบนิเทศ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
ตอนที่ 4 แบบประเมินระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำมกฎกระทรวง กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ .2561  
เครื่องมือนิเทศ ตอนที่ 1 แบบก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ควรมีตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรได้ระดับคะแนน ของแต่ละรำยกำรประเมิน และมีกำรพิจำรณำตัวชี้วัดและเกณฑ์กำร
ได้ระดับคะแนน ของแต่ละรำยกำรประเมิน โดยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม และประธำนศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพฯ 
เพ่ือหำข้อตกลงร่วมกัน 

ที่ประชุม รับทรำบ / ถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธาน  เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (Covid-19) จึงขอ
เปลี่ยนแปลงแผนกำรด ำเนินกำรของ ก.ต.ป.น.  

1. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 118 โรงเรียน เดือนสิงหำคม 2564 
2. ประชุมครั้งที่ 3/2564 วนัที่ 15 กันยำยน 2564 

ที่ประชุม  รับทรำบ / ถือปฏิบัติ 

ประธาน กล่ำวขอบคุณและปิดกำรประชุม 

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 
ผู้จดรำยงำนกำรประชุม    ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

     
(นำงสำวพัทร์สิตำ  ภูมิพฤก)                                                (นำยขจรเกียรติ  เครือประดับ) 
       ศึกษำนิเทศก์                                                 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม  
                                                   และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 

 

 

 

 



มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลังในสถำนศึกษำ ในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยเปิดโอกำส
ให้เกิดกำรมีส่วนร่วม โดยมีผู้บริหำรสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำมำร่วมเป็นกรรมกำร   ร่วมบริหำร 
ร่วมก ำหนดมำตรกำร ร่วมก ำหนดแนวทำงกำรบริหำร และร่วมพิจำรณำ  

















 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564  ก ำหนดจัดประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิพำกษ์แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564ซึ่งคณะกรรมกำร/
คณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ นำยกสมำคมฯ/ประธำนชมรมครูทุกอ ำเภอ เป็นตัวแทนผู้บริหำร
สถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครูฯ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษำนิเทศก์ทุกท่ำน บุคลำกรผู้รับผิดชอบโครงกำรทุก
กลุ่ม ได้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนเริ่มจำกศึกษำวิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร ทบทวน 
กลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพื่อปรับแผนงำน/งำน/โครงกำรให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย   
ผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม จ ำท ำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 ส ำหรับใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรก ำกับ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรบริหำรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิพำกษ์แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  โดยเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ำมำร่วมวิพำกษ์แผนปฏิบัติกำร และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
 
 
 

 

 
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ที ่508/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิพำกษ์แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564   

...................................................... 
 ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีภำรกิจในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ส ำหรับใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยให้มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   
 ดังนี้ เพ่ือกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ให้กำรขับเคลื่อนนโยบำย
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ    
20 ปี  ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รวมทั้งเพ่ือให้
โรงเรียนในสังกัดมีแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ในระดับโรงเรียน  ตลอดจนกำรมีกระบวนกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม จึงตั้งตั้งคณะกรรกำรวิพำกษ์แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563  ซึ่งมีหน้ำที่ตรวจสอบและวิเครำะห์โครงกำรให้มีควำมสอดคล้องรองรับกับยุทธศำสตร์/
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พร้อมทั้งให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 

1. นำยมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                 ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1        ประธำนกรรมกำร 

2. นำยสมหวง  ขุนพรหม            รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                   ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1         รองประธำนกรรมกำร 

   3. นำงกันยมำส  ชูจีน               รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                   ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                         กรรมกำร 

                      4. นำงกันยมำส  ชูจีน               รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                   ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                         กรรมกำร 

                            4. ประธำนชมรม/นำยกสมำคมผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้ง 4 อ ำเภอ      กรรมกำร 
                      5. นำงสำวปิยะกุล  อรรถวุฒิกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคอกช้ำง     กรรมกำร 
                      6. นำยพีระ  รวดเร็ว      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหนองหอย                   กรรมกำร 
                      7. นำยธงชัย  แสงโพลง    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนในล็อค                      กรรมกำร 
                      8. นำยจเร  พวงเดช     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งกะโตน                  กรรมกำร 



  9. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                    กรรมกำร 
            10. นำงกนกวรรณ  ญำณกิตติ     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  กรรมกำรและเลขำนุกำร                                                                                                                 
 11. นำงเกตุแก้ว  อัตตะ             นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร           กรรมกำร                                                                                

                                                                                   และผู้ช่วยเลขำนุกำร     

  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ และเกิด 

ประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่ำจะแล้วเสร็จ 

สั่ง  ณ  วันที่  30  ธันวำคม  พ.ศ.2563 
                                                            

 
(นำยมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มีการกระจายอ านาจในการบรหิารงานในระดบัศนูย ์เปิดโอกาสใหผู้ม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มารว่มบรหิารงาน 4 ดา้น 

 

 

 

ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ระดับกลุ่มโรงเรียน 

.................................................... 
  ตำมประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สั่ง  ณ  วันที่  4  ธันวำคม  พ.ศ.2557 ได้ประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน    
19 ศูนย์ นั้น 

 เนื่องจำกมีผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรแต่งตั้ง (ย้ำย) และขอลำออกจำกรำชกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงขอยกเลิกประกำศ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สั่ง ณ วันที่ 5 
มกรำคม  พ.ศ. 2561  และที่ประกำศเพ่ิมเติมทุกฉบับ และขอประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระดับกลุ่มโรงเรียน 
จ ำนวน 19 ศูนย์ จ ำแนกรำยอ ำเภอ  ดังนี้ 
  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

1. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนบ่อนอก ที่ท ำกำรศูนย์ฯ อยู่ที่โรงเรียน
วัดบ่อนอก (ทองวิทยำ) คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ ประกอบด้วย 

    1) นำงจรี  วัชรวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยำ)     ประธำนกรรมกำร 
    2) นำยอดุลย์ กลิ่นนิรัญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองชำยธง        รองประธำนกรรมกำร  
    3) นำงสำวปิยะกุล อรรถวุฒิกุล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคอกช้ำง                          กรรมกำร  
    4) นำงโสภี  สูงยิ่ง ครู รักษำกำรในต ำแหน่ง                     กรรมกำร 
    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยุบพริก 
    5) นำงสำวพัชรินทร์ อยู่ดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองปุหลก                        กรรมกำร 
    6) นำงสำวนิภำวรรณ  ถำวร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดปำกคลองเกลียว                     กรรมกำร 
     7) นำงสำวปิยะกุล อรรถวุฒิกุล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคอกช้ำง รักษำกำรในต ำแหน่ง  

กรรมกำร          
                                                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนยุวสมำคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 
    8) นำยเจริญศักดิ์ ศรีทอง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำฝำง           กรรมกำรและเลขำนุกำร               
2. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนอ่ำวน้อยนิคม 1 ที่ท ำกำรศูนย์ฯ อยู่ที่

โรงเรียนหำดสนุกรำษฎร์บ ำรุง คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ ประกอบด้วย 



    1) นำยพิสดำร  ดีหริ่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหำดสนุกรำษฎร์บ ำรุง       ประธำนกรรมกำร 
    2) นำยอดุลย์  ศรีกระจิบ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองเสือ           รองประธำนกรรมกำร  
    3) นำยโอฬำร  ศรีสวัสดิ์        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังมะเดื่อ                              กรรมกำร  
    4) นำงศิริรัตน์  กลั่นวำรี ครู รักษำกำรในต ำแหน่ง                     กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประชำบูรณะวิทยำ                      
    5) นำงสำวอรทัย  ทินวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำมัคคีร่วมจิต        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           3. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนอ่ำวน้อยนิคม 2 ที่ท ำกำรศูนย์ฯ อยู่ที่
โรงเรียนอนุบำลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ ประกอบด้วย 

    1) นำยจิรำยุ  สีมำพำนิช ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลเมืองประจวบคีรีขันธ์           ประธำนกรรมกำร 
      (สละชีพ) 
    2) นำยพีระชำติ  ศรีมหันต์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเนินแก้ววิทยำคำร      รองประธำนกรรมกำร    
    3) นำงกมลำภรณ์  วงษ์ค ำ ครู  รักษำกำรในต ำแหน่ง                     กรรมกำร   
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 65 (วังไทรติ่ง) 
    4) นำงพรรณทิวำ  พันธุ์พิริยะเจตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประชำสงเครำะห์อุปถัมภ์                    กรรมกำร 
    5) นำงสำวสุพัตรำ เกียรติบ ำรุง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนย่ำนซื่อ         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนอ่ำวน้อยนิคม 3 ที่ท ำกำรศูนย์ฯ อยู่ที่

โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์  คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
    1) นำยบุญมำ  พ่วงส ำรำญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์     ประธำนกรรมกำร 
    2) นำงธัณย์สิตำ  สุรศิษฐ์ชำนล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคั่นกระได           รองประธำนกรรมกำร  
    3) นำยปภังกร  เงำะล ำดวน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนอ่ำวน้อย                           กรรมกำร  
    4) นำงสำวทับทิม  เอ่ียมแสง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบึง                     กรรมกำร 
    5) นำยวัชรินทร์  บัวด้วง   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองกก                           กรรมกำร 
    6) นำงวรำพร  คลังชนะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งเคล็ด         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนคลองวำฬ ที่ท ำกำรศูนย์ฯ อยู่ที่

โรงเรียนบ้ำนคลองวำฬ  คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
    1) นำยวีระ  รุ่งแจ้ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองวำฬ               ประธำนกรรมกำร 
    2) นำงมณ ีอำจหำญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหว้ำกอมิตรภำพที่ 72 รองประธำนกรรมกำร  
    3) นำงสุจิตรำ ช่วยเชื้อ ครู รักษำกำรในต ำแหน่ง                     กรรมกำร  
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหิน 
    4) นำงสำวชลลดำ หินแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทำงหวำย              กรรมกำร 
    5) นำงธัญญำรัตน์ พูลสวัสดิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยใหญ่                          กรรมกำร 
    6) นำงศิริวรรณ  จันทรล์ำด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมรำชภักดี          กรรมกำร                
    7) นำงทัศนีย์  พรมสอำด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนด่ำนสิงขร              กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนห้วยทรำย ที่ท ำกำรศูนย์ฯ อยู่ที่

โรงเรียนประชำรังสรรค์ คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
    1) นำยสำมำรถ  หอมชื่น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประชำรังสรรค์              ประธำนกรรมกำร 
    2) นำงสำวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพัฒนำประชำนุเครำะห์     รองประธำนกรรมกำร  
    3) นำงจงกล  พรมสะอำด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐพำนิชวิทยำ          กรรมกำร 



    4) นำงสุนีย์  อยู่หลง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยน้ ำพุ       กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 
อ าเภอทับสะแก 
7. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนห้วยยำง ที่ท ำกำรศูนย์ฯ อยู่ที่โรงเรียน

บ้ำนห้วยยำงมิตรภำพที่ 35  คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
     1) นำยเอกภพ  กล ำพบุตร       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยยำงมิตรภำพที่ 35  ประธำนกรรมกำร 
    2) นำงสุภำพรรณ  จูสวย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว              รองประธำนกรรมกำร  
    3) นำยประพันธ์ พันธุ์พรำหมณ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหินเทิน                             กรรมกำร     
    4) นำงสำวปัทมพร  วงษ์เณร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไร่ใน                               

กรรมกำร 
    5) นำงสำวสุจิรำ  ช้ำงด ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเนินดินแดง                        กรรมกำร 
    6) นำงภิรมย์  โมรำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประชำพิทักษ์         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนทับสะแกนำหูกวำง ที่ท ำกำรศูนย์ฯ อยู่ที่

โรงเรียนอนุบำลทับสะแก  คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
     1) นำงสุนันท์  ประสพผล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งตำแก้ว                ประธำนกรรมกำร 
    2) นำงสิริกร  ธงสอำด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสมำคมเลขำนุกำรสตรี 2  รองประธำนกรรมกำร  
    3) นำงสำวอรกัญญำ เปรมสุข    รองผู้อ ำนวยกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง           กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลทับสะแก                         
    4) นำงสุนันท์ ประสพผล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งตำแก้ว รักษำกำรในต ำแหน่ง  กรรมกำร                
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเหมืองแร่                         กรรมกำร 
    5) นำงอุษณีย์  บำงม่วง ครู รักษำกำรในต ำแหน่ง            กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดทุ่งประดู่ 
    6) นำยสันธำร  อินไชยยำ          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนทรำย       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนเขำล้ำนพัฒนำ ที่ท ำกำรศูนย์ฯ อยู่ที่

โรงเรียนบ้ำนมะเดื่อทอง  คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
     1) นำงพิมลพรรณ วงศ์ทิม         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดทุ่งกลำง                   ประธำนกรรมกำร 
    2) นำยเมธำ ศรีก ำเหนิด    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนมะเดื่อทอง          รองประธำนกรรมกำร  
    3) นำงน้ ำผึ้ง  ยำนนำวำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดนำหูกวำง                            กรรมกำร  
    4) นำงเพ็ญพิศ จุลเนียม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดนำล้อม                              กรรมกำร 
    5) นำงมำริสำ  ตั้งสุขสันต์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนใจดี                           กรรมกำร 
    6) นำงสำวเฌอมำร์ศ  ลูกอินทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพุตะแบก         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
10. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนอ่ำงทอง ที่ท ำกำรศูนย์ฯ อยู่ที่

โรงเรียนวัดหนองหอย  คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
     1) นำยพีระ  รวดเร็ว              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหนองหอย                 ประธำนกรรมกำร 
     2) นำยสุรวุฒิ  จูสวย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังยำง               รองประธำนกรรมกำร      
     3) นำงณัชธำร  แดงเหมือน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนอ่ำงทอง                            กรรมกำร    
     4) นำงกำญจน์จิรำ ไพศำลสมบัติ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองมะค่ำ                             กรรมกำร 
  



     5) นำยพีระ รวดเร็ว               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหนองหอย รักษำกำรในต ำแหน่ง กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอ่ำงทองพัฒนำ                          
     6) นำงวันวิษำ  ลิ้มไล้ ครู รักษำกำรในต ำแหน่ง            กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสีดำงำม                      
     7) นำงสุภัทร์  นครสุข     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประชำรำษฎร์บ ำรุง  กรรมกำรและเลขำนุกำ 

 
อ าเภอบางสะพาน 
11. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนธงชัย ที่ท ำกำรศูนย์ฯ อยู่ที่โรงเรียน

วัดธงชัยธรรมจักร  คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
     1) นำงจุฑำทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดดอนยำง                  ประธำนกรรมกำร 
    2) นำงสำวมิญญ์ชนก ปรำงละออ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร       รองประธำนกรรมกำร 
    3) นำยส ำเภำ  ศรีนิลแท้ ครู  รักษำกำรในต ำแหน่ง            กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองมงคล                        
    4) นำงจุฑำทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดดอนยำง รักษำกำรในต ำแหน่ง   กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนสูง 
    5) นำงวันทนำ  งำมเนตร ครู รักษำกำรในต ำแหน่ ง            กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดถ้ ำคีรีวงศ์             

              5) นำงสำวธีรำรัตน์ ชัยนิรัติศัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองระแวง     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
12. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนแม่ร ำพึงพงศ์ประศำสน์ ที่ท ำกำร

ศูนย์ฯ อยู่ที่โรงเรียนบ้ำนท่ำขำม  คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
    1) ว่ำที่ร้อยตรี เสรี สุขกันตะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงสะพำน                   ประธำนกรรมกำร 
    2) นำงสำววันวิสำข์ พรหมรักษำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำขำม              รองประธำนกรรมกำร  
    3) นำยศิลปิน  พรหมมณี    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหินกอง                        กรรมกำร 
    4) นำยพนม  ถือพุดทรำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนชะม่วง                  กรรมกำร  
    5) นำยสุธี  ดีกลั่น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสวนหลวง                    กรรมกำร 
    6) นำงสำวสกำวเดือน อนันตวรพจน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนส ำรำญ                    กรรมกำร  
    7) นำยกลยุทธ  ยกย่อง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยแก้ว         กรรมกำรและเลขำนุกำร                                   
13. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนชัยเกษม  ที่ท ำกำรศูนย์ฯ อยู่ที่

โรงเรียนสมำคมเลขำนุกำรสตรี 1  คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
    1) นำยสุรจิตร  สุขสีดำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสมำคมเลขำนุกำรสตรี 1   ประธำนกรรมกำร 
    2) นำยวำนิช  น้อยแสง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขำมัน              รองประธำนกรรมกำร 
    3) นำงธนัตถ์กำนต์ นิธิปิยโชติกุล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนมรสวบ                        กรรมกำร  
    4) นำยนพดล  ส่วนน้อย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไตรกิตทัตตำนนท์                      กรรมกำร 
    5) นำงหวำนใจ  ชมเชย ครู รักษำกำรในต ำแหน่ง                     กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยำงเขำ                              
    6) นำงประนอม ทรัพย์ปรำชญ์    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงไม้งำม          กรรมกำร 

                                          
    7) นำงกติกำ  พฤกจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง          กรรมกำร 



    8) นำงสำวจินตนำ  พุ่มไสว       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองจันทร์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
14. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนก ำเนิดนพคุณ  ที่ท ำกำรศูนย์ฯ อยู่ที่

โรงเรียนอนุบำลบำงสะพำน คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
    1) นำยวิโรจน์  โตแก้ว      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลบำงสะพำน          ประธำนกรรมกำร 
    2) นำงวิมลพรรณ  รักทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนสง่ำ            รองประธำนกรรมกำร 
    3) นำยจรัญ  คงศรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนทอง                          กรรมกำร 
    4) นำยวิโรจน์  โตแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลบำงสะพำน            กรรมกำร 
 รักษำกำรในต ำแน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนถ้ ำเขำน้อย 
    5) นำยอ ำนำจ จ ำนงค์รัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดนำผักขวง                    กรรมกำร 
    6) นำงสำวกิ่งแก้ว สุขชนะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยขำว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนร่อนทองมงคล  ที่ท ำกำรศูนย์ฯ อยู่ที่

โรงเรียนบ้ำนในล็อค  คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ ประกอบด้วย  
    1) นำยธงชัย  แสงโพลง    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนในล็อค          ประธำนกรรมกำร 
    2) นำงภัทรำมำศ  ก ำนิล   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังน้ ำเขียว         รองประธำนกรรมกำร  
    3) นำยเฉลิมเกียรติ  แย้มพรำย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธนำคำรออมสิน                        กรรมกำร                                 
    4) นำยอุดรรักษ์  ค ำลุน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองลอย           กรรมกำร 
    5) นำยจงรัก  วัตรสติ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งเชือก             กรรมกำร 
    6) นำงสำวนันทรัตน์  เกื้อหนุน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทองมงคล           กรรมกำร 
    7) นำงโสภัทรำ  บุ่งหวำย     ครู รักษำกำรในต ำแหน่ง                                      กรรมกำร       
 โรงเรียนบ้ำนรำษฎร์ประสงค์   
    8) นำงสำวไอลดำ  โสรถำวร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนส ำนัก           กรรมกำร 
 โรงเรียนบ้ำนดอนส ำนัก 
    9) นำงสำวจำรุณี  ปิ่นแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังยำว           กรรมกำร           
    10) นำงปิยวรรณ  คงวัดใหม่    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนธรรมรัตน์       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
อ าเภอบางสะพานน้อย 
16. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนบำงสะพำน  ที่ท ำกำรศูนย์ฯ อยู่ที่

โรงเรียนบ้ำนบำงสะพำนน้อย คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
    1) นำงสุกัญญำ  ปัตเมฆ       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงสะพำนน้อย        ประธำนกรรมกำร 
     2)  นำยสหพัฒน์ เรียงทรัพย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองฆ้อง              รองประธำนกรรมกำร 
     3) นำยนัฐวุฒิ  แก้วศรี    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำกคลอง(รำษฎร์อุปกรณ์)                 กรรมกำร  
    4) นำงสำวจันทัปปภำ  ปิ่นเกตุ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งไทร                            กรรมกำร 
    5) นำงสำวหทัยรัตน์  ชวนชื่น   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดดอนตะเคียน     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
17. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนไชยรำชช้ำงแรก  ที่ท ำกำรศูนย์ฯ   

อยู่ที่โรงเรียนบ้ำนไชยรำช คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
    1) นำงสำวภำวิณี  เสนำกำร    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไชยรำช          ประธำนกรรมกำร 
    2) นำยสุรพล ณ วันจันทร์    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไร่บนสำมัคคี        รองประธำนกรรมกำร 
    3) นำยสมชำย  ช่วยชูหนู ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลบำงสะพำนน้อย              กรรมกำร 
    4) นำยอรรถพล  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงเจริญ                          กรรมกำร 



    5) นำงสุมำลี  อมรแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทองอินทร์                                   กรรมกำร 
    6) นำงกอบกุล  กำรำงวัล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมูลนิธิศึกษำ                             กรรมกำร 
    7) นำงสำวฉัตรตรำ เกตุธนวิชญ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนช้ำงเผือก                     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
18. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนทรำยทอง ที่ท ำกำรศูนย์ฯ อยู่ที่โรงเรียน

บ้ำนทุ่งสีเสียด คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
    1) นำยวัฒนชัย ปัตเมฆ    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งสีเสียด                ประธำนกรรมกำร 
    2) นำยเอก อดุลย์อำรยะรังษี    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนฝั่งแดง               รองประธำนกรรมกำร  
    3) นำงสำวอรัญญำ  บุ่งเสน่ห์     ครู รักษำกำรในต ำแหน่ง                    กรรมกำร  
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทรำยทอง   
    4) นำยนิธิ  พวงเดช ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงเบิด                             กรรมกำร 
    5) นำยสมคิด  ไชยแก้ว   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยสัก                              กรรมกำร 

              6) นำงสำวศิริกมล  พุมมำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดก ำมะเสน            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
19. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนปำกแพรก ที่ท ำกำรศูนย์ฯ อยู่ที่

โรงเรียนบ้ำนทุ่งกะโตน คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
    1) นำยจเร  พวงเดช   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งกะโตน                ประธำนกรรมกำร 
    2) นำยเชำว์  ผำเป้ำ       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเขำรำษฎร์บ ำรุง      รองประธำนกรรมกำร  
     3) นำงสำวปรำณปรียำ บุญประเสริฐ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำกแพรก                                  กรรมกำร 
    4) นำยจตุรำนน   เกิดพร้อม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองห้วยฝำด          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  ให้คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกันบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงที่ก ำหนดในประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เรื่อง กำรจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระดับกลุ่มโรงเรียนเรียน ประกำศ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ.2557 
   ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกำศนี้  เป็นต้นไป 

ประกำศ  ณ  วันที่  1  เมษำยน  พ.ศ.2564 

 
(นำงสำววรลักษณ์  จันทร์ผำ) 

รองผู้อ ำนวยกำร  ปฏิบัติรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 
 

 

 

 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือและปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำนกำรขออนุญำตจัดกำรศึกษำขั ้นพื้นฐำนโดยครอบครัว เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำขั ้นพื้นฐำนโดย
ครอบครัวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และสำมำรถใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรปฏิบัติงำนกำร   
จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์   เขต 1 
จึงจัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว คู่มือกำรขออนุญำต จัดกำรศึกษำ      
ขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว คู่มือกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว  คู่มือกำรวัดและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โดยครอบครัว โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว และปฏิทินกำรปฏิบัติงำน
กำรขออนุญำตจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว  

สืบเนื ่องจำกมีกำรฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับกำรขออนุญำตจัดกำรศึกษำขั ้นพื้นฐำนโดยครอบครัว                     
ท่ำน ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงมีด ำริให้ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือดังกล่ำว  
จ ำนวน 5 ฉบับ เพ่ือควำมเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และอ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน และ
ป้องกันกำรผิดพลำดที ่อำจเกิดขึ ้นได้ เพื่อป้องกันควำมเสียหำยต่อรัฐ และเอกชน  ตลอดจนเพื่อป้องกัน       
ควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


