
 



ค ำน ำ 

       รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของส านักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ เป็นข้อมูลการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 
ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ครอบครัว ชุมชน   สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
องค์กรวิชาชีพ และมูลนิธิต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา เพื่อ
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา  

                 ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตามประเมินผล จนท าให้การบริหารจัดการศึกษา   และการขับเคลื่อนนโยบาย
ทางการศึกษาส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยดี ส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  
 

 

ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำกำฬสินธุ ์เขต ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 
 

เน้ือหำ           หน้ำ 
ร่วมวางแผน                                                                                                    ๑-๕ 
ร่วมด าเนินการ                                                                                                 ๖-๑๔ 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                                                                 ๑๕-๑๗ 
ร่วมติดตาม และประเมินผล                                                                                  ๑๘-๒๑ 
ภาคผนวก                                                                                                       ๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 
             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า 
มาส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ครอบครัว ชุมชน สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ และมูลนิธิต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
ขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา โดยการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจร่วมด าเนินการ และร่วมติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

                  ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ได้
ด าเนินการตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจร่วมด าเนินการ และร่วมติดตามประเมินผล สามารถ
สรุปผลการด าเนินงานในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

1. ร่วมวำงแผน มีภารกิจงาน ดังนี้ 
                        ๑.๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2                 
ได้เข้าร่วมประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่  1/2565 ผ่าน Video 
Conference พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ผู้อ านวยการกลุ่ม และบุคลากรเจ้าหน้าที่ เพื่อรับฟัง
การช้ีแจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกลางคัน ให้กลับสู่ระบบการศึกษา ณ ห้องประชุม
แพรวา ช้ัน 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 

๑ 



 
                          ๑.๒ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย รอง ผอ.
สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ เพื่อช้ีแจงนโยบาย
การบริหารสถานศึกษา เร่งรัดก ากับติดตาม และช้ีแจงข้อราชการการจัดการศึกษา ผ่านระบบประชุมทางไกล 
Zoom Meeting  ณ ห้องประชุมแพรวา ช้ัน 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ 

 
                     ๑.๓ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ได้
มอบหมายให้  ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ รอง ผอ.สพป.กาฬสนิธ์ุ เขต 2 นายพยุงค์ ทองค า รอง ผอ.สพป.
กาฬสินธ์ุ เขต 2 พร้อมด้วย นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธ์ิ ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางสาวพุทธรกัษ์   กุตัน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและนางสาวอรทัย หาระทา เจ้าพนักงานธุรการ
ช านาญงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรบัรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดบักลุ่มจงัหวัดที่ 10 ณ ห้องประชุม
มิ่งเมือง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

 

๒ 



                          ๑.๔ เมื่อวันที่ ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 
เป็นประธานเปิดการประชุมช้ีแจงกรรมการ ระดับสนามสอบ O-net ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 7-8 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมโปงลาง ช้ัน 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ  
เขต 2 

 
                          ๑.๕ เมื่อวันที่ ๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 
พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม
ช้ีแจงและสร้างความเข้าใจการติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย รมว.ศธ. และนโยบาย สพฐ . ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมแพรวา ช้ัน 3 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 

 

๓ 



                         ๑.๖ เมื่อวันที่ ๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ได้
มอบหมายให้นายพยุงค์ ทองค า รอง ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม 
นิเทศติดตามและประเมินผล โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุมโปงลางส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 ส านักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 
                         ๑.๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 
ได้มอบหมายให้ นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธ์ิ ผอ.กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธาน
เปิดการประชุมปฏิบัตกิารสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2564 ณ ห้อง
ประชุมโปงลาง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2

 

๔ 



                       ๑.๘ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ได้
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาฬสินธ์ุ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม                   
พระพฤหสับดี ส านักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                    
                    ๑.๙ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ได้เข้าร่วม
ประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่าน VDO Conference 
Zoom Meeting โดยมีรองผู้บริหาร ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแพรวา ช้ัน 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 

       

๕ 



                         ๑.๑๐ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.
กาฬสินธ์ุ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายด้าน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาสู่การปฏิบัติ 

 
                          2. ร่วมด ำเนินกำร มีภารกิจงาน ดังนี้ 
                               ๒.๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ                 
เขต 2 มอบหมายให้ ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวพุทธรักษ์                      
กุตัน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่บ้านนักเรียนในสังกัดโรงเรียนกุดโดนวิทยา คัดเลือกนักเรียน
ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อ "สร้างบ้านอบอุ่นในธรรม” โดยของบประมาณสนับสนุนการสร้างบ้าน 
ตามโครงการ พลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน โดยพระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็น
ประธานโครงการ เพื่อมอบให้ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับคัดเลือก 

๖ 



 
                                ๒.๒ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน 2565  นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ                 
เขต 2 มอบหมายให้ ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวพุทธรักษ์                     
กุตัน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ประเมินความพร้อม และให้ก าลังใจครอบครัวของนักเรียนที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัว (Home Shcool) ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา และครอบครัวได้น านักเรียนกลับ

๗ 



เข้ามาสู่การศึกษาในระบบอีกครั้ง (จ านวน 2 คน) ณ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน อ าเภอยางตลาด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 

 
                              ๒.๒ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕  นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 
เป็นประธานในการประชุมผู้อ านวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 6/2565 เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมแพรวา ช้ัน 3 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ 
เขต 2     

 

๘ 



                             ๒.๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 
เป็นประธานการประชุมผูบ้รหิารสถานศึกษาในสังกัด สพป.กส.2 ผ่านระบบประชุมทางไกล Webex 
Meetings โดยมีกลุ่มบรหิารงานบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแพรวา ช้ัน 3 ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษากาฬสินธ์ุ เขต 2           

                       
                               ๒.๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 
พร้อมด้วยนายเคน อาจดวงดี รอง.ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขตตรวจ
ราชการที่ 12 เพื่อติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามนโยบาย  
4 ด้าน 12 ข้อ และนโยบายเร่งด่วน ณ ห้องประชุมผาเสวยช้ัน 2 ศูนย์ราชการ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๙ 



 
                               ๒.๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2  
พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม อ าเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 
 

๑๐ 



                               ๒.๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ              
เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายพยุงค์ ทองค า รอง ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ระดับต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2565 ต ารวจภูธร
จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยมี พลต ารวจตรี วรวัฒน์ มะลิ ผบก.กค.ภ.2 เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ ประชุม
เทศบาล ห้วยเม็ก 

 
                              ๒.๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ               
เขต 2 เป็นประธานมอบบรจิาคสิง่ของจาก บริษัท นานมบีุ๊คส์ จ ากัด ให้กบัโรงเรียนในสงักัดตามที่ บริษัท  
นานมีบุ๊คส์ จ ากัด ได้บริจาคหนังสือให้กบัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 คิดเป็น
เงินมลูค่า 50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับโรงเรียนในสังกัด 10 โรงเรียน 

 

๑๑ 



                              ๒.๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ                
เขต 2 เป็นประธานพิธีรับมอบถนนและห้องประชุม โรงเรียนดงบังอ านวยวิทย์ ซึ่งได้รับมอบถนนจากนายอรุณ              
ภูผิวผา และรับมอบห้องประชุมจากคุณครูวัชรีภรณ์ แสงบุญเกิด สร้างมอบให้โรงเรียนดงบังอ านวยวิทย์                  
เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนดงบังอ านวยวิทย์                
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 
                              ๒.๙ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ                 
เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเยี่ยมเสริมพลังการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และ
สนับสนุนชุดตรวจ ATK โดยมีหน่วยงานกรมอนามัยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากร ช้ีแจง
วัตถุประสงค์ การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโปงลาง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 

 

๑๒ 



                               ๒.๑๐  เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ 
เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายเคน อาจดวงดี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธ์ุ และโครงการจังหวัดกาฬสินธ์ุ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็นประธานเปิด
งาน ณ โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธ์ุ 

 
                               ๒.๑๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ 
เขต 2 เป็นประธานในพิธีท าบุญทอดผ้าป่าออนไลน์ เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการนักเรียน ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง พ.ศ.2564 โดยมีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธาน
ศูนย์เครือข่ายฯ ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้อ านวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม
เป็นเจ้าภาพในพิธีท าบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโปงลาง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธ์ุ เขต 2 จ านวนยอดผ้าป่า 259,394 บาท 

 

๑๓ 



                              ๒.๑๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ 
เขต 2 พร้อมด้วย รอง.ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ร่วมให้ข้อมูลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม (Site Visit) 
การด าเนินงานโครงการตามนโยบายในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ วงศ์จินดา                           
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ฯ ณ ห้องประชุม สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 

 
                           

๑๔ 



                            ๒.๑๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต ๒ 
เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง 

 
 
                      ๓. ร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น มีภารกิจงาน ดังนี้ 
                            ๓.๑ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 
มอบหมายให้ นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธ์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย 
ดร.ประคอง จุลสอน และ นายสถิต ศรีถาวร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระดับ
ภูมิภาค : การวิจัยทางการศึกษา (ครั้งที่ 2) โดย ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ 
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ 

 

๑๕ 



                            ๓.๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ                     
เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายผลศักยภาพ ครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สู่การ
พัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส การแข่งขันโครงงานนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ระยะที่ 1 ณ โรงเรียนปอแดงวิทยา ศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 1 สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 

  
                            ๓.๓ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ 
เขต ๒ มอบหมายให้นางนันทิรา  เมตตา ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ นางสาวนุชนารถ ภูมาศ และ                            
นายสุพรรณ  ธรรมแนบจิตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕                        
ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น 

                            
 
 
 
 

๑๖ 



                         ๓.๔ ระหว่างวันที่ 16-18 มี.ค.2565 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต ๒ 
มอบหมายให้นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหนา้ที่
และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดฯ ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ 

 
                        ๓.๕ เมื่อวันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ                              
เขต ๒ มอบหมายให้ นายสถิต  ศรีถาวร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อ
การจัดท ารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธ์ุ ช้ัน 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗ 



                     ๓.๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต ๒ เป็น
ประธานในการน าเสนอแผนการขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา 

 
 
                 ๔. ร่วมติดตำมและประเมินผล มีภารกิจงาน ดังนี้ 
                      ๔.๑  การนิเทศ ติดตาม และก ากับการด าเนินงาน โรงเรียนคุณภาพชุมชน ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๒  จ านวน  ๓๐  โรงเรียน 
 
 
 
 
 
   
 
 
                       
 

๑๘ 



                    ๔.๒  การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของกองทุนเพือ่โครงการอาหารกลางวันของ นักเรียน 
ของงโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากาฬสินธ์ุ เขต ๒ จ านวน ๑๖๕  โรงเรียน   

 
 

 
                        
 

๑๙ 



                        ๔.๓ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และ  
ภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019                  
(COVID-19) 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๔.๔ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  
๔.๔ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  

๒๐ 



 

๒๑ 

             ๔.๔ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  
 



๒๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 

 
 



 
รายงานการประชุม 

ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 

ครั้งที่ 2/๒๕๖๔ 
 วันอังคาร ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ชั้น 3 
 
ผู้มาประชุม 

๑. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น  ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒    
๒. นายเคน  อาจดวงดี  รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒   
๓. นายพยุงค์  ทองค า  รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ 
๔. นายสวาท  น้อยเสนา  ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด  
๕. นายอนันต์  ทิพอาสน์  ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด ๒ 
๖. นายศราวุธ  ศรีประภา  ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด ๓ 
๗. นายอภิชัย ศรีโท   ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยเม็ก ๑ 
๘. นายสุริยา  สุเพ็ญศิลป์  ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยเม็ก ๒ 
๙. นายวัลลภ  ภูจอมจิตร  ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าคันโท 
๑๐. นายเทิดเกียรติ  ขูรูรักษ์  ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฆ้องชัย ๑ 
๑๑. นายคม  เอกพันธ์  แทน ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกุงศรี ๑ 
๑๒. นางนันทิรา  เมตตา  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   
๑๓. นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๑๔. นางทิชากร  ชอบหาญ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     
๑๕. นางสว่างจิตร  คงแสนค า ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
๑๖. นายประดิษฐ์  สีเล  ผู้อ านวยการกุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ  รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ 
๒. นายภวัฒน์  มูลสาร  ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกุงศรี ๒ 
๓. นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๔. นายการัณยภาส  ศิวะกรภูริหิรัญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสุธาสินี  ประสานวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสายปัญญาสมาคม 
2. นายประสงค์  สกุลซ้ง  ครู รร.พินิจราษฎร์บ ารุง 
3. นายวิทยา  กองวงษา  นิติกร 

4. นางสาววีรณา  ละครมูล  นักจัดการงานทั่วไป 
5. นางสาวณัฏฐานุช  ทองภู  เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุม เวลา 0๙.00 น. 

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒           
เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

/ระเบียบวาระท่ี ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๒ ประธานในที่ประชุม แจ้งข้อราชการให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ก าลังแพร่ระบาดรวดเร็วท าให้มีผลกระทบในหลายพื้นท่ี ส าหรับการจัดการเรียนการสอน               
จึงมีการปรับจากรูปแบบจาก onsite เป็นรูปแบบต่างๆ แทนตามแผนเผชิญเหตุที่โรงเรียนวางเอาไว้ 

๒. ขอความร่วมมือในการชะลอขอใช้ค่ายลูกเสือในช่วงนี้ไปก่อนจนถึงประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เนื่องจากว่าเป็นการรวมคนเป็นจ านวนมากและอาจ ไม่มีความปลอดภัย จึงจ าเป็นต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข  

๓. การจัดกิจกรรมปีใหม่ในส่วนของส านักงานเขตเดิมก าหนดวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ก็ต้องเลื่อนไปก่อน หากสถานการณ์ดีขึ้นจะก าหนดวันอีกครั้งหนึ่ง 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ที่ประชุม รับรอง  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   กลุ่มอ านวยการ โดย นางนันทิรา  เมตตา  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ แจ้งข้อราชการ
ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

๓.๑ ค าสั่งมูลนิธิพัฒนาการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาการประถมศึกษากาฬสินธุ์  

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ประกอบด้วย  

- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ จ านวน ๖ ราย 
- กรรมการจากเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต ๑,๒,๓ เขตพ้ืนที่ละ ๕ ราย ประกอบด้วย 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัด
จ านวน ๒ ราย และตัวแทนข้าราชการครูในสังกัด จ านวน ๑ ราย (สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ผู้แทนผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ได้แก่ นายศราวุธ ศรีประภา ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง และ นางสาวสธุาสิน ีประสานวงศ์ 
และผู้แทนข้าราชการครูในสังกัด ได้แก่ นายระสงค์ สกุลซ้ง ครูโรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง) 

๓.๒ คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พิจารณาจัดสรร
และมอบเงินให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท้ัง ๓ เขต ๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
รวมทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพ่ือใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ฯ 

จากมติท่ีประชุมในคราวเดียวกัน มูลนิธิได้พิจารณาจัดสรรและมอบเงินจากดอกผล
ของมูลนิธิฯ ที่ก่อตั้งขึ้นมาจ านวน 120,000 บาท ให้เขตพ้ืนที่ละ 40,000 บาท ซึ่งได้รับการประสานงาน
จากเลขานุการมูลนิธิฯ ว่าจะปิดบัญชีจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์เมื่อสิ้นปีปฏิทินจึงจะได้ดอกผลจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เนื่องจากว่าไม่ใช่ธนาคารของรัฐ จึงจะนัดประชุมและมอบเงินอีกครั้งหนึ่ง 

๓.๓ รายละเอียดบัญชีเงินฝากกองทุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ 
มีรายละเอียดตามส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (เอกสารประกอบการประชุม) ณ วันที่ 2 

ธันวาคม 2564 มีเงินคงเหลือในบัญชี 174,565 บาท 
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นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า  
๑. มูลนิธิพัฒนาการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดสรรงบประมาณมา 40,000 บาท 

ให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนในการช่วยเหลือนักเรียนประถมศึกษา ซึ่งหากได้รับเงินมาแล้วจะนัดประชุมอีก
ครั้งหนึ่งว่าจะใช้เงินในเรื่องใดบ้าง  

๒. บัญชีเงินฝากกองทุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่ เดิมมีเงินกองทุน จ านวน
๒๖๐,๓๗๔ บาท  และได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกองทุน ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

   กลุ่มบริหารงานบุคคล โดย นายประดิษฐ์  สีเล  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                    
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  

๑. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ที่สอบ
กรณีพิเศษ ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของวิชาเอกของโรงเรียนในปีนั้นๆ 

๒. ขอความอนุเคราะห์ท่านประธานศูนย์ฯ แจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ส่งข้อมูลลูกจ้าง
ชั่วคราวทุกต าแหน่งเพ่ือเกลี่ยอัตราก าลังตามหนังสือที่แจ้งไปยังโรงเรียนแล้วถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ตาม
นโยบายของ สพฐ.  

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า        
การเกลี่ยข้อมูลอัตราก าลังเป็นนโยบายของ เลขาธิการ กพฐ. ให้บริหารอัตราก าลังที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ ให้กับ 
โรงเรียนที่มีความจ าเป็นขาดอัตราก าลัง จ านวนครูไม่ครบชั้น จ านวนครูต่ ากว่าเกณฑ์ ได้แก่ พนักงานราชการ   
ครูวิกฤติ และธุรการโรงเรียน (๑๕,๐๐๐) โดยให้กรอกแบบแสดงความจ านงเพ่ือประกอบการพิจารณาซึ่งมีคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองให้มีความเหมาะสมซึ่งต้องดูข้อมูลประกอบการพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลัง 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ การด าเนินงานตามระเบียบส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 

เขต ๒ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐  
นางนันทิรา เมตตา ผู้อ านวยกลุ่มอ านวยการ (กรรมการมูลนิธิฯ ) อภิปรายว่า              

ตามท่ีได้เรียนถึงที่มาของกองทุนฯ และ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ได้มีระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนฯ และได้รับจัดสรร
เงินจากมูลนิธิจ านวน 260,374 บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหน้าสุดท้าย ต่อมาได้มีการ
จัดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือบูรณะค่ายลูกเสือ มีเงินคงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงน าเงินเข้าสมทบกองทุนฯ และด าเนินงาน
มาอย่างต่อเนื่องในการช่วยเหลือลูกจ้าง ข้าราชการครู นักเรียน ในกรณีเสียชีวิต หรืออุบัติเหตุ หรือประสบภัยพิบัติ
ธรรมชาตโิดยพิจารณาตามความเหมาะสมตาม เดิมทีการเบิกจ่ายต้องส่งเรื่องและเอกสารเบิกจ่ายที่สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูกาฬสินธุ์ ท าให้มีความล่าช้าไม่มันท่วงทีต่อการช่วยเหลือ จึงได้มีการย้ายบัญชีเงินฝากมาที่ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาห้วยเม็ก แต่การเบิกจ่ายเป็นกรณี ๆ ตามระเบียบ ฯ ให้มีแต่กระนั้นก็ยังมี
ความล่าช้าอยู่เพราะบางทีเหตุเกิดขึ้นตรงกับวันหยุดราชการท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันต่อการช่วยเหลือ 
จึงอยากเรียนหารือที่ประชุมว่าจะสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขระเบียบฯ ได้หรือไม่อย่างไร  

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ประธานในที่ประชุม  อภิปรายว่า  
๑. กองทุนฯ นี้ ครอบคลุมไปถึงข้าราชการบ านาญด้วยหรือไม่ 

 นายเคน  อาจดวงดี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒  อภิปรายว่า กองทุนฯ นี้ ไม่ควร
รวมถึงข้าราชการบ านาญ เนื่องจากว่า ข้าราชการบ านาญมีจ านวนมากการใช้จ่ายงบประมาณคงมีไม่เพียงพอ 
ฉะนั้นควรจะหมายรวมเฉพาะที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ขณะปัจจุบันเท่านั้น 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ไม่รวมข้าราชการบ านาญ 
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๒. มีระเบียบกองทุนฯ และมีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือฯ ขอให้ทุกท่านดูระเบียบฯ    
ไปพร้อมกันว่าจะมีการปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างไร โดยพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมบางส่วนหรือทั้งหมด รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม ขอให้ทุกท่านดูรายละเอียดและพิจารณาไปพร้อมกันเป็นรายข้อๆ ไป 
 ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการร่วมอภิปรายเกี่ยวกับระเบียบส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและ
นักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในประเด็นต่างๆ และมีมติ ดังนี้ 
 แก้ไขข้อความ ในข้อ ๔  
 ข้อความเดิม ค าว่า “ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา” หมายถึง ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและกลุ่มเครือข่ายขยายโอกาสในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๒ แก้ไขเป็น ค าว่า “ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา” หมายถึง ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา” 
 ข้อความเดิม ค าว่า “ลูกจ้าง” หมายถึง พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 
ที่ท าสัญญาจ้างโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ หรือที่ท าสัญญาจ้างโดยโรงเรียน  
แก้ไขเป็น ค าว่า “ลูกจ้าง” หมายถึง พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ที่อยู่ระหว่าง
สัญญาจ้างโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ หรือที่ท าสัญญาจ้างโดยโรงเรียน 
 ข้อความเดิม ค าว่า “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนในสังกัดโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  แก้ไขเป็น ค าว่า “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
 แก้ไขข้อความ ในข้อ ๕ 

ข้อความเดิม ๕.๒ ด าเนินกิจการอื่นทางการศึกษาตามนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ แก้ไขเป็น  ๕.๒ ด าเนินการเก่ียวกับการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและนักเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๒ 
 แก้ไขข้อความ ในข้อ ๗ 

ข้อความเดิม ๗.๔ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา/กลุ่มเครือข่ายทุกคน 
แก้ไขเป็น  ๗.๔ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 แก้ไขข้อความ ในข้อ ๘ 
ข้อความเดิม ๘.๕ อนุมัติให้คณะกรรมการ ๓ ใน ๔ คน หรือหลายคนเป็น

ผู้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน หรือลงนามในสัญญาต่าง ๆ แทนคณะกรมการ 
แก้ไขเป็น ๘.๕ อนุมัติให้คณะกรรมการ ๓ ใน ๔ คน หรือหลายคนเป็นผู้ด าเนินการ

ก่อหนี้ผูกพัน หรือลงนามในสัญญาต่าง ๆ แทนคณะกรรมการ 
 แก้ไขข้อความ ในข้อ ๑๐ 

ข้อความเดิม ข้อ ๑๐ เงินกองทุนให้น าฝากธนาคาร หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาฬสินธุ์ จ ากัด ประเภทฝากประจ า หรือ ฝากออมทรัพย์ การถอนเงินจะต้องลงลายมือชื่อกรรมการที่มี
ต าแหน่งต่อไปนี้ไมน่้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้ 

๑๐.๑ ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ รองประธานกรรมการ 
๑๐.๓ ผู้แทนประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา/กลุ่มเครือข่าย 
๑๐.๔ กรรมการและเลขานุการ 
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แก้ไขเป็น  ข้อ ๑๐ เงินกองทุนให้น าฝากธนาคารของรัฐ ประเภทฝากประจ า หรือ 
ฝากออมทรัพย์ การถอนเงินจะต้องลงลายมือชื่อกรรมการที่มีต าแหน่งต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้ 

๑๐.๑ ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ รองประธานกรรมการ 
๑๐.๓ ผู้แทนประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๑๐.๔ กรรมการและเลขานุการ 

 เพิ่มเติมข้อความ ในข้อ ๑1 ดังนี้ 
 ๑๑.๖ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     อนุกรรมการและ 
               ผูช้่วยเลขานุการ 
 แก้ไขข้อความ ในข้อ ๑2  
  ข้อความเดิม  ข้อ ๑๒ ให้มีการตรวจสอบการเงินและบัญชีกองทุน และเสนอผลการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบทุกปี โดยมีคณะอนุกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑๒.๑ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  
          ที่รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ประธานอนุกรรมการ 
 ๑๒.๒ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   อนุกรรมการ 
 ๑๒.๓ นิติกร        อนุกรรมการ 
 ๑๒.๔ ผู้แทนประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา/กลุ่มเครือข่าย  อนุกรรมการ 
 ๑๒.๕ นักวิชาการตรวจสอบภายใน          อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๑1.๖ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 แก้ไขเป็น  ข้อ ๑๒ ให้มีการตรวจสอบการเงินและบัญชีกองทุน และเสนอผลการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบทุกปี โดยมีคณะอนุกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑๒.๑ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  
          ที่รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล    ประธานอนุกรรมการ 
 ๑๒.๒ นิติกร        อนุกรรมการ 
 ๑๒.๓ นักวิชาการตรวจสอบภายใน          อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒.๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุน  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 แก้ไขข้อความ ในข้อ ๑5  

ข้อความเดิม  ข้อ ๑5 การใช้จ่ายเงินกองทุนกรณีมีเหตุจ าเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน ให้
ประธานกรรมการมีอ านาจสั่งจ่ายเงินกองทุนครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตามข้อก าหนด ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การให้ความช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐ หากวงเงินเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท                      
ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 

แก้ไขเป็น  ข้อ ๑5 การใช้จ่ายเงินกองทุน ให้ประธานกรรมการมีอ านาจสั่งจ่าย
เงินกองทุนครั้งละไม่เกิน 2๐,๐๐๐ บาท ตามข้อก าหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือข้าราชการ 
ลูกจ้างและนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐ หากเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ และให้มี
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ประกอบด้วย 
 ๑๕.๑ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  
          ที่รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   ประธานกรรมการ 
 ๑๒.๒ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    กรรมการ 
 ๑๒.๓ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ        กรรมการและเลขานุการ 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 
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ข้อก าหนดกองทุนสวัสดิการข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและ
นักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ถาวรจิตตถาวโร/ณัฐพลกมโลและคณะ) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและนักเรียน พ.ศ. 2560 
  นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๒ ประธานในที่ประชุม อภิปรายว่า เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ฯ ว่าด้วยกองทุนแล้วควรมร
การแก้ไขปรับปรุงข้อก าหนดกองทุน ฯ ให้มีความสอดคล้องกันด้วยโดยพิจารณาเป็นรายข้อไปพร้อมกัน 
 ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการร่วมอภิปรายเกี่ยวกับข้อก าหนดกองทุนสวัสดิการ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในประเด็นต่างๆ และมีมติ ดังนี้ 
 แก้ไขข้อความ ในข้อ ๔  
 ข้อความเดิม  ข้อ 4 การให้การสนับสนุนตามข้อ ๓ ในข้อก าหนดนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
ให้ความช่วยเหลือข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและนักเรียน 
 ๔.๑ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและนักเรียนถึงแก่ความตายให้
ความช่วยเหลือรายละ ๓,๐๐๐ บาท 
 ๔.2 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและนักเรียนประสบอุบัติเหตุให้
ความช่วยเหลือรายละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท  
 ๔.๓ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและนักเรียน ประสบเหตุอัคคีภัย 
อุทกภัยและวาตภัยหรือภัยอ่ืน ๆ ให้ความช่วยเหลือรายละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท  
 แก้ไขเป็น  ข้อ 4 การให้การสนับสนุนตามข้อ ๓ ในข้อก าหนดนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
ให้ความช่วยเหลือข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและนักเรียน 
 ๔.๑ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและนักเรียนถึงแก่ความตายให้
ความช่วยเหลือรายละ ๓,๐๐๐ บาท 
 ๔.2 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและนักเรียนประสบอุบัติเหตุให้
ความช่วยเหลือรายละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท  
 ๔.๓ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและนักเรียน ประสบเหตุอัคคีภัย  
ให้ความช่วยเหลือรายละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
 ๔.๔ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและนักเรียน ประสบเหตุอุทกภัย
และวาตภัยหรือภัยอ่ืน ๆ ให้ความช่วยเหลือรายละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท  
  แก้ไขข้อความ ในข้อ ๕.๓  

ข้อความเดิม  ๕.๓ ให้นักเรียนหรือหน่วยงานทางการศึกษาต้นสังกัดจัดท าหนังสือ
หรือบันทึกน าส่งเพ่ือจัดส่งแบบขอความช่วยเหลือ 

 แก้ไขเป็น  ๕.๓ ให้โรงเรียนหรือหน่วยงานทางการศึกษาต้นสังกัดจัดท าหนังสือหรือ
บันทึกน าส่งเพ่ือจัดส่งแบบขอความช่วยเหลือ 
  แก้ไขข้อความ ในข้อ ๖.๓  

ข้อความเดิม  ๖.๓ ส าเนาใบมรณะบัตรในกรณีที่ถึงแก่ความตาย 
 แก้ไขเป็น  ๖.๓ ส าเนาใบมรณะบัตร 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 
 
 



-๗- 

 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ประธานในที่ประชุม  เสนอที่ประชุม
พิจารณาเพ่ิมเติมว่า ควรมีการปรับเปลี่ยนชื่อระเบียบและข้อก าหนดขอกองทุน ให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิฯ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการแก้ไขชื่อระเบียบและข้อก าหนด
กองทุน ฯ อย่างกว้างขวาง และมีมติ ดังนี้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้มีการแก้ไขดังนี้ 
 แก้ไขชื่อ ระเบียบ ฯ  
 ชื่อเดิม ระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ว่าด้วย
กองทุนสวัสดิการข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แก้ไขเป็น ระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ว่าด้วย
กองทุนสวัสดิการนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 แก้ไขชื่อ ข้อก าหนดกองทุนฯ  
 ชื่อเดิม ข้อก าหนดกองทุนสวัสดิการข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและ
นักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ถาวรจิตตถาวโร/ณัฐพลกมโลและคณะ) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและนักเรียน พ.ศ. 2560 
 แก้ไขเป็น ข้อก าหนดกองทุนสวัสดิการนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ (ถาวรจิตตถาวโร/ณัฐพลกมโลและคณะ) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ
นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง พ.ศ. 256๔ 

 ๔.๒ การจัดผ้าป่าสามัคคีออนไลน์เพื่อสบทบกองทุน ฯ  
 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต ๒ ประธานในที่ประชุม  เนื่องจากจะถึงวันครู ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ จึงอยากถือ
โอกาสนี้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือสบทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ฯ ซึ่งได้มีการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์มาตลอด โดยจัดท าเป็นผ้าป่าออนไลน์แล้วโอนเข้าบัญชีกองทุน ฯ หรือบัญชีเพื่อกองทุน
แยกไว้ต่างหากก็ได้ 
ที่ประชุม ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางเก่ียวกับการจัดผ้าป่าสามัคคีออนไลน์ เพื่อร่วมท าบุญ
ระดมทุนทรัพย์เข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน ฯ และมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบหมายผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการจัดท าประชาสัมพันธ์ผ้าป่าสามัคคีออนไลน์
โดยระบุให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ ว่าจะช่วยเหลือในกรณีใดบ้าง 

๒. ขอความร่วมมือประธานศูนย์เครือข่ายฯ ประชาสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือข่ายฯ  
๓. ก าหนดวันในการทอดผ้าป่าสามัคคีออนไลน์ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 ๔.๓ การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ภายใต้
แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” 
 นายพยุงค์  ทองค า รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ได้แจ้งข้อราชการว่าสืบเนื่องจาก
วาระการประชุมที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ซ่ึงไดก้ าหนดแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๖ ในวันที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด“พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”มีวัตถุประสงค์สาระส าคัญหลัก คือ 

- การระลึกถึงบูรพาจารย์ 
- ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครูและท าความเข้าใจอันดีกับประชาชน 
- ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประกอบคุณงามความดีหรือ

ท าประโยชน์ต่อวงการศึกษาในเชิงประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม 



-๘- 

 ส าหรับการจัดงานก าหนดในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ หรือ ตามความเหมาะสม 
มี ๓ กิจกรรมหลัก คือ 

๑. การประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ให้หน่วยงานเชิญชวนร่วมจัดงานหรือ
รับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานจากส่วนกลาง ได้แก่ ท าบุญตักบาตร บ าเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ผู้วายชนม์ ท าบุญ
เพ่ือเสริมศิริมงคล พิธีระลึกถึงบูรพาจารย์ และคารวะครูอาวุโส 

๒. ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครูและผู้ที่ประกอบคุณงามความดี ได้แก่ 
- การจัดท าสื่อในรูปแบบต่างๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
- กิจกรรมสร้างเสริมความสามัคคี  
- ประสานสถานศึกษาให้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูระหว่างวนัที่ ๑๑-๑๗ มกราคม ๒๕๖๕  
  โดยพิจารณาตามสถานการณ์โควิด – ๑๙  
- กิจกรรมสาธารณประโยชน์  
- จัดชุมนุมครูเพื่อให้มีโอกาสการปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน  
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน 

๓. ส่งเสริมยกย่องเชิดชเูกียรติในการประกอบคุณงามความดผีู้ท าประโยชน์ต่อวงการศึกษา
ในเชิงประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม ซึ่งศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
ก าหนดจัดงานในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และขอความร่วมมือให้ส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ให้รายงานผู้ที่จะเข้ารับรางวัลจ านวน ๗ รางวัลระดับชาติ ให้รายงานไปยังคุรุสภา ได้แก่ 

- รางวัลคุรุสภา ระดับดี ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ และ ปี ๒๕๖๔ 
- รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพ่ือรับเข็มเชิดชูเกียรติปรมาภิไธยย่อ สธ 
- รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพ่ือรับเข็มเชิดชูเกียรตินามาภิไธยย่อ พว 
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 
- รางวัลคุรุสดุดี 
- รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 
- รางวัลผลงานวิจัยคุรุสภา 
นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า การจัด 

งานวันครูได้จัดมาเป็นระเพณีเป็นประจ าทุกปี ส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ มอบหมาย
ให้แต่ละกลุ่ม แต่ละอ าเภอร่วมกับสมาคมและชมรมต่างๆ จัดกิจกรรม ส าหรับผู้ที่ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ก็ให้ไปรับ
จังหวัดตามท่ีได้ก าหนดมีการจัดกิจกรรม จึงเรียนหารือที่ประชุมว่ามีความคิดเห็นเป็นประการใด 
ที่ประชุม ได้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันครูและ 
 มีมติ ให้มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

๑. ก าหนดจัดกิจกรรมวันครูในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
๒. ให้แต่ละอ าเภอร่วมกับชมรมหรือเครือข่ายจัดกิจกรรมโดยด าเนินการตาม

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายใต้สถานการณ์โควิดอย่างเคร่งครัด 
๓. ให้รายงานการจัดงานกิจกรรมวันครู ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔  
๔. ให้แจ้งแนวทางการจัดงานวันครูไปยังโรงเรียนในสังกัดให้ได้รับทราบและรายงาน

ตามท่ีก าหนด 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 
 
 



-๙- 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืนๆ  

 นายสุริยา  สุเพ็ญศิลป์  ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยเม็ก ๒ 
เสนอในที่ประชุมว่า เนื่องจากระเบียบว่าด้วยประธานศูนย์เครือข่าย ฯ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน                  
จึงอยากขอหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียบนี้ ในวาระการระชุมคราวต่อไป 

 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น  ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า 
ระเบียบว่าด้วยประธานศูนย์ฯ ขอให้ทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดและเตรียมข้อมูลไว้หรือประชาพิจารณ์ว่าจะ
แก้ไขตรงไหนอย่างไรบ้างมาจากศูนย์เครือข่ายฯ แล้วน ามาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งถัดไป 
ที่ประชุม รับทราบ 

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอ่ืนๆเพิ่มเติม   ประธานกล่าวขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการประชุมและกล่าวปิดประชุม 

เลิกประชุม  เวลา ๑๕.4๐ น. 
 
 
           วีรณา  ละครมูล ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางสาววีรณา  ละครมูล) 
       นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 

      นันทิรา  เมตตา ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นางนันทิรา  เมตตา)   
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









































 

 
 

 

    ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 

ที่  327 /2563 
         เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
       ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 

     
 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 2 ข้อ 5 และข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวน หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรได้มำของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2548 
ประกอบกับประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง วิธีกำรสรรหำ และกำรเลือกคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจ ำปี 2563   ลงวันที่ 22 
พฤษภำคม 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 ดังนี้ 

1. นำยสุรเชษฐ์  พละเอ็น        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   ประธำนกรรมกำร 
          ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2    

2. นำยประเมธ  ภูคงคำ        ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของรัฐ       กรรมกำร 
3. นำงบุญเมือง  ฉันทะกลำง    ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของเอกชน  กรรมกำร 
4. นำยขวัญใจ  อุดมรัตน์        ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมกำร 
5. นำงพนำพร  ภูจอมจิตร      ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมกำร 
6. นำงบุษบำ  นรินทร์รัมย์      ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมกำร 
7. นำยกมลศักดิ์  ภูชมศรี        ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมกำร 
8. นำยประสงค์  สกุลซ้ง        ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมกำร 
9. นำยปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์        ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
           ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

  ให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2  มีอ ำนำจหน้ำทีต่ำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร กำร
ติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรน ำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำก ำหนดเป็นแนวทำงในกำร
ติดตำมประเมินผล และนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

๒. ก ำหนดแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน
และสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

๓. พิจำรณำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

๔. ติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 
 

5. รบัทรำบผล... 
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๕. รับทรำบผลกำรติดตำม ประเมินผล และนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๖. ส่งเสริมให้มีกำรประสำนกำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำกับคณะกรรมกำร
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๗. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมควำมจ ำเป็น 
๘. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    

  สั่ง ณ   วันที่  25  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




