
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปิดโอภาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียในการด าเนินงานตามภารกิจ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 





































































































































 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ครั้งที่ 2/2564 

วันพุธที่  3  มีนาคม   2564    เวลา  10.00  น. - 15.00 น. 
ณ ห้องประชุมจามจุรี  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

--------------------------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 
 1 นายวิชัย           แสงศรี ผอ.สพป.อบ 2 

2 นายสมหมาย      ธโิกศรี ผู้อ านวยการโรงเรียน 
3 นายฐาปนัฐ      แสงสุกวาว ผู้อ านวยการโรงเรียน 
4 นายประหยัด    บุญพอ  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
5 นายบุญช่วย      สายราม ผู้อ านวยการโรงเรียน 
6 นางทัศนีย์        มณีวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
7 นายฤทธิชัย      สายโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
8 นายรวี            ศรีค า  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
9 นายพงษ์สวัสดิ์   กวนชัยภมูิ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 
10 นางสาวศิริพรรณ์   แก้วเนตร ศึกษานิเทศก์ 
11 นางไพรินทร์    ประดิษฐชัย ผอ.กลุ่มแผน 
12 นายสังคม   กุลสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ 
13 นายภูริภัทร       เขียวข า ศึกษานิเทศก์ 
14 นางขวัญตา        บุญเหลา ศึกษานิเทศก์ 
15 น.ส.วรรณงาม คุณวิศินสมบัติ ศึกษานิเทศก์ 
16 นายเวียงชัย       แสงทอง ศึกษานิเทศก์ 
17 นางสาวอชิรญา   สืบเหลา่ ศึกษานิเทศก์ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

เดินหน้าขับเคลื่อนสานต่อ นโยบาย 10 ภารกิจ กระทรวงศึกษาธิการ มอบแนวทางการปฏิบัติ  
   1.โครงการบูรณาการการศึกษาจังหวัด ในโรงเรียน 3 กลุ่ม คือ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน
มัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone  
  2.เดินหน้าโครงการวิทยาศาสตร์พลัง 10 โดยจะขยายโอกาสให้นักเรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม หรือ STI อย่างกว้างขวาง 
   3.สร้างจิตอาสาครู และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจะสร้างครูที่มีจิตอาสา เพ่ือให้เด็กๆ
ได้เห็นและน าไปเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตต่อไป การท างานจิตอาสา ก็คือการท างานเพื่อคนอ่ืน โดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน ถือเป็นการใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์เหตุผล การคิดถูกต้อง คิดดีตามหลักวิชาการ ด้วยการโน้มน า
พระราโชวาทของในหลวงราชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน 
  4.ขับเคลื่อนการน าศาสตร์พระราชามา มาสู่การจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม  
  5. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนภาษาต่างๆ โดยเฉพาะภาษาโค้ดดิ้ง และภาษาอังกฤษ โดยได้มีการเซ็นต์ 



 
 

MOU กับสถานทูตแคนนาดา ในการข้างครูภาษาอังกฤษที่เป็นชาวต่างชาติจ านวน 300 คน ด้านภาษาโค้ดดิ้ง ได้
จัดให้มีการอบรมหลักสูตร C4T Plus ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้ง Coding for teacher ที่ได้มีการขยายไป
กระทรวงต่างๆภายใต้คณะกรรมการโค้ดดิ้ง แห่งชาติและร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือให้โค้ดดิ้งครอบคลุม
หลากหลายอาชีพมากยิ่งขึ้นภายใต้แนวคิด “Coding for all & all for Coding” ให้เป็นรูปธรรม 
  6.การส่งเสริมการอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ด้วยสื่อร่วมสมัย และจัดท า AR เพ่ือเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ผ่านธนบัตร  
  7.ยกระดับอาชีวะศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งระบบ โดยเฉพาะในส่วนของอาชีวะเกษตร 
และประมง  
  8.พัฒนาโครงการบริหารจัดการน้ าโดยชุมชน ตามแนวพระราชด าริ อย่างต่อเนื่อง  
  9.ผลักดันข้อเสนอในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ส าหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายใน
การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง ด้วยความตระหนักถึง
ความส าคัญของวิชาชีพครู ที่เป็นผู้เสียสละ ในการท างานอย่างใกล้ชิดกับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
  10.เร่งติดตาม ก ากับ และผลักดันในเรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา ที่ได้ผ่านการ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา      
(ก.ต.ป.น.) แจ้งที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/256๓ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และให้
ความเห็นรายงานการประชุม   
ที่ประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  

4.1.1 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
   ๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาก าหนดเป็นแนวทางในการ
ติดตามประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๒. ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและ 
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓. พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔. ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
๕. รับทราบผลการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผน และ 

ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๖. ส่งเสริมให้มีการประสานการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากับคณะกรรมการและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๗. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจ าเป็น 



 
 

๘. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  
ในการประขุมครั้งต่อไปให้น ากรอบมาตรฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา น าเสนอในที่ประชุม  

ที่ประชุม รับทราบ 
 
  ๔.๑.2 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รายงานผลการติดตาม และประเมินผล
การบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา             
ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  สรุปรายงานทั้ง 3 มาตรฐาน 

-สรุปมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี      
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การบริหาร และการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 62 อยู่ในระดับ 4 ดีมาก ปีงบประมาณ 63 อยู่ในระดับ 3 ดี  

-สรุปมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้าน
วิชาการ  ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล     
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการ
จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  ปีงบประมาณ 62 อยู่ในระดับ 4 ดีมาก ปีงบประมาณ 63 อยู่ในระดับ 4 ดีมาก  

-สรุปมาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้  ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 5 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ ปีงบประมาณ 62 อยู่ในระดับ 5       
ดีเยี่ยม ปีงบประมาณ 63 อยู่ในระดับ 4 ดีมาก  

-สรุปทั้ง 3 มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ     มาตรฐานที่ 2        
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ปีงบประมาณ 62 อยู่ในระดับ 5 ดีเยี่ยม ปีงบประมาณ 63 ในระดับ 4 ดีมาก (เอกสารแนบ 2) 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
4.1.3 การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ O-NET   (ปีการศึกษา  2563 ก าหนดสอบชั้น ป .6       

วันที่ 13 มีนาคม   2564 ชั้น ม .3 วันที่ 13-14 มีนาคม 2564  มีจ านวนโรงเรียนในศูนย์สอบ ทั้งหมด 220 
โรงเรียน สังกัด สพฐ. 217 โรงเรียน สังกัด ตชด. 2 โรงเรียน  และสังกัดพระพุทธศาสนา 1 โรงเรียนจ านวน
นักเรียนในระบบการสอบ 3,236 คน ยืนยันการสมัครสอบ 2,901 คน (89.65%) จ านวนนักเรียนที่ยืนยัน
สมัครสอบแต่ละร.ร. รายละเอียดดังนี้ 

1.นักเรียนยืนยันสมัครสอบทุกคนในโรงเรียน (100%)  จ านวน 167 โรงเรียน 
2.นักเรียนยืนยันสมัครสอบ 51-99% จ านวน 35 โรงเรยีน 
3.นักเรียนยืนยันสมัครสอบน้อยกว่า 50% จ านวน 13 โรงเรียน 
4.โรงเรียนที่นักเรียนไม่ยืนยันสมัครสอบ  จ านวน 3 โรงเรียน 

 
 



 
 

ตารางประชุมชี้แจงระดับสนามสอบ  
วันที่ 8 มีนาคม 2564 

(จุดที่ 1 ) 
08.00-12.00 น.   

สพป.อบ.2 ห้องประชุมสัตยาบัน 1 สนามสอบในอ าเภอตระการพืชผล และอ าเภอ
กุดข้าวปุ้น 
ผู้เข้าร่วมประชุม  หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ รวม
สนามละ 5 คน 

13.00 – 16.00 น. ประชุมตัวแทนศูนย์สอบ  สพป.อบ.2 ห้องประชุมสัตยาบัน 1 
ผู้เข้าร่วมประชุม  ตัวแทนศูนย์สอบ สนามละ 2 คน  จ านวน 60 คน 

วันที่ 9 มีนาคม 2564 
(จุดที่ 2 ) 

08.00-12.00 น.    

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ  สนามสอบในอ าเภอเขมราฐ 
ผู้เข้าร่วมประชุม  หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ รวม
สนามละ 5 คน 

วันที่ 10 มีนาคม 2564 
(จุดที่ 3 ) 

08.00-12.00 น   
 

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน  สนามสอบในอ าเภอนาตาล และอ าเภอโพธิ์
ไทร 
ผู้เข้าร่วมประชุม  หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ รวม
สนามละ 5 คน 

ที่ประชุม รับทราบ 
  4.1.4 การประเมินคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3  ) (NT) ปีการศึกษา 2563   
ก าหนดสอบ วันที่ 24 มีนาคม 2564  จ านวนโรงเรียนในศูนย์สอบทั้งหมด 219 โรงเรียน สังกัด สพฐ.จ านวน  
214  โรงเรียน สังกัด ตชด.  จ านวน 2 โรงเรียน.  จ านวนโรงเรียนไม่มีนักเรียนชั้น ป.3 จ านวน 3 โรงเรียน
จ า น วน นั ก เ รี ย น ใ น ร ะบบ กา รส อบ  3 , 20 0  คน  เ ด็ กป กติ  2 , 69 1  คน  เ ด็ ก พิ เ ศษ  5 09  ค น 
ตารางประชุมชี้แจงระดับสนามสอบ  
วันที่ 19 มีนาคม 2564 

(จุดที่ 1 ) 
08.00-12.00 น.   

สพป.อบ.2 ห้องประชุมสัตยาบัน 1 สนามสอบตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น 
ผู้เข้าร่วมประชุม  ประธานสนามสอบ และกรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ  สนาม
ละ 3 คน 

วันที่ 22 มีนาคม 2564 
(จุดที่ 2 ) 

08.00-12.00 น.    

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ  สนามสอบในอ าเภอเขมราฐ 
ผู้เข้าร่วมประชุม  ประธานสนามสอบ และกรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ  สนาม
ละ 3 คน 

วันที่ 23 มีนาคม 2564 
(จุดที่ 3 ) 

08.00-12.00 น   
 

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน  สนามสอบนาตาล และอ าเภอโพธิ์ไทร 
ผู้เข้าร่วมประชุม  ประธานสนามสอบ และกรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ  สนาม
ละ 3  

ที่ประชุม รับทราบ 



 
 

4.1.5 การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที 1 (RT)  (ปีการศึกษา 2563 ก าหนด
สอบ วันที่ 17  มีนาคม 2564 จ านวนโรงเรียน ในศูนย์สอบทั้งหมด 219 โรงเรียน สังกัด สพฐ. 214 โรงเรียน 
สังกัด ตชด.จ านวน 2 โรงเรียน  จ านวนโรงเรียนไม่มีนักเรียนชั้น ป.3 จ านวน 4 โรงเรียนจ านวนนักเรียนในระบบ
การสอบ 3,059 คน เด็กปกติ 2,882 คน เด็กพิเศษ 177 คน เป็นการประเมินมุ่งเน้นการตรวจสอบคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อวินิจฉัยสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เน้นน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น /ครูน าผลการประเมินไปปรับวิธีการสอน และ
วางแผนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
วันที่ 15 มีนาคม 2564 

(จุดที่ 1 ) 
08.00-12.00 น.   

สพป.อบ.2 ห้องประชุมสัตยาบัน 1 สนามสอบตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น 
ผู้เข้าร่วมประชุม  ประธานสนามสอบ และกรรมการคุมสอบ 1 คน 
(ครูชั้นป.1)  สนามละ 2 คน 

วันที่ 15 มีนาคม 2564 
(จุดที่ 2 ) 

08.00-12.00 น.    

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ  สนามสอบในอ าเภอเขมราฐ 
ผู้เข้าร่วมประชุม  ประธานสนามสอบ และกรรมการคุมสอบ 1 คน 
(ครูชั้นป.1)  สนามละ 2 คน 

วันที่ 15 มีนาคม 2564 
(จุดที่ 3 ) 

13.00-16.00 น   
 

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน  สนามสอบนาตาล และอ าเภอโพธิ์ไทร 
ผู้เข้าร่วมประชุม  ประธานสนามสอบ และกรรมการคุมสอบ 1 คน 
(ครูชั้นป.1)  สนามละ 2 คน 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

4.1.6 แนวทางการใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี ประจ าปีการศึกษา 2563 การส ารวจของโรงเรียนใน
สังกัด ใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี ประจ าปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 ผลการส ารวจใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 217 
โรงเรียนในสังกัดแจ้งความความประสงค์ขอใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี ทุกโรงเรียน และขอให้ทางส านักงานเขต
พ้ืนที่จัดพิมพ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 39 % ส่วนโรงเรียนจัดพิมพ์เองร้อยละ 61%   
   ที่ประชุม รับทราบ 

4.1.7 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมและตรวจเยี่ยมนามสอบการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563    
ที่ประชุม รับทราบ 



 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
 การน าคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ
ผู้เกี่ยวข้องเดินทางศึกษาดูงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ที่เป็นต้นแบบการด าเนินการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

   
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
  กลุ่มนโยบายและแผน 
เรื่องท่ี 1 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมีโรงเรียนมัธยมดี 4 มุมเมือง โรงเรียน Standalone 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายโครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนมัธยมดี 4 มุมเมือง 
โรงเรียน Stand alone โดย สพฐ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนคุณภาพชุมชนที่จะเป็นโรงเรียน
คุณภาพของชุมชนคือเป็นโรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ลักษณะสภาพภูมิศาสตร์ 
มีความพร้อมและความเหมาะสม และมีโรงเรียนเครือข่ายโดยรอบสามารถน านักเรียนมารวมเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ให้เกิดความมั่นใจต่อชุมชนและผู้ปกครอง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้ด าเนินขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2563 โดยได้ทบทวนก าหนดจุดสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชนทีเ่น้นหลักการมีส่วนร่วมจาก ผอ.สถานศึกษา ประธานเครือข่าย ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ครู ผู้ปกครอง 
และนักเรียนที่คลอบคุมทุกพ้ืนที่ (ตามเอกสารแนบที่ประชุม) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 จ านวนทั้งสิ้น 37 จุด และมีโมเดลในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 
และได้ก าหนดโรงเรียนน าร่องโรงเรียนคุณภาพชุมชน ในปีงบประมาณ 2565 ไว้คือ โรงเรียนบ้านตากแดด 
อ าเภอ ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณขอลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน 8 รายการ งบที่เสนอขอจ านวน 35 ล้านบาท 
   ในปี 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยท่าน ผอ.สพฐ.  
มีแนวทางในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพโดยจัดให้ ให้โรงเรียนคุณภาพ จ านวน 5 จุด จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑานักเรียน โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนในเครือข่าย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด
และน าร่อง ห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
เรื่องที่ 2 แนวทางการด าเนินงามตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ในปีงบประมาณ 2564 ขณะนี้ สพฐ. ได้แจ้งแนวทางการด าเนินงานงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ สพท.และสถานศึกษาทราบและปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัว เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ประหยัดโปร่งใส 
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการ โดยจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 5 รายการดังนี้ 
   



 
 

1.ค่าจัดการเรียนการสอน  2.ค่าหนังสือเรียน 3.ค่าอุปกรณ์การเรียน 
4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน  5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  ในงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ สถานศึกษาให้สังกัดทุกแห่งได้รับการจัดสรรของบประมาณดั งกล่าว     
ภาคเรียน 2/5563 ทุกรายการเรียบร้อยแล้วและในส่วนของปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 สพท. จะแจ้งการ
จัดสรรให้ทราบในโอกาสต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
เลิกประชุม  เวลา 15.30 น. 

 

                                                     (ลงช่ือ)            ผู้จดบันทึกการประชุม 

                     (นางสาวศิริพรรณ์ แก้วเนตร) 
                    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 

                                       (ลงช่ือ)           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                     (นายพงษ์สวัสดิ์   กวนชัยภูมิ) 
                       ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


