รายงานการประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งที่ 6 /2554
วันที่ 20 มกราคม 2555
ณ กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
...................................
ผู้มาประชุม
1. นายสุธี บุญญะถิติ
2. นายอานาจ กาฬวัจนะ
3. นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์
4. นายสถิต จันทวี
5. นางสาวพิมพ์ดาว ศุภผล
6. นางเลิศลักษณ์ ขอจุลซ้วน
7. นางณัฐฐินันท์ ขลุดสกุล
8. นายวิชัย ชัยสงคราม
9. นางจันทนา วุฒิสมาน
10. นางสาวตรีวรางค์ สุขอ่อน

รอง ผอ..สพป.สฏ. เขต 3
รอง ผอ. สพป.สฏ. เขต 3
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
ครู ช่วยราชการ สพป.สฏ. เขต 3
อัตราจ้าง ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราจ้างเหมาบริการตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้ไม่มาประชุม
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายอานาจ กาฬวัจนะ รอง ผอ. สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ได้เข้าร่วมในพิธีจัดงานวันครู
1.2 การจัดงานศิลปหัตถกรรม ระหว่าวันที 25 -27 มกราคม 2555 ณ เมืองทองธานี
กรุงเทพมหานคร ซึ่งคุณชุมพล กาฬวัจนะ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพานักเรียนที่ได้รับคัดเลือก
เป็นตัวแทนระดับภาค ไปแข่งขันในระดับประเทศ จานวน 200,000 บาท

1.3 การจัดสวัสดิการของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ซึ่งคณะกรรมการได้ประชุมปรึกษาหารือ
แล้ว ได้ข้อสรุปว่าในเบื้องต้นจะมีการเปิดให้เช่าร้านสวัสดิการของสานักงานเขตพืน้ ที่ โดยคิดค่าน้า – ค่าไฟ ใน
อัตราค่าเช่า เดือนละ 500 บาท หลังจากได้ดาเนินการผ่านไปแล้วประมาณ 6 เดือน จึงจะตกลงในรายละเอียด
อีกครัง้ หนึ่ง
1.4 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้สนับสนุนงบประมาณสาหรับกิจกรรมงานวันเด็ก
จานวน 10,000 บาท
1.5 การเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
- ศ ดร. สุชาติ ธาดาดารงเวศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- นายศักดา คงเพชร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายการงานการประชุมครั้งที่ 5 /2555
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2555
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555) ซึ่งได้สรุปสาระสาคัญของ
การประเมิน
1. ผู้รับการประเมินดาเนินการประเมินตนเองตามแบบที่กาหนดและจัดส่งให้ผู้อานวยการกลุ่ม/
หน่วย ที่รับผิดชอบดูแลกลุ่มนั้นๆ
2. คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ดาเนินการประเมิน
3. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการส่งผลการประเมินให้แต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบดูแล
กลุ่มนั้นๆ ให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ
4. คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการดาเนินการพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. นาเสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ (ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)
6. นาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามวงเงินที่
ได้รับจัดสรร
7. นาเสนอ อ.ค.ก.ศ. ให้ความเห็นชอบ
8. จัดทาคาสั่งและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
3.2 คาสั่งมอบหมายงานกลุ่มนโยบายและแผน
ขณะนี้ ผอ.สพป.สฎ. เขต 3 ได้ลงนามในคาสั่งมอบหมายงานของกลุ่มนโยบายและแผน ตั้งแต่
วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ในการจัดทาคาสั่งมอบหมายงาน ดังกล่าวได้มีภารกิจงานจากกลุ่มอื่นซึ่งได้รับมอบหมายให้
กลุ่มนโยบายและแผนดาเนินการ และมีภารกิจงานของกลุ่มนโยบายและแผนที่ต้องส่งมอบให้กลุ่มอื่นดาเนินการ ดังนี้
. การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นภารกิจของกลุ่มงานนโยบายและแผน มอบหมายให้
กลุม่ อานวยการ
- การถ่ายโอนสถานศึกษา รับโอนจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนได้
พิจารณาแล้วมอบหมายให้คุณณัฐฐินันท์ ขลุดสกุล เป็นผู้ดาเนินการ
สาหรับภารกิจงานที่ต้องส่งมอบระหว่างกลุ่ม ให้ดาเนินการส่งมอบแฟ้มงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มกราคม 2555
3.3 รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานและวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มต่างๆ
3.3.1 กลุ่มงามติดตามประเมินผลและรายงาน
- การประเมินความพึงพอใจ ได้จัดทาเอกสารประเมินความพึงพอใจได้แจ้งให้ทุกโรงเรียนแจ้งแล้ว
- การดาเนินการเลิกโรงเรียน ได้กาหนดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านควนบก วันที่ 24 มกราคม 2555
2. โรงเรียนบ้านคลองลาพลา วันที่ 25 มกราคม 2555
3. โรงเรียนวัดปัฎนาราม วันที่ 26 มกราคม 2555

- รายงานการดาเนินงานประจาปี 2554 ได้จัดทาต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว และจะได้เตรียมการในการ
จัดทา Power point เพื่อนาเสนอคณะกรรมการติดตาม และผู้ตรวจราชการต่อไป
3.3.2 กลุ่มงานนโยบายและแผน
- เตรียมการในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การแต่งตั้งคณะกรรมขับเคลื่อนจุดเน้นของ สพป.
- การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ
- การจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะนักเรียน
3.3.3 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
- ดาเนินในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีระดับเขตพื้นที่การศึกษา กาลังรอการพิจารณา
จัดสรรเงินงบประมาณ
- เสนอควรมีการจัดการพื้นที่ให้ร.ร.ในสังกัดได้ฝากข้อมูลในเว็บไซต์
3.3.4 การงานวิเคราะห์งบประมาณ
- ขอตั้งงบประมาณ งบลงทุนปี 2556 สพฐ.กาหนดส่งวันที่ 31 มกราคม 2555
- อัตราจ้างครูวิกฤต ขณะนี้ครูอัตราจ้างลาออก จานวน 2 อัตรา อัตราว่างต้องส่งคืน สพฐ.
- งบแปรญัตติ โรงเรียนได้ดาเนินการเสนอโครงการเพื่อของบประมาณผ่านสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎรในเขตพื้นที่ และได้นาสาเนาหนังสือมารวบรวมไว้ที่ สพป. จานวน 1 ชุด ซึ่งการดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
คือการรอการแจ้งจาก สพฐ. ว่าโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบแปรญัตติบ้าง และได้นัดแนะให้โรงเรียนมาดาเนินการจัดทา
คาของบประมาณอีกครั้งหนึ่ง
3.3.5 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
- การแจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอขยายชั้นเรียน
- การเตรียมการในการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คาดว่าประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งจะนารายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ/การเลิกสถานศึกษา/และการจัดสรรโอกาสการเข้าเรียน
เพื่อนาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
3.3.6 กลุ่มงานธุรการ
- ระบบ e-filling และ e - office ต้องเปิดทุกวัน (รอบเช้า – บ่าย)
- การบันทึกรายงานประชุมภายในกลุ่ม ให้ศึกษาวิธีการและระเบียบที่เกี่ยวข้องมอบหมายให้นางสาว
ตรีวรางค์ สุขอ่อน ดาเนินการโดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของนางสาวพิมพ์ดาว ศุภผล
- การจัดเก็บหนังสือราชการ ให้จัดทาแฟ้มงานเพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกในการค้นหา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่มนโยบายและแผน
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2555) สพป.กาหนดให้ส่งตัว
ตัวชี้วัดและผลงาน จานวน 4 -7 ชิ้น สาหรับกลุ่มนโยบายและแผนขอตกลงการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม ดังนี้
1. ในการเสนอผลการปฏิบัติงาน จานวน 4 -7 ตัวชี้วดั กาหนดให้ทุกกลุ่มงานส่งตัวชี้วัดแยกเป็น
2 ส่วน ดังนี้
1.1 ตัวชี้วัดตามภารกิจงานของกลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ ผอ.กลุ่มได้
ถ่ายทอดสู่
บุคลากรที่รับผิดชอบอย่างน้อยคนละ 2 ตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย

1) กลุ่มงานนโยบายและแผน
- การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2) กลุ่มงานติดตาม ประเมิน และรายงาน
- การจัดทารายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2554
- การจัดทาแผนกากับ ติดตาม การดาเนินงานตามแผน/นโยบาย
3) กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
- การจัดทาทะเบียนคุมงบประมาณ
- การจัดทาคู่มือบริหารงานประมาณ
4) กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
- ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554
5) กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
- เอกสารแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.
- คู่มือการดาเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 ตัวชี้วัดตามภารกิจงานที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผลงานโดดเด่น (เลือกตามความสมัครใจ)
ให้ทุกกลุ่มส่งเอกสารการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงาน ตามเอกสารที่แจกให้ โดยกาหนดส่งภายใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวตรีวรางค์ สุขอ่อน)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)
ตาแหน่ง

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์))
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

