รายงานการประชุม
ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑
ครั้งที่ 2 / ๒๕๕๘
วันอังคาร ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ หัองประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้มาประชุม
1. นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์
2. นายณรงค์ สุราลัย
3. นางเบญจมาตย์ ฦๅชา
4. นายศุภกฤต ไกรสกุล
5. นางชนานันท์ สุคันธา
6. นางผ่องศรี ทับทิมทอง
7. นางสาวดรุณสวาท มูลการ
8. นางกัญญา โทสาลี
9. นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย
10. นายณัฐนนท์ ไชยสิทธิ์
11. นายศุภชัย จันทระ
12. นายวิทยา พันธุระ
13. นายไพศาล พรรณะ
14. นางกลีบแก้ว สีหไตร
15. นายศุภชัย สายเย็น
16. นายบุญมี พาพิมพ์
17. นายวินัย บุพศิริ
18. นายลาเพย พิเคราะห์แนะ
19. นายจิรศักดิ์ แก้ววันทา
20. นายนุชา อินทรสุต
21. นายสุริยา มะโยธี
22. นายสุรเดช บัวหลวง
23. นายจิตการ หนูจันทร์
24. นายสมพงษ์ โสภิณ
25. นายอนันต์ อมตฉายา
26. นายสิทธิศักดิ์ คาใบ
27. นายวีระยุทธ ชานัย
28. นายปรีชา ตึงตระกูล
29. นายประพันธ์ พรหมกูล
30. นายวิสิทธ์ คาพูล
31. นายเฉลียว สรสิทธิ์
32. นายชาตรี จันทน์ต้น

ผู้อานวยการ สพม.21
ประธาน
รองผู้อานวยการ สพม.21
รองผู้อานวยการ สพม.21
รองผู้อานวยการ สพม.21
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา
แทนผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มงบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
แทนผู้อานวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนหินโงมพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนน้าสวยวิทยา
แทนผู้อานวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนเวียงคาวิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2
ผู้อานวยการโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนฝางพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนสังคมวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนพานพร้าว
ผู้อานวยการโรงเรียนวรลาโภณุสรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าบ่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนถ่อนวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองนางพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร
/33.นายวีระ...

-233. นายวีระ กรมวังก้อน
34. นายนภดล ผดุงศรี
35. นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์
36. นายจงรักษ์ พุทธิวงศ์
37. นายสุเทพ กองมณี
38. นายสมพงศ์ นารีบุตร
39. นายประจักษ์ ประจิมทิศ
40. นายนิพนธ์ ป้องโกเซ
41. นายไสว จันทร์อ้วน
42. นายชวนะ ทวีอุทิศ
43. นายทวีศักดิ์ มาลา
44. นายสุรศักดิ์ รักขพันธ์ ณ หนองคาย
45. นายศักดาเดช ทาซ้าย
46. นายชัยวัฒน์ พันธ์เดช
47. นายพิทักษ์ ตุ้มมี
48 .นายเขษม จันทะวงษ์ศรี
49. นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ
50. นายคอมฉันท์ นาเมืองรักษ์
51. นายอุทัย วงศ์อามาตย์
52. นายอดุลย์ พรมวัง
53. นายโชคชัย ชินโณ
54. นายประภาส ศรีสุพล
55 นายมงคล พระนคร
56. นายอาทิตย์ อัมไพ
57. นายประยูร ยวนยี
58. นายเถลิง ศรีนนท์
59. นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร
60. นายอาทิต กันธินาม
61. นายสมศักดิ์ บริบาล
62. นายปราโมทย์ คาเพชรดี
63. นายวินิจ ชานุชิต
64. นายดิเรก โพธิสว่าง
65. นายณรงค์ นาสงค์
66. นายไสว พลพุทธา
67. นายเดชา แสงจังทร์
68. นายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ
69. นายสัจสิฏฐ์ ถินทะสิทธิ์

ผู้อานวยการโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
ผู้อานวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
ผู้อานวยการโรงเรียนเซิมพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนนาดีพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
ผู้อานวยการโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนโนนคาพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนบึงกาฬ
ผู้อานวยการโรงเรียนบุ่งคล้านคร
ผู้อานวยการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
ผู้อานวยการโรงเรียนพรเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสาราญวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนเซกา
ผู้อานวยการโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
แทนผู้อานวยการโรงเรียนโสกก่ามวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าดอกคาวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27
กลุ่มงานวินัยและนิติกร
/ผู้เข้าร่วมประชุม...

-3ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางปทิตตา พวงปัญญา
2. นายเฉลียว พินิจมนตรี
3. นางสาวจามจุรี ฉลาดแย้ม
4. นายสายลม ศรีมะโรง
5. นายชานนท์ คาจันทร์
6. นางสิริมา สอนคาหาญ
7. นายมนัส นาคเสน
8. นายบรรทม พนานิกิตร
9. นางสุภาภรณ์ กล้าหาญ

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าพนักงานธุรการ 3
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 / 2558 วัน พุธ ที่ 14 มกราคม 2558
ที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓
ที่ประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
เรื่องเสนอเพื่อทราบ

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

4.1.1 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติ
ตามที่คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย
สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อเป็น
พื้น ฐานส าคัญ ในการปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมให้ เ กิ ด ขึ้ น กับ เยาวชนไทย ซึ่ ง ค่ า นิย มดั ง กล่ า ว
ครอบคลุ ม และสอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต 21 ขอให้ โ รงเรี ย นดาเนิ นการจั ด
กิจกรรมที่เสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และเป็นตัวอย่างได้ และรายงานผล
การดาเนินงานตามแบบรายงานที่กาหนดให้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558
โรงเรียนส่งรายงานมาแล้ว 32 โรงเรียน (เอกสารหมายเลข 1 ภาคผนวก) ข้อมูล
ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ขอให้โรงเรียนทบทวนแนวปฏิบัติของ สพฐ. ตามหนังสือที่ ศธ 04010/ว
1513 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ
/4.1.2 เรื่อง งานศิลปหัตถกรรม…

-44.1.2 เรื่อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิม
แพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่
1) โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม : การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2 ) ม.1 -ม.3
2) โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม : การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
: การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
3) โรงเรียนท่าบ่อ : การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
4) โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1) การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
2) การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
3) การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
5) โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร : การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
6) โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
7) โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม : การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
8) โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1) การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
2) การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
9) โรงเรียนศรีวิไลวิทยา : การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
สพฐ. จัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก สาหรับนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
หากโรงเรียน ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติประสงค์จะเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ขอให้ส่งหลักฐานการขอเบิกไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ภายใน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.1.3. เรื่อง การใช้ข้อสอบกลาง ประจาปีการศึกษา 2557

สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ครั้ งที่ แ ล้ ว เมื่ อ วัน ที่ 9 กุม ภาพั นธ์ 2558 ที่ ป ระชุ ม
รั บ ทราบ แนวปฏิ บั ติ ใ นการยกระดั บ คุ ณ ภาพนั ก เรี ย นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามประกาศ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 และการให้ใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสอบปลายปีร้อยละ 20 ของคะแนนสอบทั้งหมดในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ ใช้ข้อสอบกลางในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ฯ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

/มติที่ประชุมให้จัดสอบ…

-5มติที่ประชุมให้จัดสอบแยกจากการสอบปลายภาค เป็นลักษณะการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(LAS)
 กาหนดสอบในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558
 การจัดทาฉบับข้อสอบกลางตามกรอบโครงสร้างของข้อสอบตาม สพฐ.กาหนด ให้
ศึกษานิเทศก์ดาเนินการ
 การสาเนาแบบทดสอบ/กระดาษคาตอบ มอบให้สหวิทยาเขตดาเนินการ
 การตรวจแบบทดสอบ สพฐ.กาหนดให้ต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจอย่างน้อย 2 คน แล้วหา
ค่าเฉลี่ย มอบให้โรงเรียนดาเนินการ
 สัดส่วนคะแนน สพฐ.กาหนด ร้อยละ 20 ของคะแนนสอบปลายภาค
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
โครงการพัฒนาการวัดผลนักเรียนโดยการสอบประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2557
ให้คณะกรรมการดาเนินการระดับสหวิทยาเขต มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. กาหนดแผนดาเนินงานการสอบประเมินนักเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ในสหวิทยา
เขต
ที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับปฏิทินดาเนินการ (เอกสารหมายเลข 2 ภาคผนวก)
2. ให้คาแนะนา กากับ ดูแล ติดตามและประสานการดาเนินการสอบระดับสหวิทยาเขตที่
รับผิดชอบ
3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเฉพาะเรื่องตามความจาเป็นและเห็นสมควร
4. จัดทาสาเนาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ส่งให้โรงเรียนในสหวิทยาเขต
5. รวบรวมไฟล์ข้อมูลผลการสอบส่ง สพม.21 ตามกาหนด
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.1.4. เรื่อง การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูบรรณารักษ์
สืบเนื่องจากโครงการส่งเสริมนิสัยรักการและการพัฒนาห้องสมุด และการพัฒนาครู
บรรณรักษ์ เมื่อเดือนสิงหาคม – กันยายน 2557 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะให้มีการ
นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูบรรณารักษ์ที่ผ่านการอบรมดังกล่าวภายในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
2558 รายชื่อครูบรรณารักษ์ใน เอกสารหมายเลข 3
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.1.5 เรื่อง นโยบายเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ศธ 04229/ว 24 ลง
วันที่ 30 มกราคม 2558 เรื่อง ประสานนโยบายเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัด
/สานักงานคณะกรรมการ…

-6สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องการให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาสู่ผู้เรียนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบังเกิดผลชัดเจนครอบคลุมพื้นที่และลง
ลึกเป็นรายจังหวัด ขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดูแลและให้คาปรึกษาในการดาเนินการของ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ดังนี้
4.1.5.1 การแต่งตั้งและการจัดทาคาสั่งคณะกรรมการเครือข่ายฯ ให้ดาเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามเงื่อนไข และดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
โดยให้ประธานมาจากผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษหรือโรงเรียนประจาจังหวัดซึ่งไม่ยึดตามตัวบุคคล
คณะกรรมการอยู่ ในวาระคราวละ 3 ปี และให้ คณะกรรมการทุกตาแหน่งที่มาจากผู้อานวยการหรือรอง
ผู้อานวยการโรงเรียน ให้ระบุแต่ชื่อตาแหน่งและโรงเรียนเท่านั้น ไม่ต้องระบุชื่อบุ คคลเพราะจะไม่กระทบกับ
การดาเนินการเมื่อบุคคลนั้น ๆ มีการโยกย้าย ปรับตาแหน่ง เกษียณอายุราชการหรือเปลี่ยนสถานที่ทางาน
4.1.5.2 ให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพดาเนินการเกี่ยวกับศูนย์วิชาการ 10
ศูนย์ของเครือข่าย มีความชัดเจนให้สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
4.1.5.3 ดาเนินการเรื่องข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในเครือข่ายฯให้ถูกต้อง
ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยงกับสานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย และสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.5.4 จัดทาแผนระยะ 3 ปี ให้มีความสอดคล้องกับระยะเวลาที่ดารงตาแน่งของ
คณะกรรมการชุ ด ที่ แ ต่ ง ตั้ งปี 2558 และ ให้ ก าหนดกิ จ กรรมด าเนิ น การตามแผนปี 2558 ให้ มี ค วาม
สอดคล้องโดย ให้ความสาคัญกับการพัฒนาโรงเรียนในเครือข่ายทั้งขนาดใหญ่ กลางและเล็ก เป็นภาพรวมของ
จังหวัด และรองรับนโยบายการปฏิรู ปการศึกษาสู่ผู้ เรียน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ แ ล้ ว เมื่อ วั น ที่ 9 กุม ภาพั น ธ์ 2558 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ยังไม่ได้ข้อมูลกรอบร่างคณะกรรมการชุดใหม่ จึงใคร่ขอให้เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมั ธยมศึกษาจังหวัดชุดเดิม ดาเนินการภารกิจ ในการเลือกคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด ชุดใหม่ ตามกรอบร่างคาสั่ง(เอกสารหมายเลข
4-6 ภาคผนวก) ส่งข้อมูลร่างคาสั่งให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2

กลุ่มนโยบายและแผน
4.2.1 เรื่อง การกรอกรายงานข้อมูลทางเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องค่าปรับปรุงซ่อมแซม ปี 2558

มติที่ประชุม

รับทราบ

/4.3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา…

-74.3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4.3.1 เรื่อง การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 188 ปี เมืองหนองคาย”
ด้วยจังหวัดหนองคาย กาหนดจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 188 ปี เมืองหนองคาย”
ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2558 ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดาเนินการมากมาย รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองคาย กาหนดกิจกรรมการแสดงวงโยธวาทิตจากโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นวงโยธ
วาทิตที่ได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้ว วันที่ 1 เมษายน 2558 ช่วงเย็น มีกิจกรรมการแสดงวง Orchestra ของ
โรงเรียนสุรนารีวิทยาร่วมกับโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จัดงานบริเวณริมโขง วันที่ 2 เมษายน 2558
การแสดง Marching และ Orchestra ของวงโยธวาทิตทั้ง 6 โรงเรียน
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3.2 เรื่อง โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยวาเสพติด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมอบหมายให้
ทุกสหวิทยาเขตจัดอบรม รวม 10 รุ่น แบ่งเป็นสหวิทยาเขตในจังหวัดหนองคาย 6 รุ่น และสหวิทยาเขต
บึงกาฬ 4 รุ่น
4.3.3 เรื่อง ข้อตกลงระหว่างศาลเยาวชนกับโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 21 จังหวัดหนองคาย 31 โรงเรียน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมร่มไทร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4.4.1 เรื่อง รายงานเงินรับบริจาคปรับปรุงจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สานักงานใหม่
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.4.2 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล
4.5.1 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรอง
ผู้อานวยการสถานศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5.2 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรณีพิเศษ “ตาแหน่งครูผู้ช่วย”
มติที่ประชุม

รับทราบ
/4.6 กลุ่มอานวยการ...
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