
































รายงานการประชุม 
ผู้บริหารสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

ประจ าเดือน มกราคม 2565 คร้ังที่ 1/2565 
วันศุกร์ ท่ี  21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมดอยช้าง ร้านกาแฟชาวดอย 

************* 
ผู้มาประชุม 

1. นายวัลลภ  ไม้จ าปา     ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
2. นายอภิวัฒน์  กันศรีเวียง   รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
3. นางภัทพิทชา ไชยรินทร์       ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. พันจ่าตรีฉลอง  อ่อนนวน   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
5. นายกริช  มากกุญชร  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  
6. นายวีรัตน์ สานุมิตร       ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
7. นางจินดา  ก าลังประสิทธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
8. นางสุรินทร์  รุดเครือ       ผู้อ านยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  
9. นางสาวจันทร์แสง พรมสี ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
10. นางเกษณี  สีไพร      ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
2. นางรัตติกร  ศรีค า    เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี  

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 

 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายกล่าวเปิดประชุม ท้ังนี้ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มุ่งเน้นสนับสนุน                       
ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัย                     
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อการด ารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

2. เดือน มกราคม 2565 คณะผู้บริหารออกส ารวจท่ีต้ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และ
จัดท าเอกสารเพื่อเสนอขอใช้สถานท่ีไปยังส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  

3. ให้คณะผู้บริหารร่วมแสดงความคิดเห็นในการหาท่ีต้ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายแห่งใหม่ 
4. การท าข่าวประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของทุกกลุ่ม ให้สรุปเนื้อหาให้ชัดเจนและรูปภาพ                      

ต้องสอดคล้องกันและมีผู้ด าเนินงานหรือเจ้าของเรื่องร่วมถ่ายภาพและลงปฏิบัติงานในสถานท่ีจริงด้วย ทุกกลุ่มท าได้ดี
และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนางานหรือน าไปใช้เป็นผลงานในภายภาคหน้าได้ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 3.1  รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
  3.1.1 แจ้งให้บุคลากร ศธจ.เชียงราย ซึ่งปฏิบัติงานตามค าส่ัง WFH ลงเวลาในระบบ พร้อมท้ังสรุป
รายงานการท างานประจ าวัน เป็นรายสัปดาห์ได้ เสนอยังผู้อ านวยการกลุ่ม ตามล าดับ  
  3.1.2 แจ้งการระบบ E-fillng ระบบกลางของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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  3.1.3 ตารางนัดหมาย รองศึกษาธิการ/ศึกษาธิการจังหวัด ให้เจ้าของเรื่องถ่ายส าเนาไปให้หน้าห้อง
เพื่อลงตารางนัดหมายด้วยทุกครั้ง 
 3.1.4 การจัดท าหนังสือราชการท้ังภายในและภายนอก ให้เจ้าหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่ม ตรวจสอบ
รูปแบบหนังสือและข้อความให้ถูกต้องตามระเบียบสารบรรณ ก่อนเสนอทุกครั้ง 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.2  กลุ่มอ านวยการ (นางเกษณี สีไพร) 
 (1) การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
  ตามค าส่ังส านักงานศึกษาธการจังหวัดเชียงราย ท่ี 017/2565 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ก ากับ ดูแล รับผิดชอบตัวช้ีวัด และจัดเก็บข้อมูลตามตัวช้ีวัด ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2565 และ สป.ศธ. ขอให้ สนง.ศธจ.ชร. ด าเนินการจัดท าค ารับรองผลการปฏบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยก าหนดตัวชี้วัดให้ด าเนินการดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดภาคบังคับ (60 คะแนน) 

การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) ร้อยละ 60 

1. ระดับความส าเร็จในการขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการท่ีส่งผลต่อระดับคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O- NET) 

2. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการศึกษาระดับปฐมวัย 
4. ระดับความส าเร็จของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : 

OIT) ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA)  

5. ระดับความส าเร็จในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการด้านการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ  พ.ศ. 
2564 - 2570  

12 
 

12 
12 
12 

 
 

12 

 

2) ตัวชี้วัดทางเลือก (40 คะแนน) 

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) ร้อยละ 40 

1. ความส าเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก 5 

2. ความส าเร็จในการก าหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ท่ีตอบสนองต่อพันธกิจ 5 

 3. ความส าเร็จในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 5 

4. ความส าเร็จในการสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่างและตอบสนองความต้องการ 5 

5. ความส าเร็จในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อแก้ปัญหาในกระบวนการปฏิบัติงาน 5 

6. ความส าเร็จในการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ของหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ 5 

7. ความส าเร็จในการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างาน 5 

8. ความส าเร็จในการบริหารจัดกระบวนการอย่างเป็นระบบ 5 

 ท้ังนี้ กลุ่มอ านวยการได้ด าเนินการจัดท าค าส่ังผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดฯ และได้ส่งให้แนวทางการจัดท า        
ค ารับรองผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการจัดท าข้อมูล เอกสาร 
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หลักฐาน ประกอบการประเมิน ซึ่ง สนง.ศธจ.ชร. จะต้องรายงานผลการด าเนินงานให้กับ สนง.ศภ.16 แล สป.ศธ. ผ่านระบบ online 
ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล โดยมีรอบการรายงานผลการด าเนินงาน 3 รอบ คือ รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน  
 ที่ประชุม รับทราบ 

  (2) การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมรับการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลประเมินในภาพรวมร้อยละ 92.31
โดยมีประเด็นท่ีไม่ได้รับผลการประเมิน ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดที่ 9 เร่ืองการเปิดเผยข้อมูล 
1) ข้อท่ี 15 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
2) ข้อท่ี 24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
3)  ข้อท่ี 27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี 

ในการนี้ท่ีประชุมพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นควรปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลท่ีไม่ได้รับการประเมิน 
เพื่อเตรียมความพร้อม รอรับการประเมินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหลักเกณฑ์ของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีก าหนดไว้ และคณะกรรมการได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ของปีท่ีผ่านมา เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการ ขั้นตอน            
การด าเนินงานให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ตรงประเด็น ตามหลักเกณฑ์ของศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีก าหนดไว้ รายละเอียดตามแบบรายงานผลการการด าเนินงานตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไปด าเนินการต่อไป 

 (3) การขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต” เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ส านักงาน
ศึกษาธืการภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ในการนี้ได้รับการประสานจาก สป.ศธ. ว่าการด าเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
“สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานการศึกษาในพื้นท่ี
ส านักงานศึกษาธืการภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการจัดประชุม
ช้ีแจงแนวทางการด าเนินการโครงการดังกล่าว ดังนี้ 

1) สป.ศธ. มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ (ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่) 
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ จัดท าโครงการและขับเคล่ือนโครงการ โดย สป.ศธ. จะด าเนินการจัดสรรงบประมาณ ให้ สนง.ศภ.เหนือ 
และให้ด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณ ให้กับ สนง.ศภ. และ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นท่ีภาคเหนือ ซึ่งมีก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการได้แก่บุคลากรของโรงเรียนเอกชน และ กศน.จังหวัด ท้ังนี้    สนง.ศภ.15 จะด าเนินการจัดท า
ค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีมายัง สนง.ศธจ. อีกครั้ง โดยจะให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ของ สนง.ศธจ. เป็นผู้ขับเคล่ือนโครงการใน
พื้นท่ีจังหวัดนั้น  ๆ 

2) การบริหารงบประมาณโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สนง.ศภ. 15 จะเป็น        
ผู้เบิกจ่ายงบประมาณด าเนินงานท้ังหมด 

3) การรายงานผลการด าเนินงาน สนง.ศภ.15 ขอให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ของ สนง.ศธจ.     
แต่ละจังหวัดด าเนินการ  
 ที่ประชุม รับทราบ 
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(3) การขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ สนง.ศธจ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้ 

 1) สนง.ศธจ.ชร. ได้ด าเนินการจัดท าประกาศเจตจ านงสุจริต ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
เรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สนง.ศธจ.ชร. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจาก สป.ศธ. ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ (ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่) ซึ่งจะท าหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพ
หลักในการขับเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ  

 2) การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency : OIT) ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
& Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

     สป.ศธ. ประสานงานเบื้องต้นว่า การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                 
จะด าเนินการใช้เกณฑ์การประเมินแบบเดิมเหมือนปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น สนง.ศธจ.ชร. จะได้ด าเนินการจัดท าค าส่ัง
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตามประเด็นท่ี สป.ศธ. ก าหนด และขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่าง ๆ ด าเนินการจัดท าข้อมูล เอกสาร
ประกอบตัวช้ีวัด ตามท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งในงบประมาณ พ.ศ. 2564 สนง.ศธจ.ชร มีคะแนนผลการประเมิน ITA             
ได้ 92. 31 และน าผลคะแนน ITA ท่ี สป.ศธ. ประเมินมาใช้ประกอบตัวช้ีวัดของ กพร. ปี 2564 ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดได้
คะแนนระดับ A  ท้ังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สป.ศธ. ก็น าผลคะแนน ITA มาเป็นเกณฑ์ประเมินด้วย   

(4) จังหวัดเชียงรายก าหนดการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจ าปี พ.ศ. 
2565 ระหว่างวันศุกร์ท่ี 28 มกราคม 2565 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีการออกร้านนิทรรศการของ
ส่วนราชการ (ในนามกระทรวง) ตลอดห้วงการจัดงาน ในการนี้ สนง.ศธจ.ชร. โดย ศธจ.ชร. ได้มอบให้อาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ด าเนินการออกร้านนิทรรศการในนามกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดปรากฏตามผังการออกร้านฯ  

 ที่ประชุม รับทราบ 

 3.3  กลุ่มบริหารงานบุคคล (นางภัทพิทชา ไชยรินทร์) 
 แจ้งการสรรหาต าแหน่งช านาญการพิ เศษ มาปฏิบั ติหน้าท่ี ณ ส านักงานศึกษาธิการ                             
จังหวัดเชียงราย มี 2 ต าแหน่ง 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 3.4  กลุ่มนโยบายและแผน (พันจ่าตรีฉลอง  อ่อนนวน) 
  3.4.1 การใช้จ่ายงบประมาณ/การรายงานผลการใช้งบประมาณให้แต่ละกลุ่มรายงานเป็น                
รายไตรมาสทุกครั้งท่ีด าเนินการเสร็จส้ิน 
  3.4.2 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน ระดับจังหวัด จะเร่งด าเนินการ
โดยมีกระบวนการท างานเป็นการร่วมแสดงความคิดเห็น ระดมสมอง ระดับโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องและน าข้อมูลมารวบรวม
เข้าแผนชายแดนของจังหวัดต่อไป 

,  ประชุม รับทราบ 

 3.5  กลุ่มพัฒนาการศึกษา (นายกริช มากกุญชร) 
  การบริหารจัดการ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในจังหวัดเชียงรายจ านวน 95,516 คน  ดังนี้ 

1.  เด็กนักเรียน อายุ 5 ปี ไม่เกิน 12 ปี ฉีดเข็มท่ี 1 ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565  
2. เด็กนักเรียน อายุ 5 ปี ไม่เกิน 12 ปี ฉีดเข็มท่ี 1 ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2565 
3. การรับนักเรียน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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3.1 ก่ อนประถมศึกษา รั บสมั คร 12-15 กุมภาพันธ์  2565 เงื่ อนไขพิ เศษ (ถ้ ามี )                             
12-15 กุมภาพันธ์ 2565 จับสลาก และประกาศผล 19 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานตัว 19 กุมภาพันธ์ 2565 มอบตัว       
26 กุมภาพันธ์ 2565 

3.2 ประถมศึกษาปีท่ี 1 รับสมัคร 23-27 กุมภาพันธ์ 2565 เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) 23-27 
กุมภาพันธ์ 2565 จับสลาก 4 มีนาคม 2565 ประกาศผลและรายงานตัว 5 มีนาคม 2565 มอบตัว 12 มีนาคม 2565 

3.3 มัธยมศึกษาปีท่ี1 สอบคัดเลือก (ถ้ามี) รับสมัคร 9-13 มีนาคม 2565  สอบคัดเลือก         
26 มีนาคม 2565 ประกาศผลและรายงานตัว 30 มีนาคม 2565 มอบตัว 2 เมษายน 2565 

3.4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเปิดสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย รับสมัคร 9-13 มีนาคม 2565สอบ
คัดเลือก 27 มีนาคม 2565 ประกาศผลและรายงานตัว 31 มีนาคม 2565 มอบตัว 3 เมษายน 2565  

 ที่ประชุม รับทราบ 

 3.6  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  (นายวีรัตน์ สานุมิตร) 
   3.6.1 แจ้งการสอบโอเน็ต ประจ าปี 2565 ในวันท่ี 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2565  
   3.6.2 แจ้งการจัดเก็บข้อสอบโอเน็ต สทศ.จะส่งข้อสอบ ในวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565 ให้
คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้รับผิดชอบเก็บรักษาข้อสอบจนกว่าจะถึงวันสอบ 
   3.6.3 แจ้งการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนและประชุมช้ีแจงการขับเคล่ือนการยกระดับ
คุณภาพทางการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาฯ ในวันท่ี 6 – 7 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม 
   3.6.4 แจ้งการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคล่ือนพัฒนาการขับเคล่ือนการจัด
การศึกษาปฐมวัย ในวันท่ี 25 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม 
   3.6.5 แจ้งโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาฯ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในวันท่ี 18 – 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.7  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน (นางจินดา  ก าลังประสิทธิ์) 
   3.7.1 การด าเนินการและภารกิจของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นไปตามภารกิจและ
วัตถุประสงค์ด้วยดี   
   3.7.2 เตรียมข้อมูลการรับนักเรียน ปี 2565 /การประกาศรับสมัครต่างๆ 

 3.8  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  (นางสุรินทร์  รุดเครือ) 
   3.8.1  แจ้งเดินทางไปราชการประชุม สร้างความรู้ ความเข้าใจนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษา ณ โรงแรมฟลาวเวอร์แกรนด์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  
  3.8.2 แจ้งการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี  พ.ศ. 2565                           
วันท่ี 27 มกราคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย 
  3.8.3 แจ้งการจัดอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอน ในวันท่ี 28 – 30 
มกราคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน  
  3.8.4 แจ้งการจัดอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนชุมชนปล้องตลาด อ.เทิง จ.เชียงราย  

 3.9  หน่วยตรวจสอบภายใน (นางสาวจันทร์แสง พรมสี) 
3.9.1 ได้รับมอบหมายจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกติดตาม สอบทาน                   

การด าเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเอกชนในสังกัด จ านวน 10 โรงเรียน 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 -ไม่มี- 
 

วาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ 
 -ไม่มี- 

 ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้บริหารและกล่าวปิดการประชุม 

เลิกประชุม เวลา 14.00 น. 

  (ลงช่ือ)               เกษณี  สีไพร  ผู้จดรายงานการประชุม 

       (นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์) 
                                  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

  (ลงช่ือ)               เกษณี  สีไพร ผูต้รวจทานรายงานการประชุม คนท่ี 1 

               (นางเกษณี  สีไพร) 
                                   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

                         (ลงช่ือ)           ลลภ  ไม้จ ำปำ  ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม คนท่ี 2 

                                           (นายอภิวัฒน์  กันศรีเวียง) 
 

                                                               รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

 
                                     
                         (ลงช่ือ)      พรัตน์  อู่ทอง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                           (นายวัลลภ ไม้จ าปา) 
                                       ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  


