
สรุปการประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ   
 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 31 มกราคม 2565 

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (DOC) อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 และผ่านระบบทางไกล (Video Conference) 

********************** 

 
เริ่มประชุม เวลา 10.30 น. 

 มอบนโยบายการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 โดย ดร. อัมพร พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้  

มอบเป็นหลักการส าหรับการประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ  
โดยก าหนดประชุมทุกวันพุธแรกของทุกเดือน เริ่มเวลา 09.00 น. ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ซึ่งจะ
เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นไป ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมของรอบเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีนโยบายและข้อราชการที่ต้องสื่อสารกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหลายประเด็น ประกอบกับยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทั้งนี้ หากจะจัดการประชุมแบบ On-Site ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะแจ้งให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ทราบอีกครั้ง 
 โดยการประชุมจะเป็นการติดตามการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งในครั้งนี้ 
ขอมอบนโยบายแก่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้น าไปขับเคลื่อนและปฏิบัติ ดังนี้ 

เรื่องที่ 1  โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” โดยมีหลักการว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน มีข้อมูลเด็กออกกลางคันอยู่ใน 2 ฐานข้อมูลใหญ่ คือ ในระบบรายงานข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล (DMC) 
และข้อมูลของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยข้อมูลดังกล่าวจะระบุที่อยู่และโรงเรียนของ
นักเรียนที่เรียนอยู่เดิม ข้อมูลดังกล่าวส่งมอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปด าเนินการ 

1.1 ติดตามค้นหาเด็กทั้ง 2 ฐานข้อมูล เพ่ือให้ทราบว่าเด็กมีตัวตนอยู่ในพ้ืนที่หรือไม่อย่างไร 
กรณีถ้าไม่มีตัวตนอยู่ในพ้ืนที่ ต้องทราบว่าเด็กย้ายไปอยู่ที่ไหน อย่างไร เพ่ือส่งให้จังหวัดหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่เด็กได้ย้ายไปอยู่ ด าเนินการติดตามดูแลต่อไป ส าหรับกรณีที่ติดตามค้นหาแล้วพบตัวเด็ก ต้องหาวิธีการน าเด็ก 
เข้าเรียนในโรงเรียนเดิม หรือถ้าไม่เรียนที่เดิมโดยสนใจจะเรียนในโรงเรียนสังกัดอ่ืน อาทิ สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) ต้องก าหนดทิศทางแนวทางในการน าเด็กเข้าเรียน สุดท้ายต้องการทราบข้อมูลว่าภาย ในเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม 2565 จ านวนเด็กทั้งหมดพร้อมที่จะไปเรียนที่ไหน อย่างไร   
 1.2 ท าอย่างไรให้เด็กที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้ว ได้เรียนจนจบหลักสูตร โดยต้อง
ด าเนินการด้วยการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการดูแลประคับประคองให้เด็กได้เรียนจนจบการศึกษา 
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 การด าเนินการในเรื่องนี้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ต้องรายงาน
ความก้าวหน้าผ่านระบบทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ เพ่ือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรายงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในวันพุธของทุกสัปดาห์ ขอให้ฝ่ายเลขาฯ ได้ออกแบบการรายงาน 
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ดังนั้น ตัวชี้วัดของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ ฐานข้อมูลเด็กและการออกติดตามค้นหาเด็กในพื้นที่ 
โดยให้ด าเนินการร่วมกับผู้อ านวยการสถานศึกษา เป้าหมายคือ เด็กทุกคนต้องได้เรียนและได้เรียนอย่างมีความสุข 
หมายถึง เด็กมีปัญหาอย่างไร ขอให้ช่วยเหลือเยียวยา โดยมี 11 หน่วยงาน ที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือ เพ่ือบูรณาการด าเนินงานร่วมกัน  

 เรื่องท่ี 2 เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา หรือการตั้งศูนย์ MOE Safety Center 
เรื่องความปลอดภัย จะมีการเปิดตัว (Kick off) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 และจะมอบ 

ภารกิจให้กับสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปด าเนินการ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ 
ในการก ากับติดตามให้สถานศึกษาในสังกัดมีมาตรฐานความปลอดภัยในทุกด้าน โดยผ่านโปรแกรมความร่วมมือ 
ที่ทางศูนย์ MOE Safety Center ออกแบบไว้  

 ที่ผ่านมามีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นมากมาย ทั้งเด็กไม่ปลอดภัยและครูไม่ปลอดภัย ทั้งเรื่อง 
ที่เกิดขึ้นระหว่างครูกับนักเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนกับครู  ดังนั้น ขอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เน้นย้ าการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนต้องท าอย่างไร โดยศึกษาจากคู่มือที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้จัดส่งให้แล้ว  

โดยเฉพาะเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องติดตาม 
อย่างใกล้ชิด โดยไม่อยากให้เป็นเพียงการแก้ปัญหา แต่ขอให้โรงเรียนด าเนินการในเชิงป้องกันมากกว่าการแก้ปัญหา  
นอกจากนี้ ยังมีภัยจากการจมน้ าของเด็ก ซึ่งมีค่อนข้างสูง โรงเรียนจะมีวิธีการป้องกันอย่างไร โดยร่วมมือกับผู้ปกครอง
ท าอย่างไรให้เด็กเข้าใจกับสภาพทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไป (บ่อน้ าที่เกิดจากการขุดที่ไม่ใช่เกิดตามธรรมชาติ) และ
การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กในการช่วยคนจมน้ าให้ถูกวิธี  อีกทั้งภัยจากไซเบอร์ หรือภัยทางเทคโนโลยี ท าอย่างไร
โรงเรียนจะเป็นพ้ืนที่ปลอดภัย เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ควรให้ความส าคัญ  

ขอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยลงมือปฏิบัติในพ้ืนที่
อย่างจริงจัง  

ส าหรับการมาปฏิบัติ งานของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากในวันที่ 31 มกราคม 2565 ไม่มีหนังสือแจ้ง
มาตรการใด ๆ  ขอให้บุคลากร เข้าปฏิบัติงานเต็มรูปแบบ 100%  แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรการของคณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ส าหรับสถานศึกษาเช่นเดียวกัน หากไม่มีมาตรการใด ๆ แจ้งไป ให้สามารถเปิดเรียน 
แบบ On-Site ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด เช่นเดียวกัน 

เรื่องที่ 3 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ด้วยวิธีการสอน 5 รูปแบบ  

ท าอย่างไรถึงจะทราบว่า วิธีการใดเหมาะสมกับโรงเรียนใด และนักเรียนมีผลการเรียนที่มีคุณภาพ
ด้วยวิธีการสอนด้วยรูปแบบใด เหมาะสมกับเด็กคนไหนอย่างไร ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์ ถอดบทเรียนใน 2 ปี ที่ผ่านมา ที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ได้อะไร องค์ความรู้อะไร หรือนวัตกรรมอะไร หรือได้แต่ปัญหา แต่ไม่ได้
วิธีการแก้ปัญหา จึงขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ถอดบทเรียนความส าเร็จของครูผู้สอนและของโรงเรียน  
ที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กจนน าไปสู่ความส าเร็จ มีวิธีการท าได้อย่างไร หรือกรณีของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ในช่วงโควิด-19 ท าให้ไม่ได้มาเรียนในโรงเรียน ครูมีวิธีการจัดการเรียนการสอน 
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หรือสอนเสริมให้เด็กได้เตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยอย่างไร โดยสามารถรายงานในรูปแบบของคลิปสั้น ๆ หรือ 
เป็นเอกสารแผ่นเดียว หรือวิธีการอ่ืนใดที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะสังเคราะห์รวบรวม โดยรายงานเป็นระดับช่วงชั้น 

เรื่องท่ี 4 โรงเรียนคุณภาพ 
แยกเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ดังนี้ 
ในเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นเริ่มแรกในสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)  

ที่ก าหนดให้มีโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone  
4.1   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

1. ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายังคงยึดตามแนวทางหรือหลักการเดิม คือ  
ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องสามารถจ าแนกโรงเรียนในสังกัดออกมาให้ได้ว่า มีโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า  
120 คนลงมา มีจ านวนเท่าใด เป็นโรงเรียนที่สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ จ านวนเท่าใด และทิศทางในอนาคตจะมี
โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า 120 ลงมา เพ่ิมข้ึนหรือไม่ เท่าใด 
 2. โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า 120 ลงมา และไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ต้องไปพ่ึงใคร  
จุดที่ให้พ่ึงพาอยู่ที่ใด ให้พิจารณาตามกรณวี่า 
   โรงเรียนที่อย่างไรก็ไม่สามารถไปพ่ึงพาใครได้ ต้องเป็น Stand Alone ด้วยเหตุผลอะไร 
มีจ านวนทั้งหมดเท่าใด อยู่ที่ใดบ้าง โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องให้ความช่วยเหลือ 
   โรงเรียนที่ต้องพ่ึงพาโรงเรียนอ่ืน และต้องใช้ทรัพยากรร่วมกัน ให้พิจารณาและรวบรวม
ข้อมูลว่า มีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนหลัก จ านวนเท่าใด อยู่ที่ใดบ้าง และสามารถรับโรงเรียนที่จะมาเรียนรวมได้จ านวน
เท่าใด มีโรงเรียนใดบ้าง  
     โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนหลัก ให้แยกเป็นสองส่วนคือ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ และโรงเรียนที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่มีศักยภาพที่จะรองรับโรงเรียนที่จะมาเรียนรวมได้  
เนื่องจากข้อจ ากัดของโรงเรียนที่ไปเรียนรวมไม่มีผู้อ านวยการโรงเรียนและครู  
 เมื่อด าเนินการข้างต้นแล้ว ให้จัดท าแผนการขอรับการจัดสรรงบประมาณ โดยผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องน าข้อมูลมาด าเนินการโดยละเอียด ชัดเจน และมีเหตุผลหรือหลักการการคัดเลือก
โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนหลัก และเหตุผลของโรงเรียนที่ต้องไปเรียนรวมว่ามีเหตุผลใดต้องไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักนั้น 
ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น หรือความต้องการที่รัฐควรเข้าไปช่วยเหลือ โดยมีหลักการบนฐานข้อมูลความเป็นจริง  
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถเสนอมาได้ 2 แนวทาง ได้แก่ 

แนวทางที่ 1  กรณี การด าเนินการอยู่บนพ้ืนฐานความจ าเป็น เนื่องจากไม่มีครูผู้สอน  
แต่การคมนาคมสะดวก ไม่ต้องปรับภูมิทัศน์ ไม่ต้องปรับครุภัณฑ์ โดยพัฒนาแค่กระบวนการเรียนรู้ มีค่าพานะส าหรับ
นักเรียนที่ไปเรียนรวม อุปกรณ์การเรียนการสอนต้องการอะไรเพ่ิมเติม กรณีนี้ ใช้งบประมาณ งบด าเนินงาน 
ในการขับเคลื่อน มีจ านวนโรงเรียนเท่าใด  
  แนวทางที่ 2 กรณี การด าเนินการอยู่บนพ้ืนฐานที่ต้องการรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ทั้งงบลงทุน และงบด าเนินงาน มีจ านวนโรงเรียนเท่าใด 
 ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนสรุปว่า ในแต่ละปีงบประมาณโดยเริ่มจาก
ปีงบประมาณ 2565 มีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนหลักจ านวนเท่าใด และมีโรงเรียนที่ไปเรียนรวมและใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
จ านวนเท่าใด โดยในแผนให้ระบุว่าในแต่ละปีงบประมาณเพ่ิมขึ้นจ านวนเท่าใด ที่ไหนบ้าง และสิ้นสุดที่ปีงบประมาณใด 
จนในที่สุดจะเหลือโรงเรียนที่มีนักเรียนมากว่า 120 ขึ้นไป ยกเว้นโรงเรียนที่เป็น Stand Alone  
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  4.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 1. สร้างคุณภาพ : ให้ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพ (มัธยมประจ าต าบล/
อ าเภอ) เพ่ือไม่ให้นักเรียนเข้าไปเรียนเป็นจ านวนมากในโรงเรียนประจ าจังหวัด หรือท าให้โรงเรียนมัธยมประจ าต าบล
มีคุณภาพ เพ่ือไม่ให้นักเรียนไปเรียนเป็นจ านวนมากในโรงเรียนประจ าอ าเภอ ซึ่งเป็นที่มาของ “โรงเรียนมัธยมดี 
สี่มุมเมือง” 
 2. ยกระดับ : ให้ร่วมด าเนินการกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในการน า
นักเรียนขยายโอกาส (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) โดยในปี 2565 เริ่มจากโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียน 
ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นต่ ากว่า 20 คน ให้มีแผนการด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ โดยมีเป้าหมายว่า 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแต่ละแห่ง ควรต้องมีนักเรียนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต่ า กว่า 50 คน  
จึงจะด ารงอยู่ได้ แต่หากต่ ากว่า 50 คน เมื่อไปเรียนรวมต้องจัดสรรค่าพาหนะรับ-ส่ง ให้นักเรียน และไม่เพ่ิมภาระ
ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่รองรับการไปเรียนรวมของนักเรียนขยายโอกาส ทั้งนี้ ขอให้ประสานการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษา หากมีแห่งใดสามารถด าเนินการได้ 
ขอให้รายงานให้ทราบด้วย 
 ทั้งนี้ ฝากข้อคิดให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้ทราบว่า ไม่มีโอกาสที่จะได้รับ
อัตราก าลังครูเพ่ิมเติม เพราะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. 

          “เรื่องโรงเรียนคุณภาพถือเป็นตัวช้ีวัดที่ส าคัญอันดับ 1 การติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและ 
เด็กออกกลางคันเป็นตัวช้ีวัดอันดับ 2 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา” 

             เรื่องที่ 5 การพัฒนาครู  
    การพัฒนาครูมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ครูสามารถไปจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
เกิดสมรรถนะ โดยเครื่องมือที่จะท าให้เกิดสมรรถนะสูงของครู ประกอบด้วย 2 เรื่อง 1 เทคนิค คือ ภาษาอังกฤษ 
ดิจิทัล และเทคนิคเรื่องของการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Active Learning) โดยการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ
และดิจิทัลต้องผ่านเกณฑ์ตามกรอบการพัฒนาครูที่ก าหนดไว้ ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ได้ร่วมมือกันยกระดับคุณภาพ โดยอาจหารูปแบบการเรียนด้วยแอพพลิเคชัน ซึ่งขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้ส านักทดสอบทางการศึกษา เป็นหน่วยทดสอบให้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
เพ่ือให้ครูมีการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง  

ส าหรับการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ จาก Passive Learning เป็น Active Learning  
ขณะนี้ยังมีครูจ านวนกว่า 80,000 คน ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบ Active 
Learning และจ านวนกว่า 300,000 คน ผ่านการพัฒนาแล้ว สิ่งที่อยากเห็นต่อไปคือ อยากให้ครูปรับรูปแบบ 
การสอนให้เป็นแบบ Active Learning จึงขอให้ศึกษานิเทศก์ติดตามครูที่ผ่านการอบรมแล้ว ได้น าแผนการเรียนรู้ 
สู่การเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้หรือยัง และมีผลเป็นอย่างไร 

ในส่วนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าลังด าเนินการหา
รูปแบบการพัฒนาเพ่ิมเติมให้  

ทั้งนี้ ขอให้ศึกษานิเทศก์ได้ร่วมกับโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง โดยเฉพาะโรงเรียนคุณภาพ เพ่ือเป็น
ต้นแบบแนวทางการพัฒนาครูและพัฒนากระบวนการสอนแนวใหม่ โดยเอาโรงเรียนเป็นฐานมากกว่าเอากิ จกรรม 
เป็นฐาน เพ่ือให้เห็นภาพความส าเร็จเป็นรายโรง การพัฒนาครูแนวใหม่จะส่งผลต่อผู้บริหาร ผลของผู้บริหารส่งผลต่อ
ศึกษานิเทศก์ รองผู้อ านวยการและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สอดคล้องตาม วPA แนวใหม่ 
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            เรื่องท่ี 6 เรื่องหนี้สินครู 
   การด าเนินการเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝากให้ดูแล ดังนี้ 
    1. ขอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ดูแลครูที่มีภาระหนี้สินและครูที่เป็นหนี้
เพราะเป็นผู้ค้ าประกัน  โดยขอให้ตั้งเป็นศูนย์เพ่ือดูแลช่วยเหลือครูดังกล่าว อย่างน้อยเป็นการช่วยเหลือดูแลทาง 
ข้อกฎหมาย หรือเรียนรู้เทคนิคในการต่อรอง ทั้งนี้ไม่ได้คาดหวังว่าจะสามารถช่วยได้ทุกคน   
                      2. ขอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยเฉพาะท่านที่เป็นประธานสหกรณ์ ได้เป็น
แกนน าในการลดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ จะสามารถท าได้อย่างไร 

           เรื่องท่ี 7 งานประจ า 
 7.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
       ขอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ช่วยดูงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้โอนจัดสรรไปยังแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 หากเขตพ้ืนที่การศึกษาใด 
ยังมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายขอให้เร่งรัดด าเนินการ รวมทั้งงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือ 
งบโครงการต่าง ๆ ขอให้เร่งรัดการด าเนินการเบิกจ่ายด้วยเช่นกัน 
  7.2 การตรวจสอบความถูกต้องของอัตราก าลัง โดยเฉพาะการท าสัญญาจ้างพนักงานราชการ  
ลูกจ้าง ที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการจ้างพนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ส านักงบประมาณจะดูเฉพาะผู้ที่อยู่ในสัญญาจ้างเท่านั้น จากประเด็นนี้  
ท าให้เมื่องบประมาณการจ้างลงไปสู่ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่สามารถ
จ าแนกได้ว่า สัญญาใดเป็นการจ้างด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หรือสัญญาจ้างใดจ้างด้วยเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนั้น ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตจัดท า
กรอบอัตราก าลังทั้งของพนักงานราชการ ลูกจ้าง และต าแหน่งอัตราอื่นๆ จ าแนกไว้ให้ชัดเจน เพ่ือเวลาตรวจสอบ
การใช้งบประมาณในการจ้างจะท าให้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น โดยขอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้ช่วยก าชับรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบดูแลและผู้อ านวยการกลุ่ม 
บริหารบุคคลได้ช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย 
                       7.3 การสอบครูผู้ช่วย ขอให้ทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ซึ่งเป็นประธานในการจัดสอบ 
ที่จะด าเนินการสอบในวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565  ขอเน้นย้ าว่าการด าเนินการในคราวนี้ใช้จังหวัดเป็นฐานในการ
จัดสอบ ซึ่งได้ประกาศรายชื่อของผู้มีสิทธิ์สอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ กรณีมีรายชื่อตกหล่น
ขอเร่งด าเนินการในห้วงเวลานี้ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ส าหรับการด าเนินการจัดสอบให้จัดห้องสอบส าหรับ
ผู้เข้าสอบ 3 กลุ่ม ได้แก่ 
   กลุ่มท่ี 1 ผู้เข้าสอบกลุ่มปกติ 
   กลุ่มท่ี 2 กลุ่มที่ตรวจ ATK แล้วมีผลเป็นบวก มีการวางแผนในการจัดห้องสอบอย่างไร 
   กลุ่มท่ี 3 กลุ่มที่มีผล ATK เป็นบวกมาแล้ว หรือยังเฝ้าระวังอาการ หรือยังไม่ม่ันใจว่ายังมี 
อาการเจ็บป่วย ขอให้จัดห้องสอบแยกไว้ต่างหาก 
   ดังนั้น ผู้มีสิทธิ์สอบทุกคนถ้าสามารถมาด าเนินการเข้ารับการสอบได้ ต้องจัดให้ได้สอบ โดยการ
จัดแยกห้องตามกลุ่มดังกล่าว รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จะอ านวยความสะดวก ทั้งนี้  ขอความร่วมมือจาก 
ผู้ที่จะเข้าสอบให้หลีกเลี่ยงในการไปในพ้ืนที่เสี่ยงหรือเก็บตัวก่อนวันสอบ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
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7.4 การฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียน กลุ่มอายุ 5-11 ปี ยังเป็นการฉีดตามความสมัครใจและ 
ความยินยอมของผู้ปกครอง ส าหรับการฉีดวัคซีนให้ใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการฉีด โดยให้ประสานกับสาธารณสุข 
ในพ้ืนที่ ที่เป็นหน่วยในการรับวัคซีนไปฉีด และขอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประสานกับสาธารณสุข
จังหวัดหรือสาธารณสุขอ าเภอในการออกแบบการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวกับปริมาณวัคซีนที่ได้รับ 

7.5 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาวะวิกฤต จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
ที่ผ่านมา ท าให้เกิดปัญหาทางมิติสังคมของผู้ปกครองและนักเรียนจ านวนมาก ในฐานะที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลเด็ก
นักเรียน อยากให้ช่วยดูวิธีการแจกนมโรงเรียนให้กับเด็กนักเรียน  หรืออาหารกลางวัน อาทิ กรณีที่เป็นข่าวเรื่อง
นมโรงเรียนที่จัดให้เด็กน ากลับบ้านโดยใส่ไว้ในกระเป๋าเป้  จึงขอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ช่วยตรวจสอบดูว่าหากมีจ านวนนมปริมาณมากที่ต้องให้เด็กน ากลับบ้าน ควรจะมีวิธีการอย่างไร  รวมทั้งเรื่องชีวิต
ความเป็นอยู่ของนักเรียนแต่ละคนในภาวะวิกฤติ เด็กหลายคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ พบว่ามีข่าวการถูกละเมิดจาก
คนใกล้ชิด ขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาย้ าเตือนผู้อ านวยการโรงเรียนไปยังครูประจ าชั้น
ได้ให้ความส าคัญและช่วยดูเด็กนักเรียนในช่วงภาวะวิกฤตนี้ด้วย 

7.6 การจ้างครูอัตราจ้าง ซึ่งพบเป็นข่าวโดยเฉลี่ย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง โดยโรงเรียนจ้างครูวุฒิ 
ปริญญาตรี วงเงิน 5,000 บาท ซึ่งปรากฏเป็นข่าวสื่อโซเชียลเป็นประจ า จึงขอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกเขต ทราบว่า  

(1) ระเบียบว่าด้วยการด าเนินการจ้างครูอัตราจ้าง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานราชการหรือ 
อัตราจ้างอ่ืนใด ถ้าหากจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง การด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น
เงินนอกงบประมาณหรือเงินงบประมาณ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลางก่อน ซึ่งหากไม่ได้รับอนุญาต  
จะไม่มีสิทธิ์ในการด าเนินการจ้างว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

(2) กรณี โรงเรียนประสบปัญหาการขาดแคลนครู แล้วจะจ้างโดยแหล่งเงินอ่ืนของโรงเรียน 
หรือเงินนอกงบประมาณของโรงเรียน โดยไม่ใช้ระเบียบตามข้อ (1)  ให้โรงเรียนใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุ เป็นการจ้างท าของ หรือจ้างเหมาบริการ ซึ่งอาจไม่ต้องด าเนินการประกาศรับสมัคร โดยโรงเรียน
สามารถพิจารณาคนที่เหมาะสมเพ่ือด าเนินการจ้างได้ จึงขอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สร้างความเข้าใจในการจ้างครูด้วยระเบียบ
ต่างๆ ที่ถูกต้องและให้เป็นไปตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน 

              เรื่องที่ 8  การก ากับติดตาม ประเมินผลการท างาน 
   ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะท าการ 

ติดตามงานเป็นรายคลัสเตอร์หรือรายเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาจท าการ
ติดตามงานด้วยตนเองในบางโอกาส โดยจะส่งประเด็นข้อมูลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อน และติดตามงาน 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ขอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เตรียมข้อมูล
ส าหรับการตดิตามงาน ดังนี้ 

8.1  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 9 ข้อ  
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    8.2  นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 – 2565 ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 
  โดยจะท ารายละเอียดส่งให้ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือส่งให้กับทางส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตได้เตรียมการก่อน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต 
ต้องท าข้อตกลงกับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกรณีประเด็นท้าทาย ซึ่งขณะนี้มีส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่ได้จัดส่งเข้ามาประมาณ 100 เขต ขอถือโอกาสนี้ยกเลิกการท าประเด็นท้าทายของผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้จัดส่งเข้ามาแล้ว โดยขอให้จัดท าข้อเสนอมาใหม ่ 

ทั้งนี้ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ต้องจัดท าประเด็นท้าทายของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ไม่น้อยกว่า 3 ประเด็น และจะใช้ในการประเมินความท้าทายของผู้อ านวยการส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาตามข้อตกลง ส าหรับการติดตามในภาพรวม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะด าเนินการ
ติดตามทุกประเด็นทั้งในข้อ 8.1 และข้อ 8.2 

  ชี้แจงวิธีการใช้ Application “พาน้องกลับมาเรียน” และเว็บไซต์ https://dropout.edudev.in.th 
  โดย นายเอกลักษณ์ ทิมทอง ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สนผ. 
  ภาพรวมของระบบโดยแอพพลิเคชัน “พาน้องกลับมาเรียน” เป็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง  
4 หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สพฐ สอศ. สช. และกศน. โดยน าข้อมูลจากทุกหน่วยงานมารวมกัน  
แล้วน าไปตรวจความซ้ าซ้อนของข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลกับระบบ EDC ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีจ านวนนักเรียนของทุกสังกัดที่จัดการศึกษา จากการตรวจสอบหากไม่พบรายชื่อเด็กคนใด
ที่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบ ตั้งสมมติฐานว่า เด็กรายนั้นเป็นเด็กออกกลางคัน 
  ระบบในส่ วนแรกคือ เว็บไซต์  https://dropout.edudev.in.th ท าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล  
เป็นส่วนที่แสดงผล และเป็นส่วนของการลงทะเบียนผู้ใช้งาน  
  Application “พาน้องกลับมาเรียน” ซึ่งเป็นโมบายด์แอพพลิเคชัน ใช้ได้ทั้งระบบ Android และ IOS  
ซึ่งระบบ Android สามารถใช้งานได้แล้ว ส าหรับระบบ IOS ต้องรอให้ทางบริษัทแอปเปิล อนุญาต เนื่องจากองค์กร
ของ สพฐ. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ จึงขอปรับวิธีการน าขึ้น App Store  ดังนั้นส าหรับผู้ที่ใช้มือถือระบบ IOS จะมีการ
ติดตั้ง Application หลายขั้นตอน ซึ่งจะจัดท าคู่มือไว้ส าหรับผู้ใช้งานต่อไป โดยแอพพลิเคชัน “พาน้องกลับมาเรียน” นี้ 
ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามค้นหาเด็กในพ้ืนที่ และจะส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูลกลาง แล้วน าไปแสดงผลบนเว็บไซต์ 
อีกส่วนหนึ่งของระบบจะมี API เพ่ือให้หน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือ 11 หน่วยงาน เพ่ือเข้ามาน าข้อมูลที่สถานศึกษา 
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ติดตามค้นหาเด็กแล้ว ไปใช้เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือเด็กเป็นรายบุคคลต่อไป 
  ทั้งนี้ในการน าเสนอขั้นตอนและวิธีการใช้ รายละเอียดเป็นไปตามข้ันตอนการใช้งานที่อยู่บนเว็บไซต์ 
https://dropout.edudev.in.th  
 
 
 
 

https://dropout.edudev.in.th/
https://dropout.edudev.in.th/
https://dropout.edudev.in.th/
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  แจ้งแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
  โดยนายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  แจ้งให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงแนวทางการด าเนินงาน โดยขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
ต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานตามองค์ประกอบของแต่ละพ้ืนที่ ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธาน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่รับผิดชอบดูแล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นรองประธาน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นคณะท างานและ
เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ ส าหรับส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ให้ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธาน ผู้อ านวยการกลุ่มแผนและงบประมาณ เป็นคณะท างาน
และเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ ส าหรับรายละเอียดแนวทางต่าง ๆ 
จักได้แจ้งเป็นทางการอีกครั้ง 
  ส าหรับระยะเวลาในการด าเนินงานในระยะเร่งด่วน มีดังนี้ 
  ระยะที่ 1  ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา แต่งตั้งคณะท างานฯ ระดับเขตพื้นที่
และระดับสถานศึกษา พร้อมก าหนดแผนและแนวทางการติดตามค้นหา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  
  ระยะที่ 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ลงพ้ืนที่ติดตามค้นหา และรายงานผลการติดตามฯ ผ่านแอพพลิเคชัน “พาน้องกลับมาเรียน” ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2565 โดยจะมีการติดตามในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ 
  ระยะที่  3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งข้อมูลกรณีติดตามค้นหาแล้ว 
ไม่พบตัวเด็กให้กับหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ช่วยติดตามค้นหา ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 
2565 โดยจะมีการติดตามในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ 
  ทั้งนี้ในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 จักต้องรายงานผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในวันพุธ
ของทุกสัปดาห์  และหากพบนักเรียนที่หลุดจากระบบที่น่าสนใจหรือเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้การช่วยเหลือ
อย่างยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม
และให้การช่วยเหลือ 
  ระยะที่ 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น าเด็กเข้าเรียนในระบบการศึกษาสังกัด 
สพฐ. สอศ. (อาชีวะอยู่ประจ า เรียนฟรี มีอาชีพ) ท้องถิ่น หรือ กศน.  โดยมีเป้าหมายเด็กหลุดจากระบบต้องเป็น “0” 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  
  ระยะที่ 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านเด็ก โดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ในช่วงเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กออกจากระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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