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รายงานการประชุมผู้บริหาร (CEO) ครั้งท่ี 2/2562 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

วันพุธที่ 20  เดือน มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมม่อนจอง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  

………………………………………………………. 

ผู้มาประชุม 1. นายวิศวัสต ์  ศิริปิยวโรดม รองฯรักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประธาน 
  2. นายสมโภชน์  ศรีชะนา  รองฯ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

3. นายลิขิต  ฐานมั่น  ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
  4. นางศิริกานดา  ค าดี  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  
  5. นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
  6. นางสรวงสุดา  วีรแพทยโกศล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  
  7. นายวิชัย   ปานอุทัย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
  8. นายจิรเมธ  จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  9. นายอินสร  ค าปัน  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
  10. นางชนากานต์ สุนันทกร รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  11. นางไอซา  แก้วประภา รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  
  12. นางอริศรา  กังแฮ  รก.ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

ผู้ไม่มาประชุม   - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายสุวิทย ์  ยาประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
 2. นางสาวอันธิกา   อินต๊ะ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 3. นางสาวกิ่งกาญจน์ กิติตุ้ย  ลูกจ้างชั่วคราว 
 4. นางเสาวภา  วงค์ห้อ  ลูกจ้างชั่วคราว 
 5. นางสาวพิจิตรา ศิริป้อม  ลูกจ้างชั่วคราว 
 6. นางสาวปิยะภรณ์ จันทร์ยศ ลูกจ้างชั่วคราว 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวิศวัสต์  ศิริปิยวโรดม  รองฯรักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5
ประธานในการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 แจ้งให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผู้แทนนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 

 นายสมโภชน์  ศรีชะนา  รองผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ได้กล่าวเพิ่มเติมดังนี้ 
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบการเลือกตั้ง ได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และได้มีการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้งของแต่ละหน่วย  
 

/เพื่อเตรียม... 
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เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ทั้งนี้ขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ทุกท่าน ร่วมใช้สิทธิ
เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. 

1.2 เกิดอุบัติเหตุ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแควมะกอก จมน้ าเสียชีวิต จึงได้มอบหมายให้ นายจิรเมธ  
จันทบูรณ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 แสดงความเสียใจและให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้เสียชีวิต 

นายจิรเมธ  จันทบูรณ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ได้กล่าวเพิ่มเติมดังนี้ 
เกิดเหตุ เด็กนักเรียน เพศหญิง อายุ 10 ปี ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ้าน -

แควมะกอก จมน้ าเสียชีวิต จึงได้รายงานให้ สพฐ. รับทราบ สพฐ.สั่งการให้สอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่เด็กจมน้ าเสียชีวิต 
จากผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแควมะกอก เนื่องจากวันเกิดเหตุเป็นวันและเวลาท าการ ไม่ใช่วันหยุดหรือปิดภาคเรียน      
ได้ทราบว่า วันเกิดเหตุ เป็นวันที่โรงเรียนบ้านแควมะกอก มีการจัดอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุของกลุ่มพัฒนาการศึกษา         
นาคอเรือ โรงเรียนจึงแจ้งให้หยุดเรียน สาเหตุเกิดจากเด็กนักเรียนดังกล่าว ไปเลี้ยงวัวกับพ่ีชายและเพ่ือน แล้วเกิดอุบัติเหตุ
พลัดตกน้ าเป็นเหตุให้จมน้ าเสียชีวิต 

สพฐ.ได้ก าชับเน้นย้ าเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ก็ได้จัดโครงการอบรม
ว่ายน้ าช่วยชีวิตให้แก่เด็กนักเรียน เป็นประจ าทุกปี แต่ทางป้องกันที่ดีท่ีสุด คือ ผู้ปกครองและครูต้องช่วยกันสอดส่องดูแล 

1.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือให้ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพ้ืนที่สีแดง ค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศ ปริมาณ        
ฝุ่นละอองขนาดเล็กมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

กลุ่มอ านวยการได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และด าเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กดังกล่าวแล้ว 

1.4 ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรเมธ  จันทบูรณ์  ผอ.กลุ่มการจัดการศึกษา  ที่ได้รับรางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประช ุม 
   ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร (CEO) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 
มกราคม 2562 

มติที่ประชุม  - แก้ไข หน้าที่ 1 ผู้มาประชุม ข้อที่ 3 
จากเดิม  นางสาวทิพวรรณ  นามแก้ว  แทน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
แก้ไขเป็น  นางสาวทิพวรรณ  นามแก้ว  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

- แก้ไข หน้าที่ 1 ผู้ไม่มาประชุม  
เพ่ิมเติม  นายวิชัย  ปานอุทัย  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  และนายจิรเมธ  จันทบูรณ์  

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ 

- แก้ไข หน้าที่ 1 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ ข้อ 1.1 
จากเดิม  กรณีมีภารกิจที่ต้องประสานงาน หรือเข้าร่วมต้อนรับแขกผู้ใหญ่นอกสถานที่ ให้ ผอ.กลุ่ม  

ส่งเจ้าหน้าที่ไปแทน ในส่วนของ ผอ.กลุ่ม ให้อยู่ประจ าส านักงานเขตฯ 

/แก้ไขเป็น... 
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แก้ไขเป็น  กรณีมีภารกิจที่ต้องประสานงาน หรือเข้าร่วมต้อนรับแขกผู้ใหญ่นอกสถานที่ ให้ ผอ.กลุ่ม 
เข้าร่วมต้อนรับ หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแทน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจ า
ส านักงานเขตฯ ด้วย 

- แก้ไข หน้าที่ 4 ข้อ 3.5 
จากเดิม  กลุ่มบริหารการเงินและบัญชี 
แก้ไขเป็น  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

- แก้ไข หน้าที่ 5 ข้อ 3.9.1   
จากเดิม  ข้อ 2) งานการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประพฤติชอบของ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
แก้ไขเป็น  ข้อ 2) งานการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประพฤติชอบของ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- รับรองรายงานการประชุมครั้งนี ้

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  3.1 กลุ่มอ านวยการ  โดย นายลิขิต  ฐานม่ัน  ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
    3.1.1 ก าหนดการจัดงานพิธีรดน้ าด าหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2562
    ขอเสนอก าหนดการจัดงานพิธีรดน้ าด าหัวฯ ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ในส่วนของ
ก าหนดการ และรูปแบบการด าเนินงานอื่นๆ จะประชุมคณะท างานอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และก าหนดให้เชิญแขกอาวุโสเป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีรดน้ าด าหัวฯ ดังนี้ 

   1. นายอุทิศ  ขัติวงษ์ 

   อ าเภออมก๋อย 
   1. นายวิวัฒน์  ปุรารักษ์ 
   2. นายภพศร  พุทธพิทักษ์วงศ์ 
   3. นายถวิล  สุวรรณ 

   อ าเภอดอยเต่า 
   1. นางสาวศรีวรรณ  รังษี 
   2. นางประไพพิศ  ติ๊บใจ 
   3. นายเจือ  ทิพย์เนตร 

   อ าเภอฮอด 
   1. นายมานพ  ธรรมโชติ 
   2. นายเจริญ  พิณเสนาะ 
   3. นายปฐม  หล้าพระบาง 
 
 

/3.1.3 ผลการ... 



๔ 
 

3.1.3 ผลการประเมินการติดตามและประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ.2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ได้ระดับดี 

3.1.4 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (KRS) สพป.เชียงใหม่ เขต 5          
ได้คะแนน 4.1993 อยู่ในระดับมาตรฐาน 

  3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล โดย นางศิริกานดา  ค าดี  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

    3.2.1 การย้ายข้าราชการครู  
มีการประชุมคัดกรองเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มีต าแหน่งว่าง

ที่รับย้ายครั้งแรกมีทั้งหมด 42 อัตรา ในระหว่างช่วงการพิจารณาย้าย มีต าแหน่งว่างอีก 20 อัตรา รวมเป็น 62 อัตรา       
มีการรับย้ายทั้งหมด 26 อัตรา และต าแหน่งว่างรับย้ายจะเรียกบรรจุ 

ศธจ. ด าเนินการออกค าสั่งย้ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 มีนาคม 2562 
3.2.2 ได้รับแจ้งทางไลน์ผู้อ านวยการส านักงานเขตทุกเขต และไลน์ผู้อ านวยการ     

กลุ่มบริหารงานบุคคล ให้เข้าร่วมประชุมเรื่องแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือนของธุรการครูตามหลักเกณฑ์ใหม่ ในวันที่ 20 
มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   3.3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา  โดย นายจริเมธ  จันทบรูณ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    3.3.1 การรับนักเรียน 
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ด าเนินการดังนี้ 
    ครั้งแรกประชุมแนวทางการรับนักเรียน เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ประกาศรับนักเรียน
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ต่อมา สพฐ.ได้ปรับแก้ไขในเรื่องของโรงเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ และให้ยกเลิกก่อนประถม ให้เลื่อน
เวลาจับฉลาก จากวันที่ 9 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ 16 มีนาคม 2562 และให้ท าประกาศใหม่ โดยก าหนดให้มีตัวแทน
สามองค์กร ร่วมเป็นคณะกรรมการ ได้แก่ ตัวแทนองค์กรท้องถิ่น, ตัวแทน กศจ. และตัวแทนเอกชน 
    หลักเกณฑ์การรับนักเรียนอนุบาล 1 คือ 
    1) ถ้ามีโรงเรียนอ่ืนเปิดรับอนุบาล 1 เราไม่ต้องเปิดรับ ให้เปิดรับ อนุบาล 2 และ
อนุบาล 3 เท่านั้น  

เริ่มต้นจากปีการศึกษา 2561 สืบเนื่องจนถึงปีการศึกษา 2562 ให้โรงเรียนที่ประสงค์
ขอเปิดรับอนุบาล 1 เหตุผลที่ขอเปิดรับอนุบาล 1 คือ จะต้องไม่มีหน่วยงานอื่นเปิดรับอนุบาล 1 อายุ 3 ขวบ (ตามที่ สพฐ.
ก าหนด อนุบาล 1 อายุ 3 ขวบ, อนุบาล 2 อายุ 4 ขวบ, อนุบาล 3 อายุ 5 ขวบ) สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ขอเปิดรับ
นักเรียนอนุบาล 1 อยู่ 5 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านนาคอเรือ, โรงเรียนบ้านห่างหลวง, โรงเรียนบ้านใบหนา, โรงเรียน
บ้านมูเซอ และโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย ก าหนดการรับนักเรียน ได้ประกาศไปแล้ว 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนักเรียน จึงขอความ
อนุเคราะห์ผู้อ านวยการกลุ่ม เข้าร่วมติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน  
    3.3.2 ปีนี้ สพฐ. จัดโครงการพิเศษสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง       
ซ่ึงในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มีทั้งหมด 56 โรงเรียน  โดย สพฐ. ได้ก าหนดวงเงินแรก จ านวนห้าแสนกว่าบาท ภายใต้
งบประมาณท่ีขอจะต้องเป็นโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ และทักษะชีวิต  

/กลุ่มส่งเสริม... 



๕ 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดจัดท าโครงการเพ่ือขอรับ
งบประมาณสนับสนุนดังกล่าว มีโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 จัดท าโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุน 
จ านวน 46 โรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นโครงการทักษะอาชีพ จากที่ได้ส่งโครงการดังกล่าวให้ สพฐ. ปรากฏว่า สพฐ.ได้เพ่ิม
วงเงินให้เป็นจ านวน 88,500 บาท 
    3.3.3 กองทุน ฉก.ชน. ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 
     แนวทางการด าเนินงาน ได้มีการวางแผนจัดประชุมคณะกรรมการ ฉก.ชน. สพป.
เชียงใหม่ เขต 5 เพ่ือขออนุมัติทุนให้กับเด็กยากจน ปีละ 3 ทุน 3 อ าเภอ (อ าเภอละ 1 ทุน) 
    สรุปยอดกองทุน ฉก.ชน. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 
293,493.21 บาท (ดังแนบ) 

 
 
 

 
 

 
 
 

/ตารางสรุปยอด... 
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/ตารางสรุปยอด... 
 



๗ 
 

 
 
 
 
 

/ตารางสรุปยอด... 
 



๘ 
 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   3.4 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดย นางสาวทิพวรรณ  นามแก้ว  
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
    3.4.1 สืบเนื่องจาก ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านสบลาน 
อ าเภออมก๋อย เป็นงานเปิดบ้านวิชาการและรับอาคาร จากมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา ได้สร้างอาคารและมอบอุปกรณ์
ทางการศึกษาให้แก่เด็กอนุบาล 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสบลาน, โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ, โรงเรียนบ้านอูตูม และ
โรงเรียนบ้านยางเปา 

/ทั้งนี้... 



๙ 
 
    ทั้งนี้ จากการที่ได้เดินทางร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านสบลานดังกล่าว  
เกิดปัญหาการใช้รถระหว่างการเดินทาง จึงอยากจะฝากให้ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพรถให้ดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และให้
จัดพนักงานขับรถให้ด้วยจะดีมาก เนื่องจากประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้รถอยู่บ่อยครั้ง 

    นายลิขิต  ฐานม่ัน  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  ชี้แจงดังนี้ 
    กลุ่มอ านวยการ ได้ตรวจเช็คสภาพรถทุกคันให้พร้อมใช้งานอยู่ เสมอ ในส่วนของ
พนักงานขับรถ เนื่องจากพนักงานขับรถมีน้อย ภารกิจงานของส านักงานมีมาก จึงต้องจัดตารางการใช้รถและพนักงานขับรถ 
ตามล าดับผู้ขออนุญาตใช้รถ ดังนั้น หากผู้ใดหรือกลุ่มงานใดประสงค์ใช้รถ ควรจะท าบันทึกขออนุญาตใช้รถก่อนทุกครั้ง 
เพ่ือประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   3.5 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  โดย นางอริศรา  กังแฮ  รก.หัวหน้ากลุ่มบริหาร
การเงินและสินทรัพย์   
   รายงานผลการด าเนินจัดหาพัสดุประจ าปี พ.ศ. 2562 
    3.5.1 ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท ให้กับส านักงานเขตฯ และ
โรงเรียนในสังกัด รวม 95 รายการ วงเงินงบประมาณในการจัดหาทั้งสิ้น 4,505,900 บาท  มีผู้ยื่นเสนอราคา 4 ราย 
สรุปผลการเสนอราคา ได้ผู้ชนะการเสนอราคาดังแนบ 

 
    3.5.2 จัดหาครุภัณฑ์ส าหรับห้องเรียน DLTV ให้กับโครงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 
จ านวน 51 โรงเรียนๆ ละ 20,000 บาท รวม 3 รายการ วงเงินงบประมาณในการจัดหาทั้งสิ้น 1,020,000 บาท  มีผู้
เสนอราคา 7 ราย  สรุปผลการเสนอราคา ได้ผู้ชนะการเสนอราคาดังแนบ 

 

 

/ตาราง... 



๑๐ 
 

 
    3.5.3 งบค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมฯ ได้รับงบประมาณ จ านวน 42 รายการ      
เป็นเงินทั้งสิ้น 33,638,300 บาท 
    ก่อหนี้ผูกพันได้ครบทุกรายการแล้ว มีเงินเหลือจ่าย 5,006,500 บาท แจ้งรายงานฯ 
ไปยัง สพฐ. แล้ว อยู่ระหว่างรอ สพฐ. ดึงงบประมาณกลับส่วนกลาง 
    3.5.4 สรุปผลการเบิกจ่ายในเงินภาพรวมทั้งสิ้น ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
   3.6 หน่วยตรวจสอบภายใน  โดย นายวิชัย  ปานอุทัย  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
    3.6.1 ขอท าความเข้าใจในรายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 1 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ ข้อ 1.1 หมายความว่า การเข้าร่วมต้อนรับแขกผู้ใหญ่นอกสถานที่ ผอ.กลุ่ม
ไม่ต้องไปเข้าร่วมใช่หรือไม ่

   นายวิศวัสต์  ศิริปิยวโรดม  รองฯรักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ 
ขอแก้ไขรายงานการประชุม CEO ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 1 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน

แจ้งให้ทราบ ข้อ 1.1 เป็น “กรณีมีภารกิจที่ต้องประสานงาน หรือเข้าร่วมต้อนรับแขกผู้ใหญ่นอกสถานที่ ให้ ผอ.กลุ่ม         
เข้าร่วมต้อนรับ หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแทน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจ า
ส านักงานเขตฯ ด้วย” 

/มติที่ประชุม... 



๑๑ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
    3.6.2 โรงเรียนได้สอบถามเกี่ยวกับไลน์กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาว่า เหตุใดสมาชิก      
ในกลุ่มไลน์ผู้บริหารสถานศึกษามีมากกว่าจ านวนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เห็นควรให้กลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ หาวิธีด าเนินการจัดการด้วย 

    นางไอซา  แก้วประภา  รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ชี้แจงดังนี้ 
    หากจะให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ด าเนินการจัดการ ต้องก าหนดให้ชัดเจนว่า
ควรจะให้ใครเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ผู้บริหารสถานศึกษาบ้าง 

    นายลิขิต  ฐานม่ัน  ผอ.กลุ่มอ านวยการ  เสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
    ไลน์กลุ่มคณะใด ก็ควรมีแค่คณะนั้นเป็นสมาชิกเท่านั้น ทั้งนี้ควรแจ้งให้สมาชิกกลุ่มไลน์
นั้นๆ ทราบ หรือขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากกลุ่ม ในส่วนชื่อของสมาชิก เช่น กลุ่มไลน์ผู้บริหารสถานศึกษา 
สมาชิกกลุ่มควรก าหนดชื่อจริงและนามสกุลจริง พร้อมระบุชื่อโรงเรียนด้วย เพ่ือความชัดเจนและสะดวกต่อการด าเนินงาน 
    แต่ละกลุ่มงานควรสร้างกลุ่มไลน์ของตนเอง โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นสมาชิก เพ่ือใช้
ในการติดตามงานของกลุ่มใดกลุ่มนั้นโดยตรง ทั้งนี้ควรตกลงท าความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียนด้วย 

    นายวิชัย  ปานอุทัย  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  เสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
    ไลน์กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ควรจะมีแค่ ผอ.โรงเรียน, ผอ.กลุ่ม สพป.เชียงใหม่ เขต 5, 
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นสมาชิกกลุ่มเท่านั้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ด าเนินการตามเสนอ โดยให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการในส่วนของกลุ่มไลน์ผู้บริหารสถานศึกษา โดยก าหนดให้สมาชิกกลุ่มมีแค่ ผอ.โรงเรียน, ผอ.กลุ่ม สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5, รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และให้แต่ละกลุ่มงานสร้างกลุ่มไลน์ของตนเอง โดยมี
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นสมาชิกด้วย 

    3.6.3 ขออนุเคราะห์ด าเนินการซ่อมแอร์ห้องหน่วยตรวจสอบภายใน 

มติที่ประชุม  อนุมัติ มอบให้กลุ่มอ านวยการด าเนินการ 

    3.6.4 การประชุมต่างๆ ผู้เข้าร่วมประชุมควรเป็นคณะใดคณะหนึ่งเท่านั้น ส่วน
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหากมีเรื่องชี้แจง เมื่อชี้แจงเสร็จควรออกจากห้องประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

    3.6.5 การอบรมเรื่องคูปองครู ตามนโยบายเดิม จะอบรมเดือนเมษายน 2562 แต่
เนื่องจากสถาบันคุรุพัฒนาส่งหลักสูตรใหม่ไม่ทันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 จึงต้องเลื่อนอบรมไปเป็นช่วงปลายเดือน
เมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 
    3.6.6 จากการเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน พบปัญหาดังนี้  
     1) โรงเรียนบ้านซิแบร เด็กนักเรียนมาโรงเรียนแล้วแต่พ่อแม่มาขอรับตัวเด็ก
กลับไป โดยที่เด็กไม่เต็มใจไปด้วย 
 

/2) โรงเรียน... 



๑๒ 
 
     2) โรงเรียนตรีมิตรวิทยา ผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้งว่า มีคณะที่นับถือศาสนาคริสต์
หรืออาจเป็นคณะเอกชน จะมาจัดตั้งโรงเรียนอยู่ใกล้กับเขตบริการของโรงเรียนตรีมิตรวิทยา 
    3.6.7 อยากให้จัดตั้งโรงเรียนเพ่ิม เพ่ือแก้ไขปัญหาการทับซ้อนกับ กศน. เนื่องจาก
กฎหมายมันคาบเกี่ยวกัน อนาคตเราอาจจะเสียเปรียบได้ 
    3.6.8 ควรจะมีป้ายแสดงความชื่นชมยินดีต่อเจ้าหน้าที่หรือโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับ
รางวัล หรือชื่นชมผลงานต่างๆ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   3.7 กลุ่มกฎหมายและคดี  โดย นายอินสร  ค าปัน  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
    3.7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 5 ถูกด าเนินคดีทาง
ปกครอง กรณีหักเงินเดือนค่าตอบแทนข้าราชการบ านาญ ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
    ประเด็นก็คือ ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้องกระทรวงศึกษาธิการ ให้ด าเนินการแก้ไขการหักเงินเดือน
ค่าตอบแทนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษา เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
การด าเนินคดอียู่ระหว่างที่ศาลปกครองนัดไต่สวนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

    3.7.2 การจัดท าเว็บไซด์กลุ่มกฎหมายและคดี ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 การตอบปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

 ช่องทางด าเนินการ ที่ประชุมเห็นควรว่า ควรจะสร้างเว็บไซต์ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
ขึ้นมาเอง หรือสร้างผ่านเว็บไซต์ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

    นางชนากานต์  สุนันทกร  รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เสนอแนะดังนี้ 
    เห็นควรสร้างช่องทางร้องเรียนฯ ผ่านเว็บไซต์ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และเห็นควรให้
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ด าเนินการปรับปรุงอัพเดทเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 

    นายจิรเมธ  จันทบูรณ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เสนอแนะดังนี้ 
    เห็นควรให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ปรับปรุงหรือสร้างเว็บไซต์ สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 ขึ้นใหม่  โดยแต่งตั้งคณะท างานจัดท าเว็บไซต์ฯ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้สร้างเว็บไซต์ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และให้
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าเว็บไซต์ สพป.เชียงใหม่ เขต 5  โดยก าหนดให้ท่าน
รองสมโภชน์  ศรีชะนา  เป็นประธาน และนางไอซา  แก้วประภา  เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

    3.7.3 จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 (ฉก.คศ.สพป.ชม.5) 

 

/กลุ่มกฎหมาย... 



๑๓ 
 
    กลุ่มกฎหมายและคดี ได้จัดท าร่างค าสั่งจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ
ข้าราชการครูฯ ขึ้น  โดยก าหนดให้ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน, รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นรองประธาน, 
ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย ผอ.กลุ่มอ านวยการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        
เป็นคณะกรรมการ และนิติกร เป็นเลขานุการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

    3.7.4 ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกฎหมายและคดีเห็นว่าเนื้อหาความรู้ในเรื่องที่ประชุมจะเป็นประโยชน์ต่อ
บุคลากรในสังกัด จึงมีความประสงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้แก่บุคลากรภายในส านักงานเขตฯ ครูและบุคลากรโรงเรียน ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   กลุ่มอ านวยการ 
   โดย นายลิขิต  ฐานม่ัน  ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
   4.1 การจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

เนื่องจาก ได้รับแจ้งแบบไม่เป็นทางการว่า ผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คนใหม่ จะมา
รายงานตัว ในวันที่ 10 เมษายน 2562 จึงขออนุมัติงบประมาณการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ และที่ประชุมเห็นควรเชิญ
โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมต้อนรับด้วยหรือไม่ สถานที่จัดงานควรจัดที่ไหน 

มติที่ประชุม  - อนุมัติงบประมาณจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5  
- เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือร่วมปรึกษาหารือ และประสานงานให้ชัดเจน  
- เห็นควรเชิญโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมต้อนรับผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
- สถานที่จัดงาน เห็นชอบให้จัด ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โดย นางศิริกานดา  ค าดี  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4.2 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรอัตราจ้างปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   สืบเนื่องจาก นางล าดวน  ชาติวิเศษ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  กลุ่ มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ได้ท าบันทึกข้อความเสนอขอความอนุเคราะห์บุคลากรอัตราจ้างปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากมีภาระงานเยอะ ท าให้งานเสร็จไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด  ท่านรองวิศวัสต์  ศิริปิยวโรดม  
ได้สั่งการให้กลุ่มบริหารงานบุคคลด าเนินการต่อไป กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงเห็นควรน าเข้าที่ประชุมผู้บริหาร (CEO) เพ่ือ
พิจารณาอัตราก าลังบุคลากรช่วยงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเอกสารข้อมูลกรอบอัตราก าลังฯ 
ประกอบการพิจารณา (ดังแนบ) 
 
 

/ตารางข้อมูล... 



๑๔ 
 

 

 

 
 

/มติที่ประชุม... 



๑๕ 
 
มติที่ประชุม  พิจารณาเห็นชอบให้ นางสาวฮานันยาห์  สถาปนาเลิศ  ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สาขา
บ้านสบอมแฮด  ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   นายวิชัย  ปานอุทัย  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  ได้กล่าวเพิ่มเติมดังนี้ 
   ขอชี้แจงเพ่ิมเติม เรื่องกรอบอัตราก าลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 มีผู้ยื่นคัดค้านให้ตรวจสอบใหม่ 
ตามสภาพความเป็นจริง ซ่ึงคณะท างานก าลังด าเนินการประชุมวิเคราะห์ตรวจสอบ 
   ในขณะนี้ ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้น าเรื่องเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปตามเสนอ ดังนี้ 
   1) เสนอให้ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็น ผอ.ระดับต้น 
   2) เสนอให้ต าแหน่งนักวิชาการ เติบโตได้ด้วยตนเอง โดยการประเมินค่างานด้วยตนเอง 
   3) เสนอต าแหน่งเจ้าพนักงาน ให้เติบโตได้ถึงระดับอาวุโส 
   ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าอย่างไร จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

นายอินสร  ค าปัน  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  เสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
5.1 เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้อ่านชี้แจงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ให้ในที่

ประชุมรับทราบ 

นายวิชัย  ปานอุทัย  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  เสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
ในส่วนของระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เห็นควรว่า ไม่ควร

อ่านให้ในที่ประชุมฟัง เนื่องจากจะเสียเวลาในการประชุม จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมต่างๆ ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมประชุม      
จะอ่านตรวจทานเอง ประธานในการประชุม จะกล่าวว่า “ที่ประชุมได้ศึกษาตรวจทานแล้ว มีผู้ใดคัดค้านหรือต้องการแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือไม”่  

นายจิรเมธ  จันทบูรณ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
เห็นควรแจ้งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่  หรือผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ 

ตรวจสอบ และแก้ไข ในไลน์ผู้บริหาร CEO  

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้แจ้งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ 
ตรวจสอบ และแก้ไข ในไลน์ผู้บริหาร CEO (ceo.cma5) 

   นายลิขิต  ฐานม่ัน  ผอ.กลุ่มอ านวยการ  ได้กล่าวดังนี้ 
   5.2 ขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562  
เนื่องจากข้าพเจ้าครบก าหนดวาระเกษียณอายุราชการ เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2562  และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้เกิดผลเสียต่องานราชการ จึงขอมอบหมายงานในหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ให้นายสุวิทย์   
ยาประสิทธิ์  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และอนุมัติตามเสนอ 

/นายจิรเมธ... 

นายจิรเมธ  จันทบูรณ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ได้กล่าวดังนี้ 



๑๖ 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้เสนอขอมอบหมายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ให้กลุ่มนิเทศ 
ติดตามฯ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  จึงขอมติที่ชัดเจนเพ่ือการวางแผนในการด าเนินงานต่อไป 

   นางสาวทิพวรรณ  นามแก้ว  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  ได้กล่าวดังนี้ 
   สืบเนื่องจาก หน่วยตรวจสอบภายใน  ได้มอบหมายงานเขตสุจริต อีกทั้งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ได้มอบหมายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ให้กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ รับผิดชอบด าเนินการ นั้น  ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่า ควร
จะช่วยปฏิบัติงานร่วมกัน 

   นายวิชัย  ปานอุทัย  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  ชี้แจงดังนี้ 
   เนื่องจาก บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในมีน้อย ปริมาณภาระงานมีมาก ประกอบกับ สพฐ. 
ได้ก าหนดโครงสร้างชัดเจนแล้วว่าภาระงานใดควรเป็นของกลุ่มงานใดรับผิดชอบ จึงได้เสนอบันทึกเพ่ือพิจารณามอบหมาย
ให้กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ รับผิดชอบงานเขตสุจริต 

มติที่ประชุม  เห็นควรปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบตามแนวทางเดิม โดยให้รับผิดชอบและด าเนินงานร่วมกัน 
 

ปิดประชุมเวลา  11.50 น. 
 

                 อันธิกา  อินต๊ะ   ผู้บันทึกการประชุม 
           (นางสาวอันธิกา  อินต๊ะ) 

               เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

/ผู้ตรวจบันทึก... 
 

               ลิขิต  ฐานมั่น         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  
            (นายลิขิต  ฐานมั่น) 

           ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 
 

                    วิศวัสต์  ศิริปิยวโรดม         ผู้รับรองบันทึกการประชุม  
           (นายวิศวัสต์  ศิริปิยวโรดม) 

                                  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารักษาราชการแทน 
                                      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
 



รายงานการประชุมผูบ้รหิาร (CEO) ครั้งที ่2/2562 
สังกดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต 5 

วันพุธ ที่ 20 เดือนมนีาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมม่อนจอง ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต 5 

 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

 กลุ่มกฎหมายและคดี ได้จัดท าร่างค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาขึ้น โดยก าหนดให้ ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  
เป็นประธาน, รองผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต เป็นรองประธาน, ประธาน
เครือข่ายทุกเครือข่าย ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ผู้อ านวยการกลุ่มบริการงานบุคคล และผู้อ านวยการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นคณะกรรมการ และนิติกร เป็นเลขานุการ 

 กลุ่มกฎหมายและคดีได้เข้าร่มประชุมเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกฎหมายและคดี เห็นว่าเนื้อหาความรู้เรื่องในท่ีประชุมจะเป็นประโยชน์  
ต่อบุคลากรในสังกัด จึงมีความประสงค์เผยแพร่ความรู้ เรื่องกฎหมายกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่บุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างรูปเล่ม รวมกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 



การประชุมเชิงปฏบิัตกิารชี้แจงแนะแนวทางการจดัท าเอกสารเพื่อการประเมนิ ITA 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเยงใหม่ เขต 5 

ในวนัที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมออบหลวง ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต 5 

 

 

ในการประชุมคร้ังนี้  

 ช่วงเช้า  

 เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้  ความเข้าใจในเรื่ องผลประโยชน์ ทับซ้อน โดยมี  นายจักรพงษ์  
วงศ์อ้าย นักวิชาการศึกษา ช านาญการ เป็นวิทยากรผู้รับผิดชอบการประเมิน จากส านักงานพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ช่วงบ่าย  

 เป็นแนวทางการจัดเตรียมหลักฐาน เพื่อรองรับการประเมิน ITA วิทยากรผู้รับผิดชอบการประเมิน  
จากส านักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 


