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รายงานข้อเสนอแนะการตรวจราชการของ  นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
วันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒  

ณ ห้องประชุมกวีรัตน์  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 
นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

              ในการตรวจราชการครั้งนี้เป็นการขอรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน สถานศึกษาในพ้ืนที่  อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาในพ้ืนที่ร่วมกัน  ทั้งนี้อาจมีบางประเด็นปัญหาที่อยู่นอกเหนืออ านาจ  หน้าที่ของหน่วยงานในพ้ืนที่     
หรือประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกฎหมาย  ซึ่งต้องน าเสนอผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปเป็นผู้พิจารณา       
สั่งการแก้ไข  ตามล าดับต่อไป 
 
การน าเสนอข้อมูลของหน่วยงาน  สถานศึกษา  
 

นายกนก  อยู่สิงห์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  มีพ้ืนที่ในการก ากับดูแล 4 อ าเภอ มีจ านวน
โรงเรียน 120 แห่ง ขณะนี้ได้บริหารจัดการที่มีผลงานที่ประสบความส าเร็จ  เช่น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 
สูงกว่าระดับประเทศ เป็นอันดับ 4 ของประเทศ สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ในเรื่องของโรงเรียนขนาดเล็ก    
ส านักงานเขตพ้ืนทีไ่ดด้ าเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวง และหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดแพร่   
 

              ประเด็นที่  ๑ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลสามารถแก้ปัญหาได้ในบางเรื่อง   แต่มีปัญหาที่เกิดกับ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 45 ต าบล  ในปีการศึกษา  ๒๕61  มีการจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะให้แก่
นักเรียนที่เดินทางไปเรียนรวมครบ   100  เปอร์เซ็นต์  แต่ปัจจุบันในระดับนโยบายได้มีการเปลี่ยนแปลง          
ค่าพาหนะท าให้สถานศึกษามีปัญหา ต้องใช้งบประมาณรายหัวไปจ่ายชดเชย เป็นค่าพาหนะนักเรียน ท าให้
โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาในเรื่องของการใช้งบประมาณ    
 

              ประเด็นที่ ๒  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  45 ต าบล  มีความต้องการปรับในเรื่องของการเดินทาง  
เป็นรถยนต์ตู้  หากได้รถยนต์ตู้ 3 - 4 คัน ก็จะสามารถแก้ปัญหาในการเดินทางได ้
 

              ประเด็นที่ ๓  ปัญหาวิกฤตเรื่องของอัตราจ้างที่อยู่ในสถานศึกษาทุกแห่ง  ที่เป็นลูกจ้างประจ า           
คือนักการภารโรง  ขณะนี้โรงเรียนมีต าแหน่งนักการภารโรงอยู่ 5  ประเภท  
                   ๑. ต าแหน่งนักการภารโรงลูกจ้างประจ าเกษียณ  เปลี่ยนเป็นจ้างรายปี 
                   ๒. ต าแหน่งนักการภารโรงรายปี ลาออก เปลี่ยนเป็นจ้าง 6 เดือน 
                   ๓. ต าแหน่งนักการภารโรงจ้าง 6 เดือน ลาออก เปลี่ยนเป็นจ้าง ๓ เดือน 
                   ๔. ต าแหน่งนักการภารโรงจ้าง ๓ เดือน ลาออก เปลี่ยนเป็นจ้างเหมาวันละ 300 บาท 
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จากการเปลี่ยนแปลงการจ้างต าแหน่งนักการภารโรง ท าให้เกิดผลกระทบกับสถานสถานศึกษาเพราะต าแหน่ง
นักการภารโรงเป็นก าลังส าคัญของสถานศึกษาทุกประเภท  
 

              ประเด็นที่ ๔  ปัญหาอัตราจ้างต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  แนวการจัดสรรพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ประเภท    
การบกพร่องทางการเรียนรู้  อัตราส่วนจ านวนนักเรียนพิการต่อพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ๓๕ : ๑   ส านักงานเขตพ้ืนที่     
ได้พิจารณาจากการเทียบทั้ง 9  ประเภท จะมีต าแหน่งพ่ีเลี่ยงเด็กพิการ  ๑๐  คน  ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ          
จะถูกเลิกจ้าง 35 คน  จากแนวทางการจัดสรรดังกล่าว ถ้าหากบุคคลต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเดือดร้อนให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ    
 

              ประเด็นที่ ๕  โรงเรียนไม่มีไฟฟ้าอยู่ 1 โรง แก้ไขโดยการใช้แผงโซล่าเซลล์ ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต  
ไม่มี WIFI  ไม่มีสัญญาณดาวเทียมใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ดังนั้นการสอน DLTV  จึงไม่สามารถด าเนินการ
ไดท้ันที  แต่ทางโรงเรียนแก้ปัญหาโดยการบันทึกข้อมูลในแฟลชไดร์ฟ หรือแผ่นซีดีแล้วน าไปสอน  ในเรื่องโครงการ
อาหารกลางวัน  มีการแปรรูปอาหารให้พอเพียงใน 1 สัปดาห์ ใช้วิธีถนอมอาหารแปรรูป ใช้พืชผักที่มีในพ้ืนที ่ 
 

              ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในแต่ละประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ บริหารจัดการได้  เมื่อมีปัญหาประเด็นใดจะหารือผู้บริหารในระดับนโยบาย ในที่ประชุม 
กศจ.    

 
นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
     

              ทุกประเด็นที่ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  ได้น าเสนอมาทางส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาบริหารจัดการได้  ปัญหาใดท่ีบอกว่าวิกฤต จะเสนอขอ ต้องท าข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมาเป็น
อย่างไร ปีนี้เป็นอย่างไร   
 

              ประเด็นเรื่องรถยนต์รถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเปลี่ยนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมากขึ้น  ต้องประเมินว่า
ท าไมส่วนกลางถึงมีการปรับเปลี่ยน  แสดงว่ามีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการที่ไม่สุจริตหรือปัญหาอ่ืนๆ เกิดขึ้น  
ต้องวิเคราะห์ปัญหาด้วยว่าการที่ได้รับจัดสรรรถยนต์ ๑ คัน ลดปัญหา 1 อย่าง  แต่ได้สร้างปัญหาเพ่ิมอีกหลาย  
เช่น จะต้องมีการจ้างพนักงานขับรถยนต์  มีการท าประกันชีวิต  จัดสรรงบซ่อมบ ารุงรถยนต์ ปัญหาต่างๆ ที่จะ
ตามมาอีกหลายประเด็น  ท่านมองว่ามีปัญหาในเรื่องรถยนต์รับ-ส่งนักเรียน  ถ้าจะมอบให้เป็นภาระของผู้ปกครอง
จะดีหรือไม่  เช่น การบริหารจัดการของโรงเรียนเอกชนความรับผิดชอบอยู่ที่ผู้ปกครอง ทางโรงเรียนก็ไม่ได้จัดให้  
แต่ทางโรงเรียนมีรถยนต์ให้เพราะฉะนั้นต้องไปวิเคราะห์เหตุและผลต่างๆ  ส านักงบประมาณได้ตรวจสอบ        
เรื่องงบลงทุนด้านการศึกษา  พบว่า  มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ทางรัฐบาลต้องตัดสินใจ  ผลก็น่าจะตัดสินว่าไม่มี
รถยนต์ดีกว่า เพราะมองในภาพรวมแล้วพบว่า ถ้ามีรถยนต์จะมีปัญหามากกว่าไม่มี  ดูจากผลงานแล้วส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องคุณภาพการศึกษา อยู่ในเกณฑ์ที่ดี น่าจะสามารถบริหารจัดการได้    
ส าเร็จลุล่วง 
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              ประเด็นเรื่องนักการภารโรงไม่มี  การแก้ไขปัญหาก็ต้องจ้างเหมาบริการวันละ 300 บาท  หรือ        
หาอาสาสมัครช่วยงาน  
 

              ประเด็นเรื่องโรงเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้  ไม่มีสัญญาณ  Internet  ไม่มี WIFI   ไม่มีสัญญาณดาวเทียมที่จะ
ใช้ในการจัด     การเรียนการสอน แต่มีแผงโซล่าเซลล์ใช้  คิดว่าท่านแก้ไขปัญหาได้ดี  ท าให้สามารถจัดการเรียน
การสอนด้วย  DLTV ได้    
 
นายอนุสรณ์  พรมรังกา  ผู้อ านวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บ ารุง  
                              สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1   
          

              โรงเรียนรัฐราษฎร์บ ารุง มีที่ตั้งอยู่ใกล้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1       
มากที่สุด  ก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะวิกฤต จ านวนนักเรียนลดลง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่อยู่ติดกับในเขตอ าเภอเมือง 
ผู้ปกครองมีทางเลือกที่หลากหลาย  สามารถเอาบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ จ านวน
นักเรียนก็ลดลงเรื่อยๆ  จากวิกฤตดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  ไดถ้อดบทเรียน
การจัดการศึกษา  ด้วยการให้ความส าคัญที่ระดับห้องเรียน  โดยผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ 
เขต 1  มีนโยบายท าให้โรงเรียนเกิดมาตรฐาน เรียกว่า โรงเรียนคุณภาพ  ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วม
ก าหนดเกณฑ์  มีศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าไปติดตามได้เข้าไปให้    ความช่วยเหลือถึง
ห้องเรียนซึ่งได้ด าเนินการมาต่อเนื่อง 2 ปีแล้ว  ส่งผลให้โรงเรียนและคณะครูทุกห้องเรียนมีความกระตือรือร้นใน
การรักษาคุณภาพการศึกษา  ถึงแม้ว่าเด็กในห้องเรียนจะหลากหลาย  

   การที่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ๑ ปี  ซึ่งเบื้องต้นคาดหวังว่าจะได้รับ    
การดูแลเรื่องงบประมาณและบุคลากร  แต่พบว่าทางโรงเรียนไม่ได้รับการช่วยเหลือ  โรงเรียนต้องช่วยเหลือตนเอง
โดยการขอระดมทรัพยากรเพ่ือให้โรงเรียนอยู่ได้ อาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนโยบายรัฐบาลหรืออย่างไร แต่แนวคิด
จากการเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลคือการที่โรงเรียนอยู่ได้ จะหวังพ่ึงหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเดียวคงไม่ได้  
ต้องอาศัยเครือข่ายและการท า MOU กับหน่วยงานต่างๆ  เป็นการแสวงหาความร่วมมือ เช่น  ผู้ปกครองอยากให้
เด็กว่ายน้ าเป็น ต้องขอความร่วมมือจาก อบจ.แพร่ เพราะมีสระว่ายน้ าและมีวิทยากร  การท า MOU                  
กับสาธารณสุขเพ่ือขอทุน 90 ทุนให้เด็ก  และจากแขวงการทางในการขอความร่วมมือติดป้ายเรื่องความปลอดภัย
ให้เด็ก จึงขอเรียนท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าการเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  จะพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือในเรื่องใดได้บ้าง เพราะทีผ่่านมามีแต่การติดตามว่าได้ท าอะไรไปบ้าง  แตไ่ม่มีความช่วยเหลือใดๆ 
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              กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่รับผิดชอบเรื่องโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  คือ  นายพิธาน  พ้ืนทอง ซึ่งจะมาติดตามโครงการในโอกาส  แต่สิ่งที่ผู้อ านวยการ
โรงเรียนรัฐราษฎร์บ ารุง ท าได้ดีในเรื่องของการร่วมมือไปยังเครือข่ายต่างๆ  คือหน้าที่ของผู้บริหาร  ที่ต้องคิดและ
แก้ไขปัญหา อย่าเพิ่งท้อแท้  ผู้บริหารส่วนใหญ่มักจะคิดว่า เมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วจะมีการจัดสรรงบประมาณให้  
แต่อยากให้คิดใหม่ว่าจะสร้างผลงาน เพ่ือเอางานไปแลกงบประมาณ  ลักษณะเป็นการท าเป้าแลกงบ                  
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ให้เอาคุณภาพของเด็กเป็นตัวตั้ง แล้วท่านจะเกิดความภาคภูมิใจ แตก่็จะรับฟังปัญหาไว้ ขอเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์  
ต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์จัดท าแผนพัฒนา  วางแผนก าหนดเป้าหมายในการท างาน   
 
นายปฐมพงษ ์ ดอกแก้ว  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 
                               รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

              การด าเนินงานของปีการศึกษา  2561 ที่ผ่านมา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่   
เขต 2  ได้ด าเนินการและสรุปตามยุทธศาสตร์ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แต่มีปัญหาในเรื่องของ กรอบ
อัตราก าลังครู กรอบอัตราก าลังบุคคล  ตั้งแต่โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ขณะนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  พบปัญหา คือ บุคลากร  38 (2)  ตามกรอบอัตราก าลังมี  43  คน  แต่ขณะนี้ มีตัว 28 คน  
ศึกษานิเทศก์ ตามกรอบอัตราก าลังมี  19  คน  แต่ขณะนี้มีตัว 12  คน  ยกตัวอย่าง  กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 
ตามกรอบอัตาก าลังมี 5 คน  ขณะนี้มี 1 คน  แก้ปัญหาโดยการใช้งบประมาณจ้าง บุคลากร 5 คนๆ  ละ      
10,000 บาท  โดยให้ไปศึกษาดูงานจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑  และคลังจังหวัด 
สามารถแก้ปัญหาได้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2  มีการโยกย้ายผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาบ่อย  แต่ทั้งผู้บริหารและบุคลากรของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2    
ก็มีความเข้มแข็งในการท างาน 
 
นางอ าไพ จันทร์สุวิมล   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่แปง 
                             สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 

              โรงเรียนบ้านแม่แปง  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับอนุบาลถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  มีห้องเรียนจ านวน 11 ห้อง  ครูจ านวน 12 คน  นักเรียนจ านวน 89  คน  มีปัญหาในเรื่อง
ที่มีเกณฑ์การจัดสรรอัตราก าลังครู   โดยมีการก าหนดกรอบอัตราก าลังครูเกณฑ์ใหม่จาก ก.ค.ศ. ก าหนดให้
โรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กใช้เกณฑ์อัตราก าลังเหมือนกับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ท าให้มีผลกระทบ
กับโรงเรียน  ซ่ึงตามเกณฑใ์หม่จะมีครูแค่ 5 คน ขณะนี้เกิน 6   คน  
 
นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

              ขณะนี้อัตราก าลังทั้งระบบของครู  มีอัตราเกินอยู่ตอนนี้เยอะมาก  จังหวัดมีหน้าที่ในการดูภาพกรอบ
อัตราทั้งจังหวัด  ให้ตรวจสอบว่าโรงเรียนใดขาด - เกิน   โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ก็ต้องดูในเรื่องของ
โรงเรียนใกล้เคียงว่า มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เขาจะรับต่อไปได้หรือไม่  ศาสตร์ของประถมศึกษากับศาสตร์
มัธยมศึกษาความเข้มข้นไม่เหมือนกัน  ควรจะส่งเด็กให้ครูมัธยมสอนจริงๆ  ก็จะมีการพัฒนาเด็กที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการของความเป็นครู  กรณีของ ผอ.อนุสรณ์  พรมรังกา  ผู้อ านวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บ ารุง  ได้บริหาร
โรงเรียน แก้ไขปัญหาทุกอย่างโรงเรียนก็อยู่รอดปลอดภัยแม้ว่า สัมฤทธิ์ผลจะไม่ดี เพราะว่าเด็กที่มาเป็นเด็กที่มี
ปัญหาแต่ได้ช่วยประคับประคองให้ส่งเด็กต่อไปได้  หรืออย่างน้อยสร้างวิชาชีวิตให้เขาอยู่รอดได้ในเชิงนโยบาย       
ก็คงต้องช่วยกัน      
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นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน  ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
 

              ในเรื่องอัตราก าลังครูของจังหวัดแพร่  จะน าเข้าที่ประชุม  กศจ.  ในโอกาสต่อไป   
นายพีระพงษ ์ ประดับ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
                             สังกัด ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 
  

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  ได้ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อยู่ในล าดับที่  3 ของประเทศ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  อยู่ในล าดับที่  6          
ของประเทศพบว่าปัญหา คือ  
              - การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา  คือ  วัสดุ  อุปกรณ์ไม่พร้อม   
              - การจัดกิจกรรมทวิศึกษา มี 3 แห่ง  ท า MOU กับสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา         
มีปัญหาในด้านการเดินทางไปเรียน  ทางสถานศึกษาได้จัดหายานพาหนะรับส่งนักเรียน   
              - นักเรียนพักนอน มีปัญหาในเรื่องสถานที่  เนื่องจากสถานที่ในการพักนอนได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานาน
แล้ว มีสภาพทรุดโทรม อุปกรณ์ เครื่องนอน บ้านพักครู มีสภาพทรุดโทรม  งบประมาณที่ได้รับการซ่อมแซม       
ไม่เพียงพอ  ทางส านักงานเขตพ้ืนที่ได้จัดท าข้อมูลเพื่อเสนอของบประมาณในการปรับปรุง  ซ่อมแซม  
              - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  DLTV  ได้รับจัดสรรมานานแล้ว ขณะนี้ไม่ได้ใช้ เนื่องจากช ารุด    
ไม่สามารถซ่อมแซมได้  มีการส ารวจข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือขอรับการจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
              - เครื่องคอมพิวเตอร์เก่า ช ารุด  อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียนขนาดใหญ่ไม่มีปัญหา  ส่วนโรงเรียน
ขนาดเล็กมีปัญหาบ้างเนื่องจากจุดกระจายสัญญาณมีน้อย  ได้มีการเช่าสัญญาณใหม่ท าให้สามารถใช้อินเทอร์เน็ต
ได้ดีขึ้น   
              ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง โดยเฉพาะต าแหน่งศึกษานิเทศก์      
ด้านบุคลากรต าแหน่งพนักงานธุรการ ใช้อัตราจ้างโดยใช้งบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่  ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณในการดูแลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง ไม่เพียงพอเนื่องจากเป็นอาคารขนาดใหญ่               
               
นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน  ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 

              ได้ตรวจสอบการรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 พบว่า  ไม่เขียนรายงานในเรื่องของต้นแบบ หรือ
แบบอย่างที่ดี และในเรื่องของ  Digital literacy  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ด าเนินการ
ได้ดี ขอให้ไปทบทวน เพ่ิมเติมในส่วนที่ขาด 
 
นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

              ส าหรับต าแหน่งศึกษานิเทศก์ก าลังจะเปิดสอบเร็วๆ  นี้ เพ่ือจะเป็นการแก้ไขปัญหาให้ได้บุคลากร
ท างานเพ่ิมข้ึน 
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นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน  ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 

              ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ก าลังจะเปิดรับสมัคร 15 อัตรา โดยแยกเป็นสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษา 6 อัตรา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา 9 อัตรา  เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่  2- 9  
สิงหาคม  2562  ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 
นางอรวรรณ  เรือนค า  นักวิชาการศึกษา  
                             ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่       
 

              ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ ได้ด าเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อย่างต่อเนื่องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
 
นางบุญรักษ์  ภู่พัฒน์  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแพร่   
                           สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษในจังหวัดแพร่   
 

              ในจังหวัดแพร่มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้เด็กเฉพาะทาง 3 โรง  คือ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล          
จัดการศึกษาให้เด็กด้านสติปัญญา  การได้ยิน  และเด็กออทิสติก  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  25  จังหวัดแพร่ 
จัดการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา  และศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดแพร่ เนื่องจากทั้ง 3 แห่ง 
เป็นโรงเรียนเฉพาะทาง การด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจึงไม่ครอบคลุมทุกนโนบายและทุก
โรงเรียน แต่ได้ด าเนินงานตามบริบทและศักยภาพของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีความสุขและอยู่ร่วมกันในสังคมได้ 
 
นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน  ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 

              จังหวัดแพร่ มีโรงเรียนเฉพาะทางอีก 1  แห่ง คือ  โรงเรียนสอนคนตามบอดสันติจินตนา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และเป็นองค์กรเอกชน  เพ่ือพัฒนาการกุศลในเครือสมาคมคนตาบอด            
แห่งประเทศไทย  จัดการเรียนรู้แบบให้เปล่าให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น   
 
นางสาวสิริกรานต์  เปี่ยมวุฒิ   ผู้อ านวยการโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์   
                                     ผู้แทนประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่  
  

              โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่มี 21 แห่ง  มีความแตกต่างกันในเรื่องขนาดของโรงเรียนและระดับ       
การจัดการศึกษา  ในปีการศึกษา  2562  มีโรงเรียนที่ยุบเลิกไป 1 แห่ง  เนื่องจากจ านวนนักเรียนลดลง ปัญหา
ของโรงเรียนเอกชนมีบ้าง  ซึ่งก็ได้แก้ปัญหาด้วยตนเอง  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและผู้เรียน  
เพราะฉะนั้นคุณภาพของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญ แต่มีประเด็นที่เป็นปัญหา และต้องการให้ภาครัฐให้การสนับสนุน 
คือ 
            ประเด็นที่ 1  เรื่อง ICT ขอให้สนับสนุนในเรื่องของอินเทอร์เน็ตให้เท่าเทียมกับภาครัฐที่ได้รับการบริการ
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้  ข้อมูล  Google Drive  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน  และลิขสิทธิ์พ้ืนฐาน 
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ทางโรงเรียนเอกชนมีค่าใช้จ่ายต่อลิขสิทธิ์สูงมาก  ถ้าหากภาครัฐสามารถท า MOU  หรือประสานกับหน่วยงานได้ 
ก็อยากให้ดูแลโรงเรียนเอกชนด้วย 
            ประเด็นที่ 2  อัตราก าลังครู มีการขาดแคลนครูที่ตรงตามวุฒิ  ตามสาขาวิชาเพราะครูไปสอบบรรจุ     
ซึ่งเป็นสิทธิที่ครูสามารถท าได้  ทางโรงเรียนเอกชนได้มีข้อเสนอให้ ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้
ทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้สร้าง
ข้อตกลงร่วมกันในเรื่องขอการสอบบรรจุในห้วงเวลาปิดภาคเรียน อยากให้มีการขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพ่ือไม่ให้
กระทบกับโรงเรียนเอกชน   
            ประเด็นที่ 3  ใบประกอบวิชาชีพ  เป็นปัญหาส าคัญครูโรงเรียนเอกชน  คือครูโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ 
ไม่มีวุฒิ  ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ  แต่ได้รับการพัฒนาในการขอใบประกอบวิชาชีพครูมีข้อจ ากัดหลายประเด็น     
ไม่ทราบว่ามีช่องทางใดที่ครูจะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพได้ 
 
นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน  ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 

            โรงเรียนเอกชน  อยู่ในความดูแลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  มีความเหลื่อมล้ ากับภาครัฐ เช่น  
งบประมาณอาหารกลางวัน  โรงเรียนเอกชนได้รับงบประมาณไม่ถึง 100  เปอร์เซ็นต์เหมือนภาครัฐแต่ก็บริหาร
จัดการได้ และในเรื่องของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โรงเรียนเอกชนของเข้าร่วมประเมินแต่ก็ไม่ได้      
รับการประเมิน เพราะฉะนั้นควรมีการแบ่งสัดส่วนในการประเมินให้มีความเหมาะสม   และโรงเรียนเอกชน         
ในจังหวัดแพร่  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีเป็นระดับต้นๆ 
 
นายประทีป   บินชัย  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ 
 

            ประเด็นที่ 1  ในภาพรวมของวิทยาลัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 6  แห่งในจังหวัดแพร่ 
ในเรื่องของเงินงบประมาณ  วิทยาลัยเทคนิคแพร่  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นวิทยาลัย ขนาดใหญ่            
ไม่มีปัญหา  แต่วิทยาลัยที่เป็นขนาดเล็ก  บางสาขามีนักศึกษา 7 - 8 คน  ต่อห้อง ที่ต้องเปิดสอน  ครูไม่เพียงพอ  
ต้องบริหารจัดการโดยน าเงินงบประมาณไปใช้ในการจ้างบุคลากร ท าให้งบประมาณในการบริหารจัดการด้านอื่นๆ 
ไม่เพียงพอ    
             ประเด็นที่ 2  ขณะนี้สัดส่วนของนักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. ต่อ ระดับสามัญ  คือ ระดับ 
43.75 : 56.25   เป้าหมายในระดับประเทศตั้งไว้  50 : 50  อยากจะขอความร่วมมือหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ในระดับสามัญ  การที่เด็กจบระดับมัธยมต้นแล้วจะมาเรียนต่อในสายอาชีวศึกษา จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น  และเสี่ยง
ต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ครูจะแนะแนวให้นักเรียนเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อน ซึ่งเป็นการแนะน าที่ถูกต้อง 
เพราะว่ามีปัญหาด้านค่าใช้จ่าย  ปัจจุบันสถิติของเด็กที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วมาเรียนต่อ ปวส. เพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่รอบนอกมาเรียนมากขึ้น เช่น  อ าเภอร้องกวาง  อ าเภอเด่นชัย จากการส ารวจ เด็กที่จบ 
ปวส. จะท างานมากกว่าที่จะไปศึกษาต่อ  จึงอยากจะประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือโรงเรียนที่เปิดระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในระดับ ม.4  ให้เปิดวิชาพ้ืนฐานของสายอาชีวศึกษา 5 วิชา  ไปเปิดภาคเรียนละวิชา  ครูที่
จะสอนสามารถเอาครูผู้สอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่อยู่ใกล้ๆ  โรงเรียนไปสอนได้  และถ้าหากครูทางสังกัด
อาชีวศึกษาไปสอนไม่ได้ แต่ทางโรงเรียนมัธยมศึกษามีครูช่างที่จบ ทางสังกัดอาชีวศึกษาก็จะแต่งตั้งครูเป็นวิทยากร  
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ซึ่งจะส่งผลดี คือ เมื่อโรงเรียนเปิดแบบนี้เด็กเรียนฟรี  ได้ใบประกาศ  สามารถมาเรียนต่อในระดับ ปวส. และ
สามารถเรียนจบพร้อมเพ่ือน  และโรงเรียนเอกชนที่ใช้บริการของมหาวิทยาลัย  สามารถมาใช้บริการของสังกัด
อาชีวศึกษาได ้
นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน  ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 

             การขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษา ของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
มี 4 งาน คือ  1. งานวิชาการ  2. งานบริหารทั่วไป  3. งานบริหารบุคคล 4. งานนโยบาย ในระดับภาคและระดับ
จังหวัดเน้นในเรื่องของยุทธศาสตร์  งานนโยบาย โดยบูรณาการท างานร่วมกัน   จังหวัดแพร่มีจุดเน้นมีในเรื่องของ
อาหารปลอดภัย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ           
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  และจังหวัดแพร่เป็น 1 ใน 10 ของประเทศที่มีจ านวนผู้สูงอายุมาก  เป็นเมืองสุขภาวะ  
มติ ครม. ให้จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่เป็นต้นแบบของผู้สูงวัย  ดังนั้นการท างานต้องสอดคล้องกับนโยบาย         
ของจังหวัดและนโยบายของภาค  หน่วยงานทางการศึกษาต้องไปขับเคลื่อนงานวิชาการ  ในส่วนของจังหวัด โดย
คณะกรรมการใน กศจ. ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานแต่ละแห่งเป็นคณะกรรมการ ได้มีการขับเคลื่อนโครงการและนโยบาย
ต่างๆ เช่น โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก นโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา  ในระดับปฐมวัยมีการท า School 
Mapping  ทั้งจังหวัดพบว่า เด็ก 1 ขวบถึง 6 ขวบ มีประมาณ 14,000 คน  ด้านการน าร่องหลักสูตรอาชีพ 
เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๓ แห่ง  โครงการตามพระราชด าริ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่การจัด
การศึกษายังน่าเป็นห่วง จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ๘ คณะเข้าไปดูแล  มีโครงการสวน
พฤกษศาสตร์  โครงการ Digital literacy  โครงการ Active Learning  ทุกโครงการไดผ้่านการพิจารณาของ กศจ. 
เพราะงบประมาณเป็นงบของฟังก์ชัน อยากจะเชิญชวนทุกหน่วยงานทางการศึกษาเขียนโครงการของบประมาณ
จากจังหวัด เพราะว่าหน่วยงานไดง้บประมาณจากต้นสังกัดน้อยลง   
 
นายมานิต  ภาษิตวิไลธรรม  อกศจ. เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
 

             จัดการศึกษาของจังหวัดแพร่  ยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ก าหนดให้เป็นเมืองต้นแบบสุขภาวะผู้สูงอายุ        
ด้านการจัดการศึกษา  เรื่องของภาษาอังกฤษ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ พบว่า ภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยที่ต่ า ซึ่งภาษาอังกฤษมีความส าคัญ และภาษาจีนก็มีความส าคัญที่จะต้อง
เพ่ิมเติมให้กับเด็ก  ส าหรับโรงเรียนน่าเห็นใจผู้บริหาร เพราะว่าการบริหารจัดการศึกษามีหลากหลายนโยบาย       
แต่ว่าขาดแคลนงบประมาณ ผู้บริหารและครูก็ได้บริหารตามบริบท  ต้องชื่นชมผู้บริหารและคณะครูที่มีความตั้งใจ           
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในยุคปัจจุบันจะท าอย่างไรให้เด็กจังหวัดแพร่อยู่รอดปลอดภัย จะท ายังไงให้
สมาร์ทโฟนเกิดประโยชน์กับเด็กมากที่สุด  และจะท าอย่างไรให้เด็กรักการอ่าน  ใช้เวลาในการอ่านให้มาก         
แล้วน ามาคิดวิเคราะห์ และท าอย่างไรให้เด็กท างานเป็น  ขณะนี้เด็กเรียนสูงแต่ท างานไม่เป็น ท างานกับคนอ่ืนไม่ได้  
เรื่องของคุณธรรมมีความจ าเป็นจะต้องปลูกฝังคุณธรรมให้แกเ่ด็ก ขอชื่นชมหลายๆ  โรงเรียนที่น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการในปลูกฝังเด็ก  ในเรื่องของงบประมาณ มีงบบูรณาการของจังหวัด  ทุกภาคส่วน
ท าอย่างไรให้งบประมาณส่วนนี้มาถึงภาคการศึกษา 
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นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

             ในภาพรวมการจัดการศึกษาของจังหวัดแพร่ ไม่น่าเป็นห่วง ในเรื่องของคุณภาพมีการกระจายตัว        
ในส่วนของโรงเรียนเอกชน  งบประมาณและนโยบายเป็นความไม่เท่าเทียม ระหว่างการจัดงบประมาณ พยายาม
จะเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณแบบ Demand Side คือ ให้เงินไปที่ตัวเด็ก ถ้าแบบนั้นโรงเรียนเอกชนก็จะได้
งบประมาณเต็มที่ แต่โรงเรียนรัฐที่มีเด็กน้อยเงินก็จะน้อยตาม แต่ก็ยังเป็นปัญหาในทางนโยบาย   

อีกส่วนหนึ่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา  สิ่งที่ส าคัญ ในการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ คือ การท าข้อมูลโรงเรียนไม่เห็นความต่อเนื่อง  มีข้อมูลแค่ของปีนี้  ครั้งต่อไปขอข้อมูลย้อนหลังเพ่ือให้
เห็นแนวทางการพัฒนา ก็จะท าให้การวางแนวนโยบายหรืองบประมาณ ถูกต้องมากยิ่งขึ้น  
 
นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน   ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
 

             ขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา  ในเรื่องของงบประมาณจังหวัด ที่เป็นงบบูรณาการจังหวัด  ซึ่งควร
มีสัดส่วนทั้งด้านสังคม  ด้านเศรษฐกิจ และด้านโครงสร้าง ส่วนด้านสังคมก็ควรจะให้ด้านการศึกษาด้วย แต่ที่ผ่าน
มาด้านสังคมก็จะไปให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 
นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
 

             งบบูรณาการของจั งหวัด 300 ล้ านต่อปี   อยู่ที่ทางจั งหวัดจะให้น้ าหนักงบประมาณไปที่                           
เรื่องใด  บางจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน กศจ. ท่านให้ความสนใจในเรื่องการพัฒนาการจัดการศึกษา
ท่านก็จะจัดสรรงบประมาณให้  อยู่ที่การประสานของผู้บริหารภายในจังหวัด  ในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นเรื่องส าคัญ ทีต่้องท าความเข้าใจในระดับผู้บริหาร ยุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากมีความ
จ าเป็นที่จะต้องคิดเชิงยุทธศาสตร์โดยการมองไปข้างหน้า เพ่ือที่จะเอาวิธีคิดมาแปลงเป็นงบประมาณ การมีข้อมูล 
เช่น ข้อมูลเด็กเกิดปีนี้อีก 3 ปีจะไปเรียนที่ไหน จะใช้งบประมาณเท่าไหร่  แต่ปรากฏว่าไมน่ าข้อมูลมาวางแผนการ
รายงานข้อมูลต่างๆ  ที่มีตัวเลข มีการวิเคราะห์ข้อมูล จะท าให้เห็นความจ าเป็นในการใช้งบประมาณ  เช่น  ข้อมูล
ที่ให้มาคอมพิวเตอร์ 1 ต่อจ านวนนักเรียน 2.1 คน  พิจารณาแล้วว่าเป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกัน เพราะจากการรายงาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่พอใช้  ในเรื่องของงบประมาณของส่วนกลางมีมากใช้ไม่ทัน เพราะว่า พรบ. การจัดซื้อ      
จัดจ้างฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ การใช้งบประมาณต้องระมัดระวังใช้ให้ถูกระเบียบ ในส่วนของ พรบ.ความเสมอภาค 
มี พรบ.ปฐมวัย จังหวัดแพร่มีการเตรียมการในเรื่องนี้ดี  นักเรียนมีที่เรียนแน่นอน สพฐ. ต้องปรับ  จ าเป็นหรือไม่ใน
การจัดปฐมวัยในระดับ 3 ขวบ  หากไม่จ าเป็นกจ็ัดเฉพาะในระดับประถมศึกษาปีที ่1 ถึง ประถมศึกษาปีที่  6  
 
นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน   ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
 

             ในที่ประชุม กศจ. มีมติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่กลับไปทบทวน  เพ่ือบริหารทรัพยากรให้คุ้มค่า  
 
 
 



                 รายงานขอ้เสนอแนะการตรวจราชการฯ รอบ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๑๑ 
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             ปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวเด็ก แต่ครูไม่ให้ไปเพราะเกรงว่าโรงเรียนจะถูกยุบ ต้องยอมรับสภาพความเป็น
จริง ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา  ในระดับมัธยมศึกษาให้ส่งไปเรียนในโรงเรียนที่เปิด
สอนมัธยมศึกษา  ให้หารือกับทางจังหวัด อาจจะมีการจัด School Bus ให้เพราะว่าข้อมูล School Mapping เป็น
ตัวการส าคัญที่ท าให้รู้ต าแหน่งของเด็กสามารถที่จะบริการ School Bus ได้  ฉะนั้นแทนที่จะจัดรถแบบไม่มี
คุณภาพ และครูก็จะได้ไม่เป็นภาระ  ให้มีการบูรณาการ ท าเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะช่วยให้การจัดการศึกษา
ของจังหวัดไปไดดี้  สิ่งที่ท้าทายก็คือ การตั้งเป้าเป็นที่หนึ่งของประเทศ  ทุกคนต้องช่วยกัน การที่จ านวนนักเรียนใน
จังหวัดมีน้อย บางคนอาจจะคิดว่าเป็นวิกฤต  แต่ท าไมไม่คิดพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครู 1 คนต่อเด็ก 8 คน ถ้าจะ
สอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ ท าในสิ่งที่ปรารถนาครูท าหรือยัง  ครูปั้นเด็กหรือยัง  ปัญหาของเด็กที่ผิดปกติทาง
สาธารณสุขเคยรายงาน มีอาการและไม่มีอาการ  ประมาณ 30% ครูต้องปรับและท าความเข้าใจ จะมีการบริหาร
จัดการเด็กเหล่านี้ได้อย่างไร  ถ้าครูเข้าใจแล้วครูน่าจะจัดการได้เพราะว่าศาสตร์ที่เรียนมามีจิตวิทยาของเด็ก 
เพียงแต่ว่าครูมีเวลาใส่ใจหรือไม่  ครูโรงเรียนเอกชน ทีม่ีผลกระทบจากการเปิดสอบบรรจุข้าราชการครูของ  สพฐ. 
ไดม้ีการหารือและปรึกษาท่านรัฐมนตรี  ในการเปิดสอบ ไม่ควรจะให้กระทบกับโรงเรียนเอกชน  กรณีครูไม่ตรงวุฒิ 
ต้องหามาก่อน ไม่ตรงก็เพ่ือเด็ก  ส่วนเรื่องการพัฒนาครูมีคูปองให้ครูสังกัด สพฐ. และสังกัดอาชีวศึกษา อาจจะเริ่ม
มีสังกัดท้องถิ่น  ในส่วนของโรงเรียนเอกชน มีข้อเสนอไป พยายามจะช่วยอยู่  
 
นางสาวสิริกรานต์  เปี่ยมวุฒิ   ผู้อ านวยการโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์   
                                     ผู้แทนประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่  
  

              โรงเรียนเอกชน ในเรื่องของการพัฒนาครูได้ช่วยเหลือตัวเองอยู่แล้ว  แต่ในเมื่อช่วยครูภาครัฐแล้ว    
ทางโรงเรียนเอกชนก็อยากจะให้ช่วยดูแลครูของเอกชนด้วยในฐานะที่เป็นครูเหมือนกัน  ทางผู้บริหารทาง สช.ก็ได้
เรียกร้องในส่วนนี้ด้วย 
 
นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
 

             ให้โรงเรียนเอกชนเขียนโครงการเสนอทางจังหวัด  ถ้าเอาเด็กเป็นตัวตั้ง  ไม่ว่าจะเป็นเด็กสังกัดไหนก็เป็น
เด็กของจังหวัดแพร่  งบประมาณไม่ได้รั่วไหล การพัฒนาครูก็กลับมาสู่เด็กเหมือนกัน  ค่อยเป็นค่อยไปอาจจะไม่ได้
ทั้งหมด  
 
นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน   ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
 

             กรณีที่ผู้แทนของโรงเรียนเอกชนได้ขอความช่วยเหลือนั้น  หน่วยงานราชการน่าจะมีข้อมูล บางจังหวัด  
มีประชาชนที่ไม่มีเลข 13 หลักแต่ก็ได้รับการดูแลจากจังหวัด เหมือนคนไทยแต่คนไทยอยู่กับเรามี 13 หลักแต่
ไม่ได้รับดูแล  รัฐบาลท าไมไม่ดูแลคนไทย รัฐบาลไปดูแลคนพม่า  คนลาว เลข 13 หลักไม่มี แต่ให้ทุกอย่างทั้ง
การศึกษาและอาชีพ  
 



                 รายงานขอ้เสนอแนะการตรวจราชการฯ รอบ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๑๒ 
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             ในส่วนของ กศน. จะต้องมีบทบาทอย่างมากในการจัดการศึกษา  ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ไปต้องมาเรียน
เพ่ือให้เป็นไปตามตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ  แต่ความจริงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดตามใจคนสอนไม่ได้
จัดตามใจคนเรียน  ท าให้สิ่งที่เรียนไปไม่ได้ใช้  แต่เป็นไปตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณแต่เชิงคุณภาพไม่ได้   ต่อไปต้อง
ปรับให้มีความหลากหลายตามใจผู้เรียนและไม่เน้นให้ได้วุฒิ  ในด้าน พรบ.ฉบับใหม่ของ กศน. มีการให้ปริญญา
ส าหรับคนเรียนการศึกษานอกระบบซึ่งขัดกับปรัชญาของการศึกษานอกระบบ  ที่ควรจะจัดหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียน
มีความรู้เพ่ิมเติม  เติมเต็มในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้ไม่ใช่เติมเต็มในสิ่งที่ครูอยากสอน เมื่อจัดการศึกษาไม่ตามใจผู้เรียน
แล้วประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างไร  กศน. พยายามมองหาหลักสูตรที่ผู้เรียนมีความต้องการ  ในส่วนของ
การปฏิรูป แต่เรื่องโครงสร้างไม่ต้องไปมองจะปรับอย่างไร  ในส่วนที่เป็นแนวนโยบายนั้น คณะกรรมการอิสระ  
ต้องการจะให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระสูง   

เรื่องจะย้ายครู การพิจารณาเงินเดือน การจ้างครู ให้เป็นเรื่องของโรงเรียน ตัดขั้นตอนทุกเรื่องให้ง่ายขึ้น  
และในส่วนของกฎหมาย อาจมีการปรับยกเลิกไปบ้างเพ่ือจะลดภาระในเรื่องของการบริหารจัดการให้ง่าย รวดเร็ว
และสะดวก แตต่้องอยู่ในธรรมาภิบาล  เพราะมีตัวชี้วัดในเรื่องของธรรมาภิบาล   

อยากจะฝากในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ส่วนใหญ่คนจะคิดว่าไปเข้าวัด ฟังเทศน์ ฟังธรรม แต่
ความจริงเป็นการน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การเข้าแถวต่อคิว  การจอดรถในที่ห้ามจอด ก็คือจริยธรรมที่อยู่ใน
ใจคน ที่ส าคัญก็อยากให้บูรณาการข้อมูล เกิดเป็นภาพของความเป็นจริง  ในอนาคตคือการแข่งขัน ใครเป็นเจ้าของ
ข้อมูลก็จะรวดเร็วกว่า   

การจัดการศึกษาของจังหวัดแพร่ บางเรื่องบางอย่างสามารถแก้ปัญหาด้วยดี  ขอเป็นก าลังใจให้ทุกท่าน  
น าข้อมูล ข้อเสนอแนะที่ประชุม น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ครั้งต่อไปให้ทุกคนต้องน าเสนอข้อมูล ในเวลาที่จ ากัด
และได้สาระครบถ้วนไมต่้องน าเสนอด้วย VTR   
     
  
 

 
              


