
 
 

 
รายงานการประชุมผู�บริหารสถานศึกษาในสังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ครั้งท่ี  1/2563 

วันท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
ณ  ห�องประชุมโรงเรียนบ�านเจดีย2โคะ  อําเภอแม5สอด จังหวัดตาก 

        ................................................. 
ผู�มาเข�าประชุม  จํานวน  142  คน  

เริ่มประชุมเวลา  08.00 น 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

  นายป�ลัทธ�  อุดมวงษ�  ผอ.สพป.ตาก เขต 2  ประธานท่ีประชุม กล&าวเป�ดการประชุม 
และนําเรื่องอ่ืนๆ นําเรียนท่ีประชุมทราบไปพร,อมๆ กับท&านรอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และผอ.กลุ&มทุกกลุ&ม 

เรื่องท่ี 1   ขอขอบคุณ 

   ขอขอบคุณโรงเรียนบ,านเจดีย�โคะท่ีให,ความอนุเคราะห�ใช,สถานท่ีจัดการประชุมฯ  ในครั้งนี้  
เหตุท่ีต,องใช,สถานท่ีของโรงเรียนบ,านเจดีย�โคะ  เพราะอยากให,เพ่ือนพ่ีน,องผู,บริหารสาถนศึกษาในสังกัดมาดู
ความพร,อมของโรงเรียนบ,านเจดีย�โคะ  ประกอบกับเป8นพ้ืนท่ีห&างชุมชนและเป8นท่ีโปร&งระบายอากาศได,ดี  
การประชุมครั้งนี้มีความจําเป8นเพราะเป8นการประชุมก&อนป�ดภาคเรียน  และขอขอบคุณโรงพยาบาลแม&สอด
และโรงพยาบาลนครแม&สอดอินเตอร�  ท่ีให,ความอนุเคราะห�วิทยากรบรรยายให,ความรู,มาตรการควบคุมและ
ป:องกันการแพร&ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน&า  2019  และจ,าหน,าท่ีคัดกรองผู,เข,าร&วมประชุม 

เรื่องท่ี  2  การจัดลําดับความสําคัญของงาน 
   การประชุมประจําเดือนเน,นย้ําผู,บริหารทุกครั้งเป8นเรื่องท่ีสําคัญการท่ีท&านจะสื่อสารในเรื่อง
ของราชการไปสู&ผู,ใต,บังคับบัญชาคือครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนถึงนักเรียน  มีความจําเป8นอย&าง
ยิ่งท&านต,องมีข,อมูลท่ีชัดเจนฉะนั้นอะไรท่ีสําคัญหรือไม&สําคัญ  เตือนย้ําการจัดลําดับความสําคัญของงาน
ให,ชัดเจน  กับงานไหนท่ีท&านต,องไปเข,าร&วมประชุมด,วยตัวเองและทุกครั้งท่ีมีการจัดประชุมกับงานไหนท่ีท&าน
อาจจะต,องมอบผู,แทนไปร&วมประชุมแทนได, นี่คือหลักการทํางานของราชการท่ีสําคัญท่ีสุด 

เรื่องท่ี  3  การมาปฏิบัติหน�าท่ีของรองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  

   1. นายสุทัศน2  ศรีดาเดช  รับผิดชอบดูและกํากับติดตาม  กลุ&มบริหารงานบุคคล   
กลุ&มบริหารงานการเงินและสินทรัพย�  พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบอําเภอแม&สอด  
   2. นายพงษ2ศาสตร2  ไพรสินธุ2  รับผิดชอบดูและกํากับติดตาม  กลุ&มงานส&งเสริมการจัด
การศึกษา กลุ&มICT และกลุ&มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบอําเภอท&าสองยางและ 
อําเภอแม&ระมาด 
   3. นางเมตตา  แสวงลาภ  รับผิดชอบดูและกํากับติดตาม  กลุ&มอํานวยการ และกลุ&มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบอําเภออุ,มผางและอําเภอพบพระ 

เรื่องท่ี  4  การป>ดภาคเรียน 

   การป�ดภาคเรียนตามท่ีเราทราบ คือป�ดการเรียนให,นักเรียนไม&ได,ป�ดให,ครูฉะนั้นการท่ีท&าน
ผู,บังคับบัญชาจะสั่งให,มาปฏิบัติหน,าท่ีราชการก็จะต,องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

/เรื่องท่ี 5  การขออนุญาต... 

 



๒ 

 

เรื่องท่ี 5  การขออนุญาตเดินทางไปต5างประเทศของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   การขออนุญาตเดินทางไปต&างประเทศของข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
การพานักเรียนออกนอกสถานศึกษาสั่งงดโดยเด็ดขาด เพราะพ้ืนท่ีของเราถือว&าเป8นพ้ืนท่ีเสี่ยงการไป
ต&างประเทศนั้นไม&อนุญาตทุกกรณี การพาเด็กออกนอกพ้ืนท่ีก็ไม&อนุญาตทุกกรณี 

เรื่องท่ี 6  การไปราชการกับการออกนอกสถานท่ีราชการ 

   การไปราชการกับการออกนอกสถานท่ีราชการ  ฝากถึงคณะครูท่ีอยู&ในบังคับบัญชาของท&าน
ในภาคเรียนนี้จะมี 2 สถานการณ� 

   1. การสั่งให,ไปราชการนั้นคือสั่งโดยราชการ นั้นคือออกโดยราชการ 

   2. การออกนอกสถานท่ีราชการ นั้นคือการออกโดยธุระส&วนตัว 

   ท้ัง 2 ส&วนนี้จะต,องมีการบันทึกเป8นลายลักษณ�อักษร เนื่องจากว&าท่ีผ&านมาเคยเกิดเหตุ 
ไปประสบเหตุนอกท่ีต้ังของท่ีทําการเม่ือเกิดเหตุแล,วก็มีการต้ังคณะกรรมการสอบสวนข,อเท็จจริงพบว&า
ในช&วงเวลาดังกล&าวไม&มีการขออนุญาต ซ่ึงส&งผลให,บุคคลนั้นอาจจะถูกลงโทษเสียสิทธิในการท่ีจะได,
ค&าตอบแทนในบางเรื่อง  ฝากบอกเพ่ือนครูทุกท&านการท่ีเราควบคุมในเรื่องของการไปราชการและการออกนอก
สถานท่ีราชการไม&ได,หมายความเป8นการเข,มงวดแต&เป8นการป:องกันของตัวท&านเอง 

เรื่องท่ี 7 ท่ีราชพัสดุ  

   ได,มอบหมายให,กลุ&มบริหารงานการเงินและสินทรัพย� ดำเนินการแจ,งในเรื่องของการบริหาร
จัดการท่ีราชพัสดุซ่ึงตอนนี้เรามีท่ีราชพัสดุท่ีครอบครองอยู&หลายท่ี  ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ได,ลงพ้ืนท่ีและ
พบว&าหลายพ้ืนท่ีไม&ได,ใช,ประโยชน�และมีหลายหน&วยงานท่ีประสานมาเพ่ือจะขอให,พ้ืนท่ีราชพัสดุของเรา
ตอนนี้ ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ให,สงวนไว,ก&อน เนื่องจากว&าเราไม&ทราบอนาคตข,างหน,าเราจําเป8นท่ีต,องใช, 
พ้ืนท่ีนั้นทําอะไรบ,าง ยกเว,นมีความจําเป8นมีส&วนราชการมีความจําเป8นและหาพ้ืนท่ีไม&ได,ต,องดูเป8นรายกรณี
ฝากผู,บริหารโรงเรียนช&วยดูแลท่ีราชพัสดุอย&าปล&อยท้ิงร,างพยายามใช,ประโยชน�หากจําเป8นจะต,องใช,
งบประมาณเพ่ือลงไปจัดการอย&างใดอย&างหนึ่งก็ขอให,ทําเรื่องประมาณการขอมายัง สพป.ตาก เขต 2  
เพ่ือเราจะได,พิจารณาและสนับสนุนให,ท&านได,ใช,พ้ืนท่ีให,เกิดประโยชน�มากท่ีสุด 

เรื่องท่ี 8 อาคารสํานักงาน 

   อาคารสํานักงาน ตอนนี้อาคารสํานักงานผู,ว&าจ,างได,ส&งมอบงานเป8นท่ีเรียบร,อยแล,ว แต&
ติดขัดอยู&ท่ีการตรวจรับ ซ่ึงคาดว&าภายในเดือนนี้เราน&าจะมีการบริหารจัดการอาคารใหม&ต,องขอขอบคุณ
ทีมงานของท&านผู,บริหารโรงเรียนหลายท&านได,ให,ข,อคิดและให,การสนับสนุนในบางเรื่อง เนื่องจากเราได,
งบประมาณในการสร,างอาคารเพียงอย&างเดียว อุปกรณ�สํานักงานไม&ได,มา ฉะนั้นเราต,องดําเนินการในบาง
เรื่องเพ่ือให,ใช,งานได,ให,เป8นปกติ 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
   ครั้งท่ี  3/2562  วันท่ี  4  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562  โรงเรียนบ,านทีกะเปMอ 
   ครั้งท่ี  4/2562  วันท่ี  14  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562  โรงเรียนแม&สอด 
   ครั้งท่ี  5/2562  วันท่ี  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562  โรงเรียนบ,านแม&อุสุวิทยา 
   ครั้งท่ี  6/2562  วันท่ี  21  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562  โรงเรียนบ,านน้ําหอม 
   ครั้งท่ี  7/2562  วันท่ี  25  พฤศจิกายน  2562  โรงเรยีนท&านผู,หญิงวิไล  อมาตยกุล    
   (รายละเอียดเอกสาร สามารถดาวน2โหลดได�จากเว็บไซต2   
   www.takesa2.go.th/site/index.php) หมวดหนังสือราชการ 
     มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

นายสุทัศน2  ศรีดาเดช  รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

เรื่องท่ี 1  การเป>ดอาคารสํานักงานใหม5 

   การเป�ดอาคารสํานักงานใหม& ตอนนี้เราได,ดําเนินการไป 99 % ได,มีการเชิญท&านผู,แทน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ของแต&ละอําเภอ ประธานกลุ&มโรงเรียนทุกท&าน 
ร&วมประชุมเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ� 2563 ท่ีผ&านมา ได,พูดคุยเรื่องการทําบุญอาคารสํานักงานใหม&ซ่ึงอาจจะมี
ทางผู,ใหญ&มาร&วมพิธีเป�ดด,วย อาจจะมีพิธีทําบุญตักบาตรข,าวสารอาหารแห,ง รับประธานอาหารกลางวัน
ด,วยกัน อาจจะเป8นในรูปแบบข,าวหม,อแกงหม,อ กําหนดงานทําบุญ วันท่ี 22 เมษายน 2563 แต&สิ่งหนึ่งซ่ึง
ได,พูดคุยหารือกันคือของท่ีระลึกเป8นส&วนหนึ่งของคนเขตพ้ืนท่ีและของโรงเรียน  ตกลงกันจะสร,างรูปหล&อ
ลอยองค�เจ,าพ&อพะวอลอยองค� ทางท&านผู,แทนเขตฯและประธานกลุ&มได,ตั้งคณะกรรมการดําเนินการ มีดังนี้ 
   1. นายเฉลียว   วงษ�เคลือบ ผอ.รร.บ,านเจดีย�โคะ  กรรมการ 
   2. นายวิมล  แปงต๊ิบ  ผอ.รร.แม&สอด   กรรมการ 
   3. นายสมเจตน�  พ่ึงอ&อน  ผอ.รร.บ,านขะเนจื้อ  กรรมการ 
   4. นายสิทธิพน  แก&นเมือง ผอ.รร.บ,านหนองบัว  กรรมการ 
   5. นายสรวิชญ� เรือนแก,ว  ผอ.รร.รวมไทยพัฒนา  1  กรรมการ 
   6. นายวัลลภ  โตวรานนท�  ผอ.รร.สามัคคีวิทยา  กรรมการ 
   7. นายธีรโชติ คงคํา  ผอ.รร.บ,านอู&หู&   กรรมการ 

   ได,ประชุมเม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2563 ท่ีผ&านมา มติท่ีประชุมได,ตกลงจัดสร,างรูปหล&อเจ,าพ&อพะวอ
ลอยองค� จะจัดสร,างเป8น 2 แบบ ดังนี้ 
   1. รุ&นท่ัวไป ขนาดความสูง 3.5 เซนติเมตร ใส&กรอบพลาสติก จะจัดสร,างจํานวน 3,999 องค� 
ราคาบูชา องค�ละ 199 บาท เป8นเนื้อรมดํา 
   2. รุ&นกรรมการ เป8นชุด มีอยู& 3 องค� ขนาด 3.5 เซนติเมตร เนือ้เงิน 1 องค� เนื้อสัมฤทธิ ์1 องค� 
เนื้อรมดํา 1 องค� ใส&กรอบเดียวกัน จะจัดสร,างจํานวน 299 ชุด ราคาบูชา องค�ละ 999 บาท 

   ท้ังนี้ จะดําเนินการเป�ดการสั่งจองต้ังแต&วันนี้ไปจนถึงวันท่ี 27 มีนาคม 2563 โดยสามารถ
สั่งจองและโอนเงินเข,าบัญชีอาคารสํานักงานใหม&เลขท่ีบัญชีตามใบสั่งจอง และ@LINE หนุ&ยจัง ส&งสลิปการโอน
เงินผ&านช&องทาง LINE หนุ&ยจัง หรือ ท&าสามารถสั่งจองได,ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
กลุ&มอํานวยการ 

/ผอ.สพป.ตาก... 

 

 



๔ 

 

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 
   งบประมาณบางส&วนเราจําเป8นต,องจัดหาเองเพ่ือมาบริหารจัดการในส&วนของอุปกรณ�
สํานักงาน ท่ีจอดรถและสิ่งอํานวยความสะดวกให,กับผู,มาติดต&อราชการ ฝากท&านผู,บริหารโรงเรียนในการจัดทํา
ครั้งนี้ขอให,สื่อสารผ&านไปยังเพ่ือนครูทุกคนว&าในการจัดทําครั้งนี้ขอเน,นย้ําว&าเป8นการสนับสนุนตามความสมัครใจ
อย&าใช,วิธีการใดท่ีทําให,บุคลากรครูมีความรู,สึกว&าถูกบังคับให,ต,องบูชาเด็ดขาด 
   ในส&วนของรายได,จะแบ&งเป8น 2 ส&วน ดังนี้ 
   1. ใช,พัฒนาปรับปรุงอาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
   2. ส&งคืนกลับไปให,กับนักเรียนในพ้ืนท่ีท้ัง 5 อําเภอ เพ่ือใช,ในการบริหารจัดการ 
ในส&วนของทุนการศึกษานักเรียน  

นายพงศ2ศาสตร2 ไพรสินธุ2 รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

เรื่องท่ี 1  แจ�งงานท่ีรับผิดชอบและบริหารจัดการของกลุ5มส5งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)  

   ฝากย้ําเตือนท&านผู,บริหารสถานศึกษาในสังกัดในเรื่องของการจัดทําข,อมูลนักเรียน
รายบุคคลระยะท่ี 3 ให,ผู,บริหารสถานศึกษากํากับติดตามครูท่ีรับผิดชอบ เพราะข,อมูลนี้ถือว&ามีความจําเป8น
หากเราทําข,อมูลไม&ทันส&วนกลางก็จะจัดสรรงบประมาณให,ล&าช,ารวมท้ังข,อมูลอ่ืนๆ ฝากท&านผู,บริหารให,ช&วย
เน,นย้ํากําชับเจ,าหน,าท่ีผู,รับผิดชอบได,ดําเนินการให,ทันตามเวลาท่ีกําหนดไว, รายละเอียดผู,อํานวยการกลุ&ม 

เรื่องท่ี 2 แจ�งงานท่ีรับผิดชอบและบริหารจัดการของกลุ5มส5งเสริมการจัดการศึกษา 

   การเตรียมการป�ดภาคเรียน รายละเอียด ผู,อํานวยการกลุ&มส&งเสริมการจัดการศึกษาจะแจ,ง
ในท่ีประชุมทราบต&อไป รวมท้ังร&วมกันกําหนดเป8นมาตรการการเตรียมความพร,อมการป�ดภาคเรียนของ
เขตพ้ืนท่ีของเรา 

เรื่องท่ี 3 แจ�งงานท่ีรับผิดชอบและบริหารจัดการของกลุ5มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

   ในช&วงเดือนท่ีผ&านมามีข,าราชการครูได,ขออนุญาตไปต&างประเทศอยู& 2 ราย ทางสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีให,ชะลอการเดินทางไว,ก&อน เนื่องจากอยู&ในช&วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน&า  2019   

1. กลุ5มอํานวยการ 

เรื่องท่ี 1  รายละเอียดการส่ังจองรูปหล5อเจ�าพ5อพะวอลอยองค2 

   การจองรูปหล&อเจ,าพ&อพะวอลอยองค�เขตพ้ืนท่ีได,ส&งให,สถานศึกษาไปแล,วมีการคุมเลขท่ี  
และได,ส&งให,สถานศึกษาไป 2 ฉบับ หากสถานศึกษาใดท่ีจะสั่งจองขอรบกวนทางสถานศึกษาให,นํามาท้ัง 2 ฉบับ 
เพราะเขตพ้ืนท่ีจะมีการลงชื่อรับใบจอง ท้ังผู,สั่งจองและผู,รับจองเพ่ือใช,เป8นหลักฐานในการสั่งจอง 

เรื่องท่ี 2  การรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ขอความร&วมมือสถานศึกษา    
ทุกโรงเรียนในสังกัด  ดําเนินการดังนี้ 
                 1. การปฏิบัติหน,าท่ีการดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาในสังกัด ให,กําชับ
เจ,าหน,าท่ี  ผู,อยู&เวรรักษาการณ�ปฏิบัติหน,าท่ีโดยเคร&งครัด เตรียมการป:องกันและแก,ไขเหตุท่ีอาจะเกิดข้ึนได,ทันที  
ประกอบกับเดือนเมษายน 2563 นี้  เป8นห,วงวันหยุดราชการต&อเนื่องเทศกาลวันสงกรานต� 
 
 

/2. ขอให,สถานศึกษา... 



๕ 

 

2. ขอให,สถานศึกษาส&งสําเนาคําสั่งการอยู&เวรรักษาการณ�ของสถานศึกษา ให,สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทราบ เป8นประจําทุกเดือนภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 
   ในช&วงป�ดภาคเรียนครูก็ถือว&าปฏิบัติหน,าท่ีตามปกติฉะนั้นเม่ือท&านมีคําสั่งมอบหมายหน,าท่ี
ให,ข,าราชการครูปฏิบัติหน,าท่ีและเค,าไม&สามารถปฏิบัติได,ด,วยเหตุอะไร เช&นปMวยเขาก็ต,องลาปMวย หรือมีธุรกิจ
ส&วนตัวก็ต,องลากิจถือว&าเป8นการปฏิบัติหน,าท่ีตามปกติ ก็ยืนยันว&าให,ปฏิบัติตามระเบียบว&าด,วยการลายกเว,น
หากท&านไม&มีคําสั่งมอบหมาย ก็ให,ปฏิบัติตามท่ีท&านเห็นสมควร ขอให,กําชับเรื่องนี้เนื่องจากพ้ืนท่ีเราเป8นพ้ืนท่ี
ติดชายแดนมีความเสี่ยงสูง เวรรักษาการต,องปฏิบัติหน,าท่ีโดยเคร&งครัดหากไม&สามรรถมาปฏิบัติหน,าที่ได,
ก็ต,องลาและมอบหมายให,ผู,อ่ืนปฏิบัติหน,าท่ีแทนด,วย 

เรื่องท่ี 3 . การขอต5อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

   - การดําเนินการ ขอข้ึนทะเบียนและขอต&อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การขอหนังสือ
อนุญาตให,ประกอบวิชาชีพโดยไม&มีใบประกอบวิชาชีพครูผ&านทางระบบสารสนเทศของคุรุสภา  
(KSP School) ของโรงเรียน 

   - การยื่นเอกสารการขอต&ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต&อเจ,าหน,าท่ีคุรุสภาประจํา
จังหวัดตากด,วยการขอให,สแกนเอกสารส&งผ&านเจ,าหน,าท่ีคุรุสภาผ&านทางอีเมลล�/ระบบ My office โดย
ไม&ต,องทําหนังสือนําส&ง 

   - รูปแบบการชําระเงินผ&านทางระบบ 7-11 

   - การขอให,เจ,าหน,าท่ีตรวจสอบเอกสารแล,วสแกนส&งมาให, 

   - ขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาตผู,บริการสถานศึกษา 

   - การต&อใบประกอบวิชาชีพแล,วยังไม&ได,รับใบอนุญาต 

   - การมาปฏิบัติงานของเจ,าหน,าท่ีคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในเดือน มีนาคม 2563 
ระหว&างวันท่ี  23 – 27  มีนาคม  2562  

2. กลุ5มนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา 

เรื่องท่ี 1  กิจกรรมการแข
งขันโครงการรักษ�ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห�วันภาษาไทยแห
งชาติ ป" ๒๕๖๓  

     โดย มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  กลุ&มโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเป8นตัวแทนแข&งขันระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
2.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จะทําการแข&งขันโครงการ 

รักษ�ภาษาไทยประมาณวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
       ๓.  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะแจ,งหนังสือไปยังโรงเรียนและกลุ&มโรงเรียนในช&วงเดือนพฤษภาคม 
เป�ดภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เรื่องท่ี 2  การคัดเลือกการดําเนินงานท่ีส&งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสําเร็จปm ๒๕๖๓ 
แบ&งเป8น กลุ&มสาระการเรียนรู,ภาษาไทยและกลุ&มสาระการเรียนรู,คณิตศาสตร� (สําหรับสถานศึกษาในสังกัด
สพฐ.) (รายละเอียดต&าง ๆ ตามหนังสือเลขท่ี ๐๔๐๕๖/๓๗๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ�โครงการรักษ�ภาษาไทย 
เนื่องในสัปดาห�วันภาษาไทยแห&งชาติ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒) เป8นการแจ,งโรงเรียนท่ีมีผลงาน
การส&งเสริมคุณภาพมาตรฐานด,านภาษาไทยหรือคณิตศาสตร�ส&งเข,ารับการคัดเลือก ซ่ึงมีเกณฑ�และ
รายละเอียดตามหนังสือดังกล&าว) 

/เรื่องท่ี 3   ขอความร&วมมือ... 



๖ 

 

เรื่องท่ี 3 ขอความร&วมมือกรอกแบบข,อมูลและรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปmการศึกษา ๒๕๖๑ ซ่ึงมี
ท้ังหมด ๙๙ โรง (นอกเหนือจาก ๑๕ โรงเรียนท่ีจะรับการประเมินรอบ สี่ รุ&นท่ี ๒) โดยกําหนดส&งภายในวันท่ี 
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดแจ,งแล,วนั้น ดังนั้น เพ่ือให,การดําเนินงานเป8นไปด,วยความเรียบร,อย จึงขอความรวมมือ
ผู,บริหารสถานศึกษาตรวจสอบการจัดส&งข,อมูลดังกล&าวและขอขอบคุณสําหรับสถานศึกษาท่ีจัดส&งแล,ว 

เรื่องท่ี 4   แจ,งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการสื่อสาร สร,างความเข,าใจและเตรียมความพร,อม 
การรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปmการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดความแจ,งแล,วนั้น เพ่ือให,การ
ดําเนินงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปmการศึกษา ๒๕๖๒ เป8นไปด,วยความเรียบร,อยของ ศน.กันยารัตน�  
จะได,จัดทํารูปแบบการเขียนรายงานให,เป8นแนวทางเดียวกัน เพ่ือสะดวกต&อคณะกรรมการในการดําเนินการ
สังเคราะห� SAR ของโรงเรียน โดยจะมีหนังสือแจ,งพร,อมไฟล�แนบไปให,โรงเรียนดําเนินการจัดทําทางระบบ 
My Office  อีกครั้งหนึ่งซ่ึงการส&งในปmการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ จะขอความร&วมมือส&งรายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) ภายในวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากรอผลการสอบ O-NET / NT / RT  แล,วแต&กรณี 

เรื่องท่ี 5  การรายงานผลการดําเนินงานโครงการบ,านนักวิทยาศาสตร�น,อย ประเทศไทย ปmการศึกษา ๒๕๖๒           
ของโรงเรยีนในโครงการ รุ&นท่ี ๒ รุ&นท่ี ๓ รุ&นท่ี ๖ รุ&นท่ี ๘ และรุ&นท่ีตกค,าง (รุ&นท่ี ๔ และรุ&นท่ี ๕) เพ่ือขอรับตรา
พระราชทานจากมูลนิธิฯ ตามรายชื่อท่ีแนบมาพร,อมนี้ ขอความร&วมมือท&านผู,บริหารได,แจ,งให,กับครู
ผู,รับผิดชอบโครงการดังกล&าว ส&งรายงานกิจกรรมการทดลองและโครงงานวิทยาศาสตร�สําหรับเด็กปฐมวัย 
ภายในวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เพ่ือให,คณะกรรมการประเมินผลงาน ระดับเขตพ้ืนท่ี ได,ตรวจสอบ 
กลั่นกรองความถูกต,องพร,อมประเมินผล ส&ง สพฐ. ต&อไป (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได,ท่ี  
ศน.กันยารัตน� บุญมาลีรัตน� โทร. ๐๘๑ ๒๘๑๓๖๖๗) 

เรื่องท่ี 6   การดําเนินการเบิกจ&ายค&าใช,จ&ายข,อสอบมาตรฐานกลางให,โรงเรียนดําเนินการ ดังนี้ 
   1  กรณีได,รับงบประมาณไม&ถึง ๕,๐๐๐ บาท ให,ส&งเรื่องจัดซ้ือจัดจ,างมาส&งท่ีเขตได,เลย 
    ๒  โรงเรียนท่ีได,รับงบประมาณ ๕,๐๐๐  บาท ข้ึนไป ให,ลงระบบ  EGP  
   ๓  กรณีท่ีได,รับงบประมาณน,อยกว&ายอดบิลท่ีจ&าย  
    3.1  ให,เบิกตามยอดเงินท่ีได,รับจัดสรร  ๑  บิล 
    3.2  ให,เบิกจากงบประมาณของโรงเรียน  ๑  บิล  
   ท้ังนี้  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จะมีหนังสือแจ,งไปโรงเรียนให,ดําเนินการเบิกจ&ายต&อไป  

เรื่องท่ี 7  จากกรณีท่ีโรงเรียนได,รับหนังสือแจ,งให,ป�ดภาคเรียนภายหลังจากการท่ีสอบเสร็จทันที  และมี 
ฝMายทะเบียนวัดผลของโรงเรียนสอบถามถึงเรื่องเวลาเรียนของนักเรียนใน ๑ ปmการศึกษา ว&าจะไม&ครบ ๒๐๐ นั้น 
ขอเรียนเพ่ิมเติมเก่ียวกับ การตัดสินผลการเรียน การเลื่อนชั้น เป8นเบ้ืองต,น ดังนี้ 

เกณฑ2การวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. ระดับประถมศึกษา 
  ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดหลักเกณฑ�การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู, เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู,เรียน ดังนี้ 
   ๑) ผู,เรียนต,องมีเวลาเรียนไม&น,อยกว&าร,อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
  ๒) ผู,เรียนต,องได,รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ&านตามเกณฑ�ท่ีสถานศึกษากําหนด 
  ๓) ผู,เรียนต,องได,รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
  ๔) ผู,เรียนต,องได,รับการประเมินและมีผลการประเมินผ&านตามเกณฑ�ท่ีสถานศึกษา 
กําหนดในการอ&าน คิดวิเคราะห� และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค� และกิจกรรมพัฒนาผู,เรียน 

/๑.๒ การเล่ือน... 



๗ 

 

  ๑.๒ การเล่ือนช้ัน 
  เม่ือสิ้นปmการศึกษา ผู,เรียนจะได,รับการเลื่อนชั้น เม่ือมีคุณสมบัติตามเกณฑ�ดังต&อไปนี้ 
   ๑) ผู,เรียนมีเวลาเรียนตลอดปmการศึกษาไม&น,อยกว&าร,อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
   ๒) ผู,เรียนมีผลการประเมินผ&านทุกรายวิชาพ้ืนฐาน 
   ๓) ผู,เรียนมีผลการประเมินการอ&าน คิดวิเคราะห� และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค� 
�และกิจกรรมพัฒนาผู,เรียนผ&านตามเกณฑ�ท่ีสถานศึกษากําหนด 

  ๑.๓ การเรียนซ้ําช้ัน 
  ผู,เรียนท่ีไม&มีคุณสมบัติตามเกณฑ�การเลื่อนชั้น สถานศึกษาควรให,เรียนซ้ําชั้น ท้ังนี้สถานศึกษาอาจใช,
ดุลยพินิจให,เลื่อนชั้นได, หากพิจารณาว&าผู,เรียนมีคุณสมบัติข,อใดข,อหนึ่ง ดังต&อไปนี้ 
   ๑) มีเวลาเรียนไม&ถึงร,อยละ ๘๐ อันเนื่องจากสาเหตุจําเป8นหรือเหตุสุดวิสัย แต&มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ�การเลื่อนชั้นในข,ออ่ืน ๆ ครบถ,วน 
   ๒) ผู,เรียนมีผลการประเมินผ&านมาตรฐานการเรียนรู,และตัวชี้วัดไม&ถึงเกณฑ�ตามท่ี
สถานศึกษากําหนดในแต&ละรายวิชา แต&เห็นว&าสามารถสอนซ&อมเสริมได,ในปmการศึกษานั้น และมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ�การเลื่อนชั้นในข,ออ่ืน ๆ ครบถ,วน 
   ๓) ผู,เรียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุ&มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�  
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอยู&ในระดับผ&าน 

2. ระดับมัธยมศึกษา 
  2.๑ การตัดสินผลการเรียน 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดหลักเกณฑ�การวัดและประเมินผล
การเรียนรู, เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู,เรียน ดังนี้ 
  ๑) ตัดสินผลการเรียนเป8นรายวิชา ผู,เรียนต,องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม&น,อยกว&าร,อยละ 
๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 
  ๒) ผู,เรียนต,องได,รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ&านตามเกณฑ�ท่ีสถานศึกษากําหนด 
  ๓) ผู,เรียนต,องได,รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
  ๔) ผู,เรียนต,องได,รับการประเมินและมีผลการประเมินผ&านตามเกณฑ�ท่ีสถานศึกษากําหนด 
ในการอ&าน คิดวิเคราะห� และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค� และกิจกรรมพัฒนาผู,เรียน 

2.๒ การเล่ือนช้ัน 
  เม่ือสิ้นปmการศึกษา ผู,เรียนจะได,รับการเลื่อนชั้น เม่ือมีคุณสมบัติตามเกณฑ� ดังต&อไปนี้ 
  ๑) รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมได,รับการตัดสินผลการเรียนผ&านตามเกณฑ� 
ท่ีสถานศึกษากําหนด 
  ๒) ผู,เรียนต,องได,รับการประเมินและมีผลการประเมินผ&านตามเกณฑ�ท่ีสถานศึกษากําหนด 
ในการอ&าน คิดวิเคราะห� และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค� และกิจกรรมพัฒนาผู,เรียน 
  ๓) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปmการศึกษานั้นควรได,ไม&ต่ํากว&า ๑.๐๐ ท้ังนี้ รายวิชาใด 
ท่ีไม&ผ&านเกณฑ�การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ&อมเสริมผู,เรียนให,ได,รับการแก,ไขในภาคเรียนถัดไป 
ท้ังนี้สําหรับภาคเรียนท่ี ๒ ต,องดําเนินการให,เสร็จสิ้นภายในปmการศึกษานั้น 

   ซ่ึงโรงเรียนสามารถดําเนินการได,ตามระเบียบการวัดผลฯ ของโรงเรียนโดยจัดทําตาม  
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (เล&มสีเขียว) 

/3 กลุ5มส5งเสริม... 
 



๘ 

 

3 กลุ5มส5งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 

 เรื่องท่ี 1  การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างเช5าใช�บริการสัญญาณอินเทอร2เน็ต   
   การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ,างเช&าใช,บริการสัญญาณอินเทอร�เน็ต ประจําปmงบประมาณ  
พ.ศ.2563 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤษภาคม – กันยายน 2563) (หนังสือ สพป.ตาก 2 ท่ี ศธ 04056/ว260 
ลว 22 มกราคม 2563) 

   ตามท่ี สพฐ. มอบให, สพม. 39 เป8นผู,แทน (กลุ&มพ้ืนท่ีการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ประจําเขตตรวจราชการท่ี 17 ประกอบด,วย 5 จังหวัด คือ ตาก เพชรบูรณ� สุโขทัย อุตรดิตถ�) ในการ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ,างเช&าใช,บริการสัญญาณอินเทอร�เน็ตระยะเวลา 5 เดือน (พฤษภาคม – กันยายน 2563) 
ให,กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 (หนังสือ สพป.ตาก 2 ท่ี ศธ 04056/ว260  
ลว 22 มกราคม 2563) 

   ท้ังนี้ โรงเรียนจะไม&สามารถเบิกจ&ายค&าอินเทอร�เนตจาก สพป.ตาก เขต 2 ได,เนื่องจาก  
สพฐ. จัดสรรงบประมาณไปยัง สพม.39 ดําเนินการจัดจ,างหาผู,ให,บริการตามกรอบการดําเนินงาน
ของ สพฐ. ผู,ให,บริการจะเข,าติดตั้งใช,อินเทอร�เนตช&วงเดือน มีนาคม - เมษายน  ซ่ึงเป8นช&วงป�ดภาคเรียน 
ขอให,แจ,งครูเวรถึงจุดท่ีจะทําการติดต้ังอุปกรณ� เพ่ือสามารถเชื่อมต&อกับระบบเดิมได,ทันที และเพ่ือให,การ
ดําเนินการลุล&วงไปได,ด,วยดี ขอความอนุเคราะห�อํานวยความสะดวกผู,ให,บริการเข,าติดต้ังในช&วงเวลาดังกล&าว 

เรื่องท่ี 2  การรายงานข�อมูลนักเรียนรายบุคคล 

   การรายงานข,อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะ 3 (รอบ 10 เมษายน) ปmการศึกษา 2562 
(หนังสือ สพป.ตาก 2 ท่ี ศธ 04056/ว157 ลว 16 มกราคม 2563) 

   การรายงานข,อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะ 3 (รอบ 10 เมษายน) ปmการศึกษา 2562 
สพฐ. แจ,งให,ทุกโรงเรียนในสังกัดดําเนินการปรับปรุงข,อมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบ DMC เว็บไซด� 
http://portal.bopp-obec.info/obec62  สามารถเข�าดําเนินการได�ตั้งแต5บัดนี้ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2563 
เวลา 16:30 น. 

4  หน5วยตรวจสอบภายใน 

 เรื่องท่ี 1  มาตรการแก�ไขป̂ญหาหนี้ค5าสาธารณูปโภคค�างชําระของส5วนราชการ  
   ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต 2 ท่ี ศธ 04056/2306 ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562  
แจ,งให,โรงเรียนรายงานการใช,จ&ายค&าสาธารณูปโภค เป8นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส นั้น  เพ่ือเป8นการ
ลดภาระงานของสถานศึกษาจึงขอยกเลิกการจัดส&งรายงานดังกล&าว โดยหน&วยตรวจสอบภายในจะเข,าไปเก็บ
ข,อมูลการใช,จ&ายและหนี้ค&าสาธารณูปโภคจากระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ&ายประจําปm 
จากสํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สนผ.) ผ&านเว็ปไซต�https://e-budget.jobobec.in.th/  
ซ่ึงจากการตรวจสอบในระบบมีโรงเรียนท่ีเข,ารายงาน จํานวน 31 โรงเรียน จึงขอให,ท&านได,กําชับเจ,าหน,าท่ี 
เข,ารายงานข,อมูลให,เป8นป�จจุบันเพราะข,อมูลท่ีได,จะนําไปเป8นข,อมูลการจัดสรรงบประมาณ และให,ท&านได,
กําชับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนเรื่องมาตรการในการใช,สาธารณูปโภคโดยเฉพาะย&างยิ่งน้ําประปาและ
ไฟฟ:าอย&างประหยัดเท&าท่ีจําเป8นเพ่ือลดภาระงบประมาณภาครัฐในภาพรวม และเพ่ือเป8นการรักษาวินัย
ทางการเงินการคลังไม&ให,มีหนี้ค,างชําระ 
 
 

/เรื่องท่ี 2  การรายงาน... 
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เรื่องท่ี 2  การรายงานการใช�จ5ายเงินอุดหนุนป̂จจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมี
เง่ือนไข และการรายงานการจัดซ้ือจัดจ�างโครงการอาหารกลางวัน 
   ตามหนังสือท่ี ศธ 04056/3862 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 แจ,งให,โรงเรียนจัดส&ง
รายงานการใช,จ&ายเงินอุดหนุนป�จจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข และการรายงาน
การจัดซ้ือจัดจ,างโครงการอาหารกลางวัน ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน นั้น  หน&วยตรวจสอบภายในขอ
ยกเลิกการจัดส&งรายงานดังกล&าวท้ัง 2 รายการ เพ่ือลดภาระงานของโรงเรียน และหน&วยตรวจสอบภายใน 
ได,จัดเก็บข,อมูลเพ่ือจัดทําปฏิทินการตรวจสอบประจําปm 2563 เสร็จเรียบร,อยแล,ว จึงขอยกเลิกการจัดส&ง
รายงานต้ังแต&เดือนเมษายน 2563 เป8นต,นไป 

เรื่องท่ี 3  แจ�งรายช่ือโรงเรียนเปeาหมายการตรวจสอบการเงินบัญชีและพัสดุของหน5วยตรวจสอบภายใน 
สพป.ตาก เขต 2 ประจําปfงบประมาณ 2563 

รายช่ือสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบ ปfงบประมาณ 2563 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อสถานศึกษา อําเภอ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนบ,านถํ้าผาโด, แม&สอด วันเวลาจะแจ,งให,ทราบอีกครั้ง 
2 โรงเรียนบ,านเจดีย�โค�ะ แม&สอด  
3 โรงเรียนบ,านห,วยปลาหลด แม&สอด  
4 ไทยรัฐวิทยา 61 แม&สอด  
5 บ,านแม&ก้ืดสามท&า แม&สอด  
6 บ,านวังตะเคียน แม&สอด  
7 บ,านนุเซะโปล, อุ,มผาง  
8 บ,านไม,กะพง อุ,มผาง  
9 บ,านแม&กลองน,อย อุ,มผาง  

10 บ,านแม&กลองใหม& อุ,มผาง  
11 โรงเรียนชุมชนท&าสองยาง ท&าสองยาง  
12 โรงเรียนบ,านแม&อุสุวิทยา ท&าสองยาง  
13 โรงเรียนบ,านแม&สลิดหลวงวิทยา ท&าสองยาง  
14 บ,านห,วยนกกก ท&าสองยาง  
15 บ,านแม&สละ ท&าสองยาง  
16 ท&านผู,หญิงพรสม กุลฑลจินดา แม&ระมาด  
17 บ,านแม&ระมาดน,อย แม&ระมาด  
18 บ,านขะเนจื้อ แม&ระมาด  
19 บ,านห,วยบง แม&ระมาด  
20 บ,านวังผา แม&ระมาด  
21 โรงเรียนบ,านร&มเกล,า 2 พบพระ  
22 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 พบพระ  
23 โรงเรียนไทยราษฎร�คีรี พบพระ  
24 บ,านวาเล&ย� พบพระ  
25 ตชด.แม&ออกฮู พบพระ  

/5  กลุ5มพัฒนาครู... 



๑๐ 

 

5  กลุ5มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่องท่ี 1  การขออนุญาตไปต5างประเทศ 

   ตามท่ี สพป.ตาก เขต 2  ได,เน,นย้ําการขออนุญาตไปต&างประเทศ (กรณีใช,งบประมาณส&วนตน)   
ซ่ึงจะพิจารณาอนุญาตไปได,เฉพาะในช&วงป�ดภาคเรียนเท&านั้น ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว&าด,วย 
ปmการศึกษา  การเป�ดและป�ดสถานศึกษา  พ.ศ. 2548 
   -  ภาคเรียนท่ี  1  ป�ดต้ังแต&วันท่ี  11 – 31  ตุลาคม 
   -  ภาคเรียนท่ี  2  ป�ดต้ังแต&วันท่ี  1  เมษายน – 15  พฤษภาคม 

   กรณีการขออนุญาตไปต&างประเทศในกรณีอ่ืนๆ จะพิจารณาให,ไปได,เป8นรายกรณี  เฉพาะ
กรณีท่ีจําเป8นจริงๆ  เท&านั้น  ท้ังนี้  จะต,องไม&กระทบต&อการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติหน,าท่ีท่ี
ได,รับมอบหมาย 
   ป�จจุบันกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ�โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
อย&างต&อเนื่อง  พบว&ามีผู,ท่ีได,รับการติดเชื้อจํานวนมาก  จึงได,มีมาตรการป:องกันการแพร&ระบาดของโรคติดเชื้อ  
โดยห,ามมิให,ผู,มีอํานาจอนุญาตหรืออนุมัติให,ข,าราชการไปต&างประเทศหรือเดินทางไปราชการต&างประเทศ  
ยังหรือแวะผ&าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองท่ีเสี่ยงต&อโรคติดเชื้อไวรัส จํานวน  12 ประเทศ  
ดังนี้ 
   1)  สาธารณรัฐเกาหลี 

2) สาธารณรัฐจีน 
   3)  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   4)  เขตบริหารพิเศษมาเก�าแห&งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   5)  เขตบริหารพิเศษฮ&องกงแห&งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   6)  ญ่ีปุMน 
   7)  มาเลเซีย 
   8)  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
   9)  สาธารณรัฐสิงคโปร� 

10)  สาธารณรัฐอิตาลี 
   11)  สาธารณรัฐอิสลามอิหร&าน 
   12)  ประเทศหรือเขตการปกครองอ่ืนตามท่ีประธานศาลปกครองสูงสุด 

  กรณีท่ีข,าราชการได,รับอนุญาตไปต&างประเทศดังกล&าว  ให,ปฏิบัติตามคําแนะนําการป:องกัน
ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขโดยเคร&งครัด ด,วยการหยุด
ราชการ  จํานวน 14 วัน โดยไม&ถือเป8นวันลา 

เรื่องท่ี 2  ผลการคดัเลือกประกวดรางวัลหน5วยงานและผู�มีผลงานดเีด5นประสบผลสําเรจ็เปgนท่ีประจักษ2   
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค5า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 9 ประจําปfการศึกษา 2562 (ระดับเขตพ้ืนท่ี) 

 ตามท่ี สพป.ตาก เขต 2 ได,แต&งต้ังคณะกรรมการฯ  เพ่ือคัดเลือกผู,มีผลงานดีเด&น 
ประสบผลสําเร็จเป8นท่ีประจักษ� เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค&า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 9 ประจําปm
การศึกษา 2562  (ระดับเขตพื้นที่) เมื่อวันอังคารที่ 25 เดือนกุมภาพันธ� 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห,องประชุม สพป.ตาก เขต 2 โดยคณะกรรมการฯ ได,ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาเป8นตัวแทน 
(ระดับเขตพ้ืนท่ี) ร&วมแข&งขันระดับภาคเหนือ จํานวน 2 ราย  
 

/เรื่องท่ี 3  การขอรับ... 
 
 



๑๑ 

 

เรื่องท่ี 3  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช5วยเหลือครูอาวุโส ประจําปf 2563 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  จะมีหนังสือช&วงปลายเดือน 
มีนาคม 2563   เพื่อแจ,งผู,บริหารสถานศึกษาและครูผู,สอนในสังกัด ท่ีจะมีอายุครบ 60 ปfบริบูรณ2
ในเดือนกันยายน 2563 และมีอายุการทํางานไม5น�อยกว5า 30 ปf (ไม5รวมทวีคูณ) ยื่นแบบขอรับเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ (แบบ มอ.1) 
   กรณี สําเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ให,เจ,าหน,าท่ีทรัพยากรบุคคล เป8นผู,ลงลายมือชื่อรับรอง 
สําเนาถูกต,องด,วยปากกาสีน้ําเงินทุกหน,า  กรณีไม&เคยถูกลงโทษทางวินัยขอให,ถ&ายเอกสารหน,าความผิดใน
ราชการ (หน,า 40) และระบุชื่อ  นามสกุล เจ,าของประวัติและข,อความรับรองว&า ไม&เคยถูกลงโทษทางวินัย 
รวมท้ังผู,ลงนามรับรองในความเห็นของผู,บังคับบัญชาในสังกัด ดังนี้ 

ผู�ขอตําแหน5ง ผู�ลงนามรับรองตําแหน5ง 
ครู / อาจารย� ผู,อํานวยการโรงเรียน 
ผู,อํานวยการโรงเรียน / ศึกษานิเทศก� / รอง ผอ.สพป. ผอ.สพป. 
ผอ.สพป. ศึกษาธิการจังหวัด/ ศึกษาธิการภาค /  

ผู,บังคับบัญชาในสังกัด (ลงนามรับรองตนเองไม&ได,) 

   โดยจัดส&งเอกสารขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช&วยเหลือครูอาวุโส 
ประจําปm 2563 ประกอบด,วย 
   1. จัดส&งบัญชีรายชื่อครูอาวุโสท่ีขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ (แบบ มอ.4)  
  2. แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (แบบ มอ.1) 
  3. แบบขอรับการช&วยเหลือทางการเงิน (แบบ มอ.2) (กรณีมีความประสงค�ต,องการ)   
   มายัง  * กลุ&มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ตาก เขต 2   สําหรับหนังสือราชการ
จะแจ,งให,ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

เรื่องท่ี 4  รายช่ือเครือข5ายท่ีเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบ
ชุมชนแห5งการเรียนรู�ทางวิชาชีพ ประจําปf 2563 

   ตามท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยความร&วมมือกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจ
และผลิต จํากัด และศูนย�ภูมิภาคว&าด,วยสะเต็มศึกษาขององค�การรัฐมนตรีศึกษาแห&งเอเชียตะวันออกเฉียงใต, 
(Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM 
Education:SEAMEO STEM-ED)  ในการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห&งการ
เรียนรู,ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ได,ประกาศเชิญชวนให,ผู,ประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษาและหน&วยงานทางการศึกษาเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพแบบชุมชนแห&งการเรียนรู,ทางวิชาชีพ ประจําปm 2563 นั้น 

   บัดนี้ มีเครือข&ายท่ีเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบ
ชุมชน  แห&งการเรียนรู,ทางวิชาชีพ จํานวนท้ังสิ้น 379 เครือข&าย จําแนกเครือข&ายตามภูมิภาค ดังนี้ 
เครือข&ายกรุงเทพฯ และภาคกลาง จํานวน  38  เครือข&าย  ภาคตะวันออก จํานวน 25 เครือข&าย ภาคเหนือ  
จํานวน  94  เครือข&าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 155 เครือข&ายและภาคใต, จํานวน 67 เครือข&าย 
  จําแนกตามกลุ&มเป:าหมายการสนับสนุน ดังนี้ หน&วยงานทางการศึกษา จํานวน 322 เครือข&าย 
เครือข&ายระดับแกนนํา จํานวน 13 เครือข&าย เครือข&ายระดับพ้ืนท่ีการศึกษา (TSIP) จํานวน 23 เครือข&าย
และเครือข&ายระดับโรงเรียนร&วมพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 21 เครือข&าย 

/สําหรับหน&วยงาน... 
 



๑๒ 

 

  สําหรับหน&วยงานทางการศึกษา  สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2       
มีจํานวน  6  โรงเรียน ดังนี้ 

ท่ี ช่ือเครือข5าย อําเภอ ช่ือโครงการ ระดับเครือข5าย 
1. ร.ร.สามัคคีวิทยา 

 
อุ,มผาง พัฒนากระบวนการศึกษาวิทยาการคํานวณ 

ด,วยกระบวนการ PLC 
หน&วยงานทางการ

ศึกษา 
2. ร.ร.บ,านปMาไร& แม&ระมาด พัฒนาศักยภาพครูสู&มืออาชีพแบบ PLC  

(Professional  Learning  Community) 
หน&วยงานทางการ

ศึกษา 
3. กลุ&ม ร.ร.พบพระ 

วาเลย� รวมไทย 
พบพระ ศาสตร�พระราชาการเกษตรส&งเสริมอาชีพ  

 
ร.ร.ร&วม 

พัฒนาวิชาชีพ 
4. ร.ร.บ,านท&าอาจ แม&สอด พัฒนาครู  บุคลากรตามสมรรถนะประจําสายงาน 

ด,วยกระบวนการ PLC (Professional  Learning  
Community: PLC) 

หน&วยงานทางการ
ศึกษา 

5. ร.ร.บ,านปางส,าน แม&สอด พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู,เรียนด,วยการฝ�กทักษะ Active  Learning ตาม
กระบวนการ PLC                     

หน&วยงานทางการ
ศึกษา 

6. ร.ร.รวมไทยพัฒนา 
4 

พบพระ ชุมชนการเรียนรู,ทางวิชาชีพเพ่ืออ&านออกเขียนได, 
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 

หน&วยงานทางการ
ศึกษา 

6   กลุ5มส5งเสริมการจัดการศึกษา 
 เรื่องท่ี โครงการอนุรักษ2พันธกุรรมอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

   จังหวัดตากได,มีมติเห็นชอบให,สถานศึกษาทุกแห&ง ดําเนินการเข,าร&วมสนองพระราชดําริฯ 
โดยการสมัครเป8นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนและมีการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน   
ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได,แจ,งสถานศึกษาในสังกัดทราบและขอให,
สถานศึกษาท่ียังไม&ได,เป8นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�ศึกษารายละเอียดและดําเนินการสมัครเป8นสมาชิก 
สวนพฤกษศาสตร�เป8นตามเอกสารโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปmงบประมาณ ๒๕๖๒ นโยบายการปรับรูปแบบการ
ประสานงานการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนและฐานทรัพยากรท,องถ่ินท่ีกําหนด  โดยส5งเอกสาร
ท่ีครบถ�วนสมบูรณ2ให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ เพ่ือดําเนินการต5อไป   
และเม่ือโรงเรียนได,รับตอบรับเป8นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนแล,ว (ได�รับรหัสสมาชิก)  ขอให,รายงาน
ในแบบรายงานสมาชิกพฤกษศาสตร�โรงเรียนฯ ให,สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
เพ่ือรายงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตากต&อไป  

ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/๓๗๔๔  ลงวันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

เรื่องท่ี 2  นโยบายการปeองกันและแก�ไขป̂ญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ด,วย  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ส&งประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการป:องกันและแก,ไขป�ญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
มาเพ่ือแจ,งสถานศึกษาในสังกัดทราบและใช,เป8นแนวทางในการดําเนินงานการป:องกันและแก,ไขป�ญหายา
เสพติดในสถานศึกษา  เพ่ือตัดวงจรการแพร&ระบาดของยาเสพติด 

 
/ตามหนังสือ สพป.... 

 
 



๑๓ 

 

ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๙๒๐  ลงวันท่ี  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
และแจ,งให,สถานศึกษาดําเนินการป:องกัน เฝ:าระวังและแก,ไขป�ญหายาเสพติดในสถานศึกษา ดังนี้ 

    ๑) จัดทําแผนปฏิบัติการป:องกันและแก,ไขป�ญหายาเสพติด ประจําปmงบประมาณ ๒๕๖๓   
    ๒) ดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมลูกเสือต,านภัยยาเสพติดในโรงเรียน   
    ๓) ดําเนินการสํารวจนักเรียนท่ีเก่ียวข,องกับยาเสพติดและสรุปรายงานข,อมูล   

โดยใช,กรอบ-เดียวกันกับการรายงานข,อมูลในระบบ CATAS 
    ๔) ให,ความร&วมมือโครงการ ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน 
    ๕) ให,ความร&วมมือนาํนักเรียนท่ีเป8นผู,เสพเข,าบําบัดรักษาร&วมกับฝMายสาธารณสุข  

และหน&วยงานท่ีเก่ียวข,อง 
    ๖) ดําเนินกิจกรรมโครงการบ,านหลังเรียน  เพ่ือส&งเสริมการใช,เวลาว&างในทาง

สร,างสรรค�ผ&านกิจกรรมต&าง ๆ เช&น จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน�  ดนตรี  กีฬา ฯลฯ  โดยใช,งบประมาณปกติ
ของโรงเรียน 

    ๗) ดําเนินงานจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน 
    ๘) ส&งเสริมศูนย�เพ่ือนใจวัยรุ&น TO BE NUMBER ONE และขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือนช&วยเพ่ือน 
    ๙) ดําเนินการกิจกรรมห,องเรียนสีขาว 
    ๑๐) ดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
    ๑๑) ประชาสัมพันธ�เก่ียวกับการดําเนินงานปกป:องลูกหลานจากยาเสพติดร&วมกับภาคี

เครือข&าย ให,ผู,ปกครอง และประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ 
    ๑๒) รายงานระบบดูแลและติดตามการใช,สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)  ให,

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ทุกวันท่ี  ๑๕ ของทุกเดือน 
    ๑๓) รายงานผลการดําเนินงานป:องกันและแก,ไขป�ญหาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA)  

ให,สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ทุกวันท่ี  ๒๐ ของทุกเดือน 
ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๘๑๔  ลงวันท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ2  ๒๕๖๓ 

เรื่องท่ี  3  มาตรการการคุ�มครองและช5วยเหลือนักเรียน 
ด,วย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ แจ,งมาตรการการคุ,มครองและ

ช&วยเหลือนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือให,บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด
ทราบและปฏิบัติเป8นไปในทางเดียวกัน  พร,อมท้ังจัดการสถานการณ�ได,อย&างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ ยังมีแนวทาง 
การให,คําปรึกษาการป:องกันและแก,ไขป�ญหา การป:องปราม และการเยียวยาเด็กนักเรียนผู,ได,รับผลกระทบ
จากสถานการณ�ความรุนแรงท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีเกิดข้ึน   

ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ด5วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๖๗  ลงวันท่ี  ๘  มกราคม  ๒๕๖๓ 

7  กลุ5มกฎหมายและคดี 

เรื่องท่ี 1   การดําเนินการทางวินัยไม5ร�ายแรงของผู�อํานวยการสถานศึกษา 
   กรณีข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๑. ผู,อํานวยการสถานศึกษามีอํานาจดําเนินการทางวินัยไม&ร,ายแรงกับข,าราชการครูใน
สถานศึกษาของตนได,ทุกระดับวิทยฐานะ (มาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง พรบ.ระเบียบข,าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม) 
 

/๒. อํานาจการ... 
 
 



๑๔ 

 

 
   ๒. อํานาจการลงโทษวินัยไม&ร,ายแรงของผู,อํานวยการสถานศึกษามี ๒ สถาน คือ  
(๑) ภาคทัณฑ� / (๒) ตัดเงินเดือนร,อยละ ๒ หรือร,อยละ ๔ มีกําหนด หนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน   
(ข,อ ๒ ของกฎ ก.ค.ศ.ว&าด,วยอํานาจลงโทษภาคทัณฑ� ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๑ 

   ๓. กรณีวินัยไม&ร,ายแรงหากผู,ถูกกล&าวหาให,การรับสารภาพเป8นหนังสือต&อผู,อํานวยการ
สถานศึกษา ถือเป8นกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจ,ง ผู,อํานวยการสถานศึกษาสามารถดําเนินการทางวินัย       
ไม&ร,ายแรงโดยไม&แต&งต้ังคณะกรรมการสอบสวนก็ได, (ข,อ ๑(๒) ของกฎ ก.ค.ศ.ว&าด,วยกรณีความผิดท่ีปรากฏ  
ชัดแจ,ง พ.ศ.๒๕๔๙ 

   กรณีข�าราชการประจํา 
   ผู, อํานวยการสถานศึกษามีอํานาจดําเนินการทางวินัยอย&างร,ายแรงและไม&ร,ายแรง           
กับลูกจ,างประจําในสถานศึกษาได, ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๐๙/๒๕๕๐  
สั่ง ณ วันท่ี ๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๐   
   ข,อกําหนดเก่ียวกับลูกจ,างประจํา กําหนดไว,ในระเบียบกระทรวงการคลัง ว&าด,วย
ลูกจ,างประจําส&วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ส&วนข้ันตอนวิธีการดําเนินการจะต,องดําเนินตามท่ี ก.พ.กําหนด ใน
ส&วนนี้ก็ต,องไปดู พรบ.ระเบียบข,าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เพ่ือดูว&า ก.พ.กําหนดข้ันตอนวิธีการสอบสวน
วินัย ไว,อย&างไร 

  กรณีลูกจ�างช่ัวคราว 
  ถือปฏิบัติตามสัญญาจ,าง 

   กรณีพนักงาราชการ 
   ผู,อํานวยการสถานศึกษามีอํานาจดําเนินการทางวินัยอย&างร,ายแรงและไม&ร,ายแรงกับพนักงาน
ราชในสถานศึกษาได, ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๖๒๖/๒๕๕๑                    
สั่ง ณ วันท่ี  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

  ข้ันตอนทางปฏิบัติ 
    ๑. เม่ือปรากฏมีกรณีข,าราชการครูถูกกล&าวหาว&ากระทําผิดวินัย (เห็นเอง/ได,รับหนังสือ
ร,องเรียน) ผู,อํานวยการสถานศึกษาจะต,องดําเนินการสืบสวนข,อเท็จจริง อาจโดยวิธีการมอบหมายให,
ข,าราชการครูคนหนึ่งหรือมากกว&าตามท่ีเห็นสมควร ดําเนินการสืบสวนข,อเท็จจริง /แต&งต้ังคณะกรรมการ
สืบสวนข,อเท็จจริง ดําเนินการสืบสวนข,อเท็จจริง 
   ๒. เม่ือดําเนินการตามข,อ ๑ แล,ว เห็นว&า กรณีว&ายังไม&สมควรดําเนินการทางวินัย ให,
ดําเนินการตักเตือนด,วยวาจา/เป8นลายลักษณ�อักษร  
   ๓. กรณีเห็นควรดําเนินการทางวินัย และคาดเห็นได,ว&าผู,ถูกกล&าวหาอาจจะให,การรับ
สารภาพ ให,ผู,อํานวยการสถานศึกษาจัดทําบันทึกแจ,งพฤติกรรมและฐานความผิดให,ผู,ถูกกล&าวหาลงชื่อ
รับทราบต&อหน,าพยาน และให,จัดทําบันทึกการรับสารภาพจากผู,ถูกกล&าวไว, โดยให,ผู,ถูกกล&าวหาลงชื่อต&อหน,า
พยานด,วย กรณีถือเป8นความผิดชัดแจ,ง ผู,อํานวยการสถานศึกษาสามารถออกคําสั่งลงโทษได,เลย จากนั้นให,
แจ,งคําสั่งลงโทษให,ผู,ถูกกล&าวหาทราบ และรายงานผลการดําเนินการไปยัง สพป.ตาก เขต ๒ 
   ๔. กรณีเห็นควรดําเนินการทางวินัย และคาดเห็นได,ว&าผู, ถูกกล&าวคงไม&รับสารภาพ 
ดําเนินการแต&งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม&ร,ายแรง เพ่ือดําเนินการสอบสวนตามข้ันตอนท่ีกําหนดใน 
กฎ ก.ค.ศ.ว&าด,วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 

/ข้ันตอนการ... 
 



๑๕ 

 

 
 ข้ันตอนการสอบสวนวินัยไม&ร,ายแรงตามกฎ ก.ค.ศ.ว&าด,วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐ 
   ๑. เม่ือมีคําสั่งแต&งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล,ว ให,แจ,งคําสั่งให,ผู,ถูกกล&าวหาทราบภายใน 
๓ วันทําการ โดยให,ผู,ถูกกล&าวหาลงชื่อรับทราบคําสั่งไว,เป8นหลักฐานด,วย หากผู,ถูกกล&าวหาไม&ยอมรับให,ส&ง
คําสั่งไปให,ผู,ถูกกล&าวหาตามท่ีอยู&ตามทะเบียนบ,าน ทางไปรษณีย�ลงทะเบียนตอบรับและแจ,งคณะกรรมการ
สอบสวนทราบภายในกําหนด ๓ วันทําการเช&นกัน โดยในส&วนของประธานให,ส&งพร,อมเอกสาร
หลักฐาน พร,อมให,ประธานลงชื่อ วัน เดือน ปm ท่ีรับทราบคําสั่งไว,ด,วย 
   ๒. ประธานกรรมการเรียกประชุมครั้งแรก เพ่ือกําหนดแนวทางการสอบสวน และจัดทํา
บันทึกการแจ,งและรับทราบข,อกล&าวหาตามข,อ ๒๓ (แบบ ส.ว.๒) และกําหนดวันแจ,ง สว.๒ ให,ผู,ถูกกล&าวหา 
กรรมการต,องมาประชุมให,ครบทุกคน  
   ๓. แจ,งบันทึกการแจ,งและรับทราบข,อกล&าวหาตามข,อ ๒๓ (แบบ ส.ว.๒) ให,ผู,ถูกกล&าวหา
ทราบ โดยทํา สว.๒ เป8น ๒ ฉบับ มอบให,ผู,ถูกกล&าว ๑ ฉบับ คณะกรรมการสอบสวนเก็บไว, ๑ ฉบับ พร,อม
บันทึกถ,อยคําของผู,ถูกกล&าวหา(แบบ ส.ว.๔) ไว,ด,วย  
   ๔. คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข,อกล&าวหาโดยใช,
แบบบันทึกถ,อยคําพยานของฝMายผู,กล&าวหา/ฝMายผู,ถูกกล&าวหา (แบบ ส.ว.๕) 
   ๕. เม่ือดําเนินการตามข,อ ๔ เสร็จแล,ว คณะกรรมการต,องประชุมเพ่ือจัดทํา บันทึกการแจ,ง
และรับทราบ     ข,อกล&าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข,อกล&าวหาตามข,อ ๒๔ (แบบ ส.ว.๓) 
กรรมการต,องมาประชุมให,ครบ    ทุกคน  
   ๖. เม่ือดําเนินการตามข,อ ๕ แล,ว คณะกรรมการอบสวนทําการสอบสวนพยานตามท่ีผู,ถูก
กล&าวหากล&าวอ,าง 
   ๗. เม่ือดําเนินการตามข,อ ๖ แล,ว คณะกรรมการสอบสวนประชุมเพ่ือจัดทํารายงานการ
สอบสวน (แบบ ส.ว.๖) รายงานผู,สั่งแต&งต้ัง 
   (****การดําเนินการต้ังแต&ข,อ ๒ ถึงข,อ ๗ คณะกรรมกรสอบสวนต,องดําเนินการให,แล,วเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน นับแต&วันท่ีประธานกรรมการสอบสวนได,รับทราบคําสั่งแต&งต้ัง หากไม&เสร็จขอขยายเวลาได,
ครั้งละไม&เกิน ๓๐ วัน ไม&เกิน ๒ ครั้ง****) 
 ๘. ผู,อํานวยการสถานศึกษาพิจารณาสํานวนหากเห็นชอบตามคณะกรรมการสอบสวนให,ดําเนินการ
ออกคําสั่งลงโทษ และแจ,งคําสั่งลงโทษให,ผู,ถูกกล&าวหาทราบ โดยให,ผู,ถูกกล&าวหาลงชื่อ พร,อมวัน เดือน ปm ท่ี
รับทราบไว,ด,วย จากนั้นรวบรวมเอกสารหลักฐานตัวจริงท้ังหมดส&ง สพป.ตาก เขต ๒  

มติท่ีประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องอ่ืน  ๆ 

เรื่องท่ี 1  มาตรการควบคุมและป:องกันการแพร&ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน&า  2019   

(โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลแม&สอด) 

   ต,นกําเนินของเชื้อไวรัสโคโรน&า  2019  เป8นเชื้อไวรัสลักษณะของเชื้อก็เป8นเหมือนเชื้อหวัด
ใหญ&สามารถติดต&อทางระบบทางเดินหายใจ ช&องทางการแพร&เชื้อโรคจากคนสู&คนด,วยละอองเสหะ ช&องทางหลัก
เชื้อขับออกทางอุจจาระ  การขยี้ตาสัมผัสใบหน,า  ผู,ปMวย  1  ราย  สามารถแพร&เชื้อได,เฉลี่ย  2 - 4  คน  การ
แสดงของโรคมีอาการไอ  จาม  น้ํามุกไหล  หายใจหอบเหนื่อยเจ็บคอ  หากผู,ท่ีเป8นมากมีอาการปอดบวมโรค
ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร,ายแรงปอดอักเสบและน้ําท&วมปอด  การทํางานของไตลดลงไตวาย  เราควร
ออกกําลังกายให,มากๆ  อย&าให,ร&างกายอ&อนแอสร,างภูมิคุ,มกันให,กับร&างกาย    

/เรื่องท่ี 2  โรงเรียนใน... 

    



๑๖ 

 

 

เรื่องท่ี 2  โรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ 

   ทบทวนภารกิจเก่ียวกับความเป8นมาของโครงการพัฒนาทักษะการฟ�งและพูดภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสารสําหรับผู,ใหญ&บนพ้ืนท่ีสูง ตามพระราชดําริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (โครงการภาษาไทยผู,ใหญ&) กับโรงเรียนท่ีเข,าร&วมโครงการเพ่ือสร,าง
ความเข,าใจในการดําเนินงาน โดยมี ศน.มาลี  เจริญพนาวัลย� เป8นผู,รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้ และแจ,ง
รายละเอียดแผนการดําเนินงานเก่ียวกับโครงการในปmงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้ 
   ๑. นําครูโรงเรียนแกนนํามาร&วมอบรมทําสร,างความเข,าใจ แนวทางการปฏิบัติงาน หลังจาก
นั้นแต&ละโรงเรียนจะนํานักเรียนตามกลุ&มเป:าหมายออกพ้ืนท่ีกับครู เพ่ือหาข,อมูลผู,ปกครอง ท่ียังใช,ภาษาไทย
ไม&ได,หรือไม&คล&อง โดยจะมีคําพ้ืนฐานตัวอย&างตามหมวดท่ีจําเป8น ซ่ึงคําพ้ืนฐานจะแตกต&างกันไปตามบริบท
ของพ้ืนท่ีนั้น ๆ 
   ๒. จะมีการนิเทศติดตามผลตามระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนโครงการ โดยจะมีการแจ,ง
ข,อมูลผ&านทางระบบ My office Tak2  โดยขอความร&วมมือทางผู,บริหารโรงเรียนเป8นผู,ช&วยในการนิเทศ
ติดตามการดําเนินงานของครูในครั้งนี้ด,วย 
   3. ทางโครงการจะมีการจัดสรรงบประมาณให,โรงเรียนท่ีและห,องเรียนสาขาในโครงการ 
รวม ๓๙ โรงเรียน โรงเรียนละ ๒,๐๐๐ บาท 
   4. ทีมงานจากทาง สพฐ.จะมาติดตามงานในครั้งนี้ในจังหวัดตากเป8นเวลา ๓ วัน โดย
จะแจ,งกําหนดให,ทราบอีกครั้ง (ประมาณสัปดาห�ท่ีสามของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓) 
ข�อเสนอแนะจากผู�บริหาร 
   1. ขอให,ทางศึกษานิเทศก�ได,มีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือนิเทศติดตาม 
   2. ควรมีการจัดอบรมครูโรงเรียนแกนนํา 
   3. ควรมีกรอบ ขอบข&ายในการดําเนินงานท่ีชัดเจนเพ่ือเป8นการต&อเนื่องของโครงการ 
   4. ศน.ควรมีการจัดทําสื่อ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก&โรงเรียนท่ีไม&สะดวกทางด,าน
เทคโนโลยี และความความสะดวกกับครูท่ีไม&มีเวลาในการจัดทําสื่อ เนื่องด,วยภาระงานสอนท่ีมีมาก 
   5. ควรให,ครูได,มีการทํา PLC  เพ่ือหาแนวทางแก,ไขร&วมกัน 
เลิกประชุมเวลา16.00น. 

 
                                    (ลงชื่อ)                                     ผู,จดรายงานการประชุม                            

(นางสาวสุทิศา  วิริยะนิมิตร) 
อัตราจ,าง 

 
 

 
                                     (ลงชื่อ)                                   ผู,ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสาวสายสุนีย� แสงด,วง) 
         ผู,อํานวยการกลุ&มอํานวยการ           
 
 
 



๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

ภาพการประชุมผู�บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ครั้งท่ี  1/2563 
วันท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  ห�องประชุมโรงเรียนบ�านเจดีย2โคะ  อําเภอแม5สอด จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

ภาพการประชุมผู�บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ครั้งท่ี  1/2563 
วันท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  ห�องประชุมโรงเรียนบ�านเจดีย2โคะ  อําเภอแม5สอด จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

ภาพการประชุมผู�บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ครั้งท่ี  1/2563 
วันท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  ห�องประชุมโรงเรียนบ�านเจดีย2โคะ  อําเภอแม5สอด จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

ภาพการประชุมผู�บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ครั้งท่ี  1/2563 
วันท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  ห�องประชุมโรงเรียนบ�านเจดีย2โคะ  อําเภอแม5สอด จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

ภาพการประชุมผู�บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ครั้งท่ี  1/2563 
วันท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  ห�องประชุมโรงเรียนบ�านเจดีย2โคะ  อําเภอแม5สอด จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

ภาพการประชุมผู�บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ครั้งท่ี  1/2563 
วันท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  ห�องประชุมโรงเรียนบ�านเจดีย2โคะ  อําเภอแม5สอด จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 
 
 


