
 
 

 
รายงานการประชุมผู�บริหารสถานศึกษาในสังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ครั้งท่ี  2/2563 

วันท่ี  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
ณ  ห�องประชุมโรงเรียนบ�านแม3กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพท่ี 182  อําเภอแม3สอด จังหวัดตาก 

        ................................................. 
ผู�มาเข�าประชุม  จํานวน  141  คน  

เริ่มประชุมเวลา  08.00 น 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

  นายปลัทธ�  อุดมวงษ�  ผอ.สพป.ตาก เขต 2  ประธานท่ีประชุม กล&าวเปดการประชุม 
และนําเรื่องอ่ืนๆ นําเรียนท่ีประชุมทราบไปพร,อมๆ กับท&านรอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และผอ.กลุ&มทุกกลุ&ม 
เรื่องท่ี 1 ขอขอบคุณโรงเรียนบ�านแม3กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพท่ี 182   
   ขอขอบคุณโรงเรียนบ,านแม&ก้ืดหลวงกัญไชยมิตรภาพท่ี 182  ท่ีให,ความอนุเคราะห�ใช,
สถานท่ีจัดการประชุมฯ  ในครั้งนี้   

เรื่องท่ี 2 แสดงความยินดีโรงเรียนท่ีได�รองผู�อํานวยการสถานศึกษา 
   ณ ตอนนี้การสอบผ&านกระบวนการไปแล,วส&วนหนึ่ง ในวันพรุ&งนี้จะเป9นการสัมภาษณ�  
ซ่ึงจํานวนผู,ท่ีสอบได, ไม&เพียงพอกับจํานวนของตําแหน&งว&างก็คาดว&าน&าจะมีคําสั่งแต&งต้ังประมาณกลางเดือน
สิงหาคม 2563 นี้ 

เรื่องท่ี 3 ขอแสดงความยินดีกับผู�ผ3านการสอบคัดเลือกในตําแหน3งรองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 

   ทราบว&ามีผู,บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ไปสอบคัดเลือกจํานวน 6 ท&าน 
สอบติดข,อเขียนจํานวน 4 ท&าน คาดว&าน&าจะประกาศผลภายในวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 ได,ผลเป9นอย&างไร
สพป.ตาก เขต 2 จะแจ,งประกาศอีกครั้ง 

เรื่องท่ี 4 การออกพ้ืนท่ีในช3วงสถานการณ=โควิด 19  
   ในช&วงเวลาท่ีผ&านมาในภาวะโควิด 19 มีมาตรการหลายเรื่องท่ีเราได,กําหนดให,สถานศึกษา
ได,ปฏิบัติ ครั้งนี้เปดเรียนมาได, 1 เดือน ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ไม&มีโอกาสได,ลงพ้ืนท่ีไปท่ัวถึงส&วนใหญ&จะมอบให, 
รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และคณะลงพ้ืนท่ีเพ่ือดูว&าจุดไหนมีความบกพร&องหรือแก,ไข วันนี้จะได,แจ,งผลสรุป
การออกนิเทศฯ ให,ทราบ 

   จากท่ีได,รับทราบมาทางจังหวัดตากโดยท&านผู,ว&าราชการจังหวัดได,เอ&ยชมพวกเราในพ้ืนท่ี
เนื่องจากมีการใช,มาตรการท่ีค&อนข,างรัดกุมและไม&มีจุดใดท่ีเป9นท่ีจะทําให,เกิดการแพร&ระบาดของเชื้อได, ซ่ึง
ตอนนี้จะมีการผ&อนปรนในหลายเรื่อง หากให,มีการเปดการเรียนการสอนเป9นปรกติได, สพป.ตาก เขต 2  

จะมีหนังสือแจ,งอีกครั้ง 

 

 

/ในส&วนของจังหวัด... 

 



๒ 

 

   ในส&วนของจังหวัดตอนนี้มีการพูดคุยในเรื่องของชายแดน ว&าจะมีการเปดชายแดนให,ทางฝFGง
พม&าข,ามมาได,หรือไม& ฉะนั้นในช&วงท่ียังไม&มีประกาศให,ยืดมาตรการท่ีเราปฏิบัติกันโดยเคร&งครัด หากว&ามีการ
ผ&อนปรนให,เด็กข,ามมาเรียนได, เราก็ยังคงมีมาตรการกักตัว มีการยืนยันจากผู,นําชุมชน ถึงจะให,เข,าเรียนของ
สถานศึกษาของเราได, ฝากทุกโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนท่ีอยู&แนวตะเข็บชายแดน ขอให,รัดรุมในเรื่องของ
มาตรการเหล&านี้ไว, ส&วนการแจ,งจํานวนเด็กตอนนี้ให,แจ,งตามระบบไปโรงเรียนท่ีไม&ได,แจ,งก็ช&วยดูแลเรื่องข,อมูล
ด,วย ในช&วงนี้จะมีการเรียกเก็บข,อมูลค&อนข,างด&วน เขตพ้ืนท่ีไม&เคยท่ีจะขอข,อมูลจากทางโรงเรียนกะทันหันแต&
เป9นการสั่งการจาก สพฐ.  ท่ีต,องการข,อมูลทันทีทันใดเนื่องจากให,ความสนใจกับสถานศึกษาเป9นหลักว&าจะมี
ความปลอดภัยมากน,อยแค&ไหนฉะนั้นอาจจะทําให,ท&านลําบาก 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
   - การประชุม ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  
     ณ ห,องประชุมโรงเรียนบ,านเจดีย�โคะ อําเภอแม&สอด จังหวัดตาก 
   (รายละเอียดเอกสาร สามารถดาวน=โหลดได�จากเว็บไซต=   
   www.takesa2.go.th/site/index.php) หมวดหนังสือราชการ 
     มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
นางเมตตา แสวงลาภ  รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
รายละเอียดการปฏิบัติงานของกลุ3มอํานวยการ 

เรื่องท่ี 1  การจําหน3ายดอกมะลิวันแม3แห3งชาติ 
   กําหนดจัดงานวันแม&แห&งชาติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ,าฯ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปJหลวง วันท่ี 12 สิงหาคม เป9นประจําทุกปJ โดยสภาสังคมสงเคราะห�แห&ง
ประเทศไทยได,จัดทําดอกมะลิและผลิตภัณฑ�ดอกมะลิเพ่ือจําหน&ายเป9นประจําทุกปJ จึงขอความร&วมมือสถานศึกษา
ในสังกัดสนับสนุนดอกมะลิให,แก&นักเรียนเพ่ือนําไประลึกถึงพระคุณ และแสดงความกตัญLูกตเวทีต&อแม& ซ่ึงเป9น
การปลูกฝFงให,เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว โดยจัดจําหน&ายดอกละ 10 บาท  
โดยติดต&อให,การสนับสนุนได,ท่ีกลุ&มอํานวยการ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   

เรื่องท่ี 2 การถวายผ�าพระกฐินพระราชทาน ประจําปT 2563 

   การถวายผ,าพระกฐินพระราชทาน ประจําปJ 2563 มีดังนี้ 
   1. การถวายผ,าพระกฐินพระราชทาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         
   2. การถวายผ,าพระกฐินพระราชทาน สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา   
   3. การถวายผ,าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ  
   4. การถวายผ,าพระกฐินพระราชทาน สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.  

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงขอเรียนเชิญท&านผู,มีจิตศรัทธา
และขอประชาสัมพันธ�เชิญชวนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู,ปกครองนักเรียน ร&วมอนุโมทนาบริจาค
ทรัพย�ได,ท่ีกลุ&มอํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการประถมศึกษาตาก เขต 

 

 

/รายละเอียดการ... 

 

 



๓ 

 

รายละเอียดการปฏิบัติงานกลุ3มนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา   

เรื่องท่ี 1 การปรับและเพ่ิมเติมจุดเน�น ตามนโยบายของผอ.สพป.ตาก เขต ๒ 
   สพป.ตาก เขต ๒ ได�มีการปรับ / เพ่ิมเติมจุดเน�นตามนโยบายของผอ.สพป.ตาก เขต ๒  
จากเดิม ๗ ข�อ เป น ๑๐  ข�อ โดยขอความร%วมมือสถานศึกษาทุกแห%งได�ดําเนินโครงการ/กิจกรรมต%างๆ  
ให�สอดคล�องกับจุดเน�น ดังกล%าว ท้ังนี้ได�มีหนังสือแจ�งโรงเรียนไปแล�วเม่ือวันท่ี ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓   
หนังสือท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/๒๔๙๕  
   จากเดิม ๗ ข,อ เป9น ๑๐ ข,อ เพ่ือให,สอดคล,องกับยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปJ ลอดคล,องกับ
นโยบายของ สพฐ. และสอดคล,องกับแผนปฏิบัติการศึกษาของ สพป.ตาก เขต 2 ซ่ึง 10 จุดเน,น ได,แจ,งให,
ทุกโรงเรียนไปแล,ว และมีการนิเทศตาม 10 จุดเน,น การประเมินโรงเรียนหรือว&าการประเมินประสิทธิภาพ
ผลการทํางานของโรงเรียน จะให, 10 จุดเน,นเป9นหลักในการทํางาน 

เรื่องท่ี 2 การใช�มาตรฐานการเรียนรู�และตัวช้ีวัด  

   กลุ&มสาระการเรียนรู,คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และสาระภูมิศาสตร�ในกลุ&มสาระการเรียนรู,
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  
   ขอให,ผู,บริหารโรงเรียนช&วยนิเทศ ติดตามการนํามาตรฐานการเรียนรู,และตัวชี้วัดใน
หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ นําไปใช,ในทุกชั้นเรียนและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนให,เสร็จสมบูรณ� โดยนําพระบรม 
ราโชบายด,านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ และหลักสูตรการต,านทุจริตสู&การปฏิบัติอย&างเป9นรูปธรรม
และยั่งยืน         
   จากการท่ีกลุ&มงานหลักสูตรได,ทําแบบสํารวจ Google form เพ่ือสอบถามเก่ียวกับสภาพ
ปFญหาและความต,องการในการอบรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได,ข,อสรุปดังนี้ 
       ๑) โรงเรียนท่ีจัดทําหลักสูตรเสร็จสมบูรณ�ครบทุกชั้นเรียน มีจํานวน ๖๗ โรงเรียน 
       ๒) โรงเรียนท่ีจัดทําแต&ไม&สมบูรณ� และต,องการได,รับการอบรมเพ่ิมเติม มีจํานวน ๔๙ โรงเรียน 
ซ่ึงกลุ&มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จะได,วางแผนการดําเนินงานเพ่ือจัดอบรมพัฒนาให,
ต&อไป 

เรื่องท่ี 3 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)  
   ทางสพฐ.กําลังดําเนินการ โดยนําพระบรมราโชบายด,านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล,าเจ,าอยู&หัว คือ การศึกษาต,องมุ&งสร,างพ้ืนฐาน
ให,แก&ผู,เรียน ๔ ด,าน ได,แก& ๑) มีทัศนคติท่ีถูกต,องต&อบ,านเมือง ๒) มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง – มีคุณธรรม  
๓) มีงานทํา – มีอาชีพ และ ๔) เป9นพลเมืองดี จึงได,สมรรถนะ จํานวน ๕ สมรรถนะ ได,แก& 
       ๑. การจัดการตนเอง 
       ๒. การสื่อสาร 
       ๓. การรวมพลังทํางานเป9นทีม 
       ๔. การคิดข้ันสูง 
       ๕. การเป9นพลเมืองท่ีเข,มแข็ง 
  ขอให,โรงเรียนติดตามความเคลื่อนไหวการปรับหลักสูตรครั้งนี้หากมีความคืบหน,าจะแจ,งให,ทราบ
ต&อไป 

/เรื่องท่ี 4 การจัดกิจกรรม... 
 
 



๔ 

 

เรื่องท่ี 4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   ให,เน,นการเรียนรู,ผ&านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) และพัฒนาผู,เรียนให,มี
ทักษะจําเป9นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถคิดวิเคราะห� คิดสร,างสรรค�    คิดแก,ปFญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และทํางานร&วมกับผู,อ่ืนได,อย&างมีประสิทธิผล 

เรื่องท่ี 5 การจัดการเรียนการสอน  
   เน,นการอ&านออกเขียนได, และการจัดกิจกรรมสหกรณ�ออมทรัพย�ของโรงเรียนบูรณาการ 
ในการเรียนการสอน ในสถานการณ�การแพร&ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

เรื่องท่ี 6 ปTการศึกษา ๒๕๖๓ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห3งชาติ (องค=การมหาชน) ได,กําหนดให,มี
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET)  
       - ชั้นประถมศึกษาปJท่ี ๖ วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔  
       - ชั้นมัธยมศึกษาปJท่ี ๓ วันท่ี ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
       - ชั้นมัธยมศึกษาปJท่ี ๖ วันท่ี  ๒๗ - ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๔  
       - การส&งข,อมูลนักเรียน โรงเรียนจัดส&งข,อมูลนักเรียนชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ ผ&านระบบ O-NET 
ทางเว็ปไซต�www.niets.or.thต้ังแต&วันท่ี  ๑  กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอให,ช&วยติดตามการส&ง
ข,อมูลนักเรียนให,ทันตามกําหนด 

เรื่องท่ี 7 ปTการศึกษา ๒๕๖๓ สพฐ. กําหนดให�มีการประเมินดังนี้ 
       - การประเมินความสามารถด,านการอ&านของผู,เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปJท่ี ๑ ได,กําหนดการสอบ 
ในวันพุธท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
       - การประเมินคุณภาพผู,เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปJท่ี ๓ ได,กําหนดการสอบในวันพุธท่ี  
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
       - โรงเรียนส&งข,อมูลนักเรียนท่ีมีสิทธิ์สอบ ผ&านระบบ NT Accessในระหว&างวันท่ี ๘ – ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ซ่ึงจะมีหนังสือแจ,งโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง 

เรื่องท่ี 8 การประเมินการอ3าน เขียน  
   ระดับชั้น ป.๑-๖ จะมีการประเมินปJการศึกษาละ ๒ ครั้ง (เทอมละ ๑ ครั้ง)  
คือภาคเรียนท่ี ๑ คัดกรองและรายงานผลในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และภาคเรียนท่ี ๒ คัดกรองและ  
รายงานผลในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยใช,เครื่องมือท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จัดส&งให,  (ช&วงนี้อยู&ในระหว&างการรอเครื่องมือประเมินการอ&านและเขียนจาก สพฐ.) 

เรื่องท่ี 9 การดําเนินการจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT, O-NET โดยใช,
กระบวนการ 9 steps to SustainableSuccess  สู&การปฏิบัติในโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 
    รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงานแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน  
RT, NT, O-NET โดยใช,กระบวนการ 9 steps to SustainableSuccess มีดังนี้ 
   กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการทํางานแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน RT, NT, O-NET โดยใช,กระบวนการ 9 steps to SustainableSuccess สู&การปฏิบัติจริงใน
โรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 และเตรียมข,อมูล  สร,างเครื่องมือนิเทศติดตาม (สิงหาคม) 
   กิจกรรมท่ี 2 ประชุมผู,บริหารและครูสัญจรท้ัง 5 อําเภอการขับเคลื่อนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT, O-NET โดยใช,กระบวนการ 9 steps to SustainableSuccess  
สู&การปฏิบัติจริงในโรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 (สิงหาคม-กันยายน) 
 

      /-การวิเคราะห�หลักสูตร... 
 
 



๕ 

 

   -การวิเคราะห�หลักสูตร/ตัวชี้วัดสถานศึกษา 
   -การทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   -แนวทางตรวจข,อสอบอัตนัยท้ัง  NT, O-NET 
   กิจกรรมท่ี 3 การจัดทําคลังข,อสอบตามแนวทางโครงสร,างข,อสอบ (Test  blueprint) 
    - O-netท้ัง 4 กลุ&มสาระการเรียนรู,หลัก (ธันวาคม ๒๕๖๓-กุมภาพันธ� ๒๕๖๔) 
   - NT ภาษาไทย/คณิตศาสตร� 
   - RT ด,านการอ&าน การเขียน 
   กิจกรรมท่ี 4 การนิเทศ ติดตาม แนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน RT,NT, O-NET โดยใช,กระบวนการ 9 steps to Sustainable สู&การปฏิบัติจริงในโรงเรียน
สังกัด สพป.ตาก เขต 2 (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 
   กิจกรรมท่ี 5 สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT, O-NET โดยใช,กระบวนการ 9 steps to Sustainable สู&การปฏิบัติจริง 
ในโรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 และยกย&องเชิดชูเกียรติ (มิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖๔) 

เรื่องท่ี 10 ขอให,โรงเรียนท่ีได,รับจัดสรรงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม ได,เบิกจ&ายให,ทันตามเวลา 

เรื่องท่ี 11 การโอนจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานของโครงการเสริมสร�างคุณธรรม  จริยธรรมและ
ธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปTงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
   ด,วย สพฐ. ได,โอนจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานของโครงการเสริมสร,างคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สพป.
ตาก เขต ๒  
ได,พิจารณาจัดสรรให,โรงเรียนในสังกัดเพ่ือเป9นค&าใช,จ&าย  ดังนี้ 
  1. ค&าใช,จ&ายในการดําเนินกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สําหรับผู,บริหารและครู 
       - โรงเรียนบ,านแม&ตื่น - โรงเรียนบ,านกล,อทอ 
 ๒. ค&าใช,จ&ายในการดําเนินกิจกรรมบริษัทสร,างการดีโรงเรียนเครือข&ายร,อยละ ๓๐ จํานวน  ๓๔ 
โรงเรียน  โรงเรียนเครือข&ายร,อยละ ๔๐ จํานวน  ๔๕  โรงเรียน  รวม  ๗๙  โรงเรียน 
  ๓. ค&าใช,จ&ายในการดําเนินกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น,อย 
       - โรงเรียนบ,านแม&ปะ - โรงเรียนบ,านม&อนหินเหล็กไฟ - โรงเรียนแม&จะเราบ,านสองแคว 
       - โรงเรียนบ,านห,วยนกแล - โรงเรียนบ,านนกกก - โรงเรียนแม&อุสุวิทยา 
       - โรงเรียนบ,านเซอทะ - โรงเรียนขุนห,วยบ,านรุ&ง - โรงเรียนป�าไม,อุทิศ  ๔    
       - โรงเรียนบ,านยะพอ  
 ๔. ค&าใช,จ&ายในการดําเนินกิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมต&อต,านการทุจริต 
       - โรงเรียนบ,านแม&กุเหนือ - โรงเรียนชุมชนบ,านแม&ตาวกลางฯ - โรงเรียนบ,านห,วยบง 
       - โรงเรียนบ,านพะละ - โรงเรียนบ,านแม&จวาง - โรงเรียนบ,านอู&หู& 
       - โรงเรียนบ,านปรอผาโด, - โรงเรียนบ,านแม&ละมุ,ง - โรงเรียนชุมชนบ,านพบพระ 
       - โรงเรียนอรุณเมธา 
 ๕. ค&าใช,จ&ายในการดําเนินกิจกรรมสื่อสร,างสรรค�ต,านทุจริต (สื่อภาพยนตร�สั้น) 
       - โรงเรียนชุมชนบ,านแม&ต,านฯ (ประถม)     
  สพป.ตาก เขต ๒ จะมีหนังสือแจ,งพร,อมรายละเอียดในภายหลัง 
 (แจ,งเพ่ือให,ทราบก&อนจะได,เตรียมการ) 
 

/รายละเอียดการปฏิบัติ... 
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รายละเอียดการปฏิบัติงานกลุ3มส3งเสริมการจัดการศึกษา 

นายพงศ=ศาสตร= ไพรสินธุ= รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
เรื่องท่ี 1 แนวทางการดูแลนักเรียนเพ่ือลดปcญหาการตีตราทางสังคมช3วงโควิด 19 (Covid Stigma) และ
การกล่ันแกล�งกันในสถานศึกษา (Bullying) 
   ด,วย สถานการณ�การแพร&ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ท่ีส&งผลกระทบอย&างกว,างขวาง
โดยเฉพาะผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต&อนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เนื่องจากมีนักเรียนและบุคลากรบางกลุ&ม
ไม&เข,าใจสถานการณ�ท่ีแท,จริงท่ีเกิดข้ึนในปFจจุบันจนก&อให,เกิดปFญหาการตีตราทางสังคม และการกลั่นแกล,งกัน
จากสถานการณ�ดังกล&าว 
  1.1 การตีตราทางสังคมช&วงโควิด 19 (Covid Stigma) 

 ทําไม COVID-19 ก&อให,เกิดการตีตราทางสังคมมากมาย  
 COVID-19 เป9นโรคใหม&และมี หลายอย&างท่ีเรายังไม&รู,เก่ียวกับโรคนี้  
 เรามักกลัวสิ่งท่ีไม&รู,  
 การแสดงความรู,สึกกลัว “คนอ่ืน” ทําได,ง&ายเป9นท่ีเข,าใจได,ว&ามีความสับสน ความวิตกกังวล 

และความหวาดกลัวเกิดข้ึนในสังคม ปFจจัยเหล&านี้แพร&ความคิดแบบ เหมารวมท่ีอันตราย
เพ่ิมข้ึนด,วย 

 การตีตราทางสังคม  
 อาจทําให,ประชาชนปกปดอาการเจ็บป�วยเพ่ือหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติ  
 อาจขัดขวางไม&ให,ประชาชนเข,ารับการรักษาทันที  
 อาจทําให,ประชาชนหมดกําลังใจท่ีจะเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือสุขภาพท่ีดี 

 1.2 การกลั่นแกล,ง (Bullying) ความรุนแรงในสังคม 
   การกลั่นแกล,ง (Bullying) หมายถึง พฤติกรรมท่ีไม&เป9นท่ียอมรับในสังคม โดยพฤติกรรมนั้น
เป9นความต้ังใจกระทําให,ผู,อ่ืนได,รับความทุกข�ความเจ็บปวด เพ่ือให,ตนเองรู,สึกมีอํานาจ หรือมีพลังเหนือกว&า
ผู,อ่ืน อีกท้ังการกระทําดังกล&าวจะเกิดข้ึนซํ้าๆ อย&างต&อเนื่องและมีระยะเวลายาวนาน มีหลายชีวิตท่ีต,องจบ
ชีวิตลงเพราะไม&สามารถทนต&อการถูกกลั่นแกล,งของสังคมได,  
   เด็กไทยมีพฤติกรรม “บูลลี่” อันดับ 2 ของโลก พบว&าเพศหญิงถูกกลั่นแกล,งมากกว&าเพศชาย 
โดยช&วงอายุประมาณ 13-15 เป9นช&วงท่ีเด็กถูกกลั่นแกล,งกันมากท่ีสุด 

 ประเภทของการกลั่นแกล,ง 
 การกลั่นแกล,งทางกายภาพ (Physical Bullying) 
 การกลั่นแกล,งทางคําพูด (Verbal Bullying) 
 การกลั่นแกล,งทางสังคม (Social Bullying) 
 การกลั่นแกล,งผ&านโลกดิจิตอล (Cyberbullying) 
 ผลกระทบต&อผู,ท่ีถูกกลั่นแกล,ง… 
 มีภาวะซึมเศร,าและความวิตกกังวล ส&งผลต&อความรู,สึกโดดเด่ียว มีผลต&อการเปลี่ยนแปลง

ด,านการนอนหลับ การรับประทานอาหาร และการสูญเสียความสนใจในกิจกรรมท่ีพวกเขา
เคยสนุก ภาวะซึมเศร,านี้อาจส&งผลไปถึงวัยผู,ใหญ& 

 ปFญหาด,านสุขภาพ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงและมีแนวโน,มท่ีจะออกจากโรงเรียนกลางคันมากข้ึน 

“กลับกลายเป9นว&าคนท่ีเป9นผู,กลั่นแกล,งสามารถอยู&ในสังคมได,อย&างปกติสุข  
แต&คนท่ีถูกกลั่นแกล,งกลับต,อง...จบชีวิตตัวเองเพียงเพราะความสนุกของผู,อ่ืน” 

/***สามารถดูข,อมูล... 



 

***สามารถดูข,อมูลเพ่ิมเติมได,ท่ีเว็บไซต� 

เรื่องท่ี 2 โครงการพัฒนาระบบออนไลน=เพ่ือเฝmาระวังและติดตามปcญหาเด็กท่ีได�รับผลกระทบจาก
สถานการณ=โควิด ๑๙ 
  สถานการณ�การแพร&ระบาดของไวรัสโควิด
โดยเฉพาะ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต&อเด็กเคลื่อนย,ายในพ้ืนท่ีอําเภอแม&สอด จากผลสํารวจเบ้ืองต,นพบว&าเด็ก
และผู,ปกครองประสบภาวะความเครียดและมีความวิตกกังวลมากข้ึนจากสถานการณ�ดังกล&าว อีกท้ัง
สถานการณ�ความรุนแรงท่ีมีแนวโน,มว&าจะสูงข้ึน
   จากสถานการณ�ดังกล&าวสํานักงานเขตพ้ืน
ไรท�บียอนด�บอร�เดอร� ได,เล็งเห็นถึงความสําคัญของปFญหาและผลกระทบจากสถานการณ�
ไวรัสโควิด ๑๙ ท่ีมีต&อเด็กในโรงเรียนและชุมชน จึงได, ดําเนินกิจกรรม 
เพ่ือเฝ�าระวังและติดตามปFญหาเด็กท่ีได,รับผลกระทบ
นําร&องเพื่อพัฒนากลไกการเฝ�าระวัง และติดตามปFญหาเด็กท่ีได,รับผลกระทบในสถานการณ�โควิด 
ท้ัง ๔ ด,าน ได,แก& ผลกระทบทางจิตใจ ด,านการศึกษา ด,านความปลอดภัย และด,านความเป9นอยู&ท่ัวไป 
รวมถึงเป9นช&องทางการให,คําปรึกษา
การเรียนรู,ต&างด,าวสังกัดการดูแลของสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
ได,แก& โรงเรียนบ,านเจดีย�โคะ, โรงเรียนบ,านแม&โกนเกน
ศูนย�การเรียนรู,นิวเวฟ, ศูนย�การเรียนรู,นิวเดย�
ผ&านการทํางานร&วมกับคณะครูและนักจิตวิทยาในโรงเรียนฯ เพ่ือลดความเครียดในเด็ก ผู,ปกครอง และเฝ�า
ระวังปFญหาความรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยมีระยะเวลาการดําเนินโครงการต้ังแต&วันท่ี 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
เรื่องท่ี 3 โครงการอนุรักษ=พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
   จังหวัดตากได,มีมติเห็นชอบให,สถานศึกษาทุกแห&ง 
โดยการสมัครเป9นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนและมีการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน  ซ่ึง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
สถานศึกษาท่ียังไม&ได,เป9นสมาชิก
พฤกษศาสตร�เป9นตามเอกสารโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประสานงานการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนและฐานทรัพยากรท,อ
 

 

ขอรับการช3วยเหลอื หรอืคําปรกึษา
นายพงศกรณ�  ทองคํา
ผู,อํานวยการกลุ&มส&งเสริมการจัดการศึกษา 
โทร.094
(ตลอด 24 

๗ 

สามารถดูข,อมูลเพ่ิมเติมได,ท่ีเว็บไซต� http://www.pepgtakesa2.com/
หรือสแกน QR Code 

  
โครงการพัฒนาระบบออนไลน=เพ่ือเฝmาระวังและติดตามปcญหาเด็กท่ีได�รับผลกระทบจาก

สถานการณ�การแพร&ระบาดของไวรัสโควิด๑๙ ท่ีส&งผลกระทบอย&างกว,างขวาง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต&อเด็กเคลื่อนย,ายในพ้ืนท่ีอําเภอแม&สอด จากผลสํารวจเบ้ืองต,นพบว&าเด็ก

และผู,ปกครองประสบภาวะความเครียดและมีความวิตกกังวลมากข้ึนจากสถานการณ�ดังกล&าว อีกท้ัง
สถานการณ�ความรุนแรงท่ีมีแนวโน,มว&าจะสูงข้ึน 

จากสถานการณ�ดังกล&าวสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
ไรท�บียอนด�บอร�เดอร� ได,เล็งเห็นถึงความสําคัญของปFญหาและผลกระทบจากสถานการณ�

ท่ีมีต&อเด็กในโรงเรียนและชุมชน จึงได, ดําเนินกิจกรรม “พัฒนาระบบออนไลน�
เฝ�าระวังและติดตามปFญหาเด็กท่ีได,รับผลกระทบจากสถานการณ�โควิด๑๙” ร&วมกันข้ึน 

นําร&องเพื่อพัฒนากลไกการเฝ�าระวัง และติดตามปFญหาเด็กท่ีได,รับผลกระทบในสถานการณ�โควิด 
ด,าน ได,แก& ผลกระทบทางจิตใจ ด,านการศึกษา ด,านความปลอดภัย และด,านความเป9นอยู&ท่ัวไป 

รวมถึงเป9นช&องทางการให,คําปรึกษาทางด,านจิตใจให,กับเด็กและเยาวชนท่ีศึกษาอยู&ในระบบโรงเรียนและ
การเรียนรู,ต&างด,าวสังกัดการดูแลของสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 

โรงเรียนบ,านแม&โกนเกน, โรงเรียนแม&ก้ืดหลวงฯ และโรงเรียนบ,าน
ศูนย�การเรียนรู,นิวเดย�, ศูนย�การเรียนรู,แชมป�เปJ�ยน, ศูนย�การเรียนรู,ซีดีทีซี

ผ&านการทํางานร&วมกับคณะครูและนักจิตวิทยาในโรงเรียนฯ เพ่ือลดความเครียดในเด็ก ผู,ปกครอง และเฝ�า
ความรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยมีระยะเวลาการดําเนินโครงการต้ังแต&วันท่ี 

โครงการอนุรักษ=พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

จังหวัดตากได,มีมติเห็นชอบให,สถานศึกษาทุกแห&ง ดําเนินการเข,าร&วมสนองพระราชดําริฯ 
โดยการสมัครเป9นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนและมีการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน  ซ่ึง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได,แจ,งสถานศึกษาในสังกัดทราบและขอให,
สถานศึกษาท่ียังไม&ได,เป9นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�ศึกษารายละเอียดและดําเนินการสมัครเป9นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร�เป9นตามเอกสารโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปJงบประมาณ ๒๕๖๒ นโยบายการปรับรูปแบบการ
ประสานงานการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนและฐานทรัพยากรท,องถ่ินท่ีกําหนด  

ขอรับการช3วยเหลอื หรอืคําปรกึษา... 
นายพงศกรณ�  ทองคํา  นางสาวศิวพร ปFญณาวะ 
ผู,อํานวยการกลุ&มส&งเสริมการจัดการศึกษา  ตําแหน&งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจํา สพป.ตาก เขต 2 

094-758-3612  โทร.098-823-9324 หรือ 055-536549 - 115 
24 ช่ัวโมง) 
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โครงการพัฒนาระบบออนไลน=เพ่ือเฝmาระวังและติดตามปcญหาเด็กท่ีได�รับผลกระทบจาก

ท่ีส&งผลกระทบอย&างกว,างขวาง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต&อเด็กเคลื่อนย,ายในพ้ืนท่ีอําเภอแม&สอด จากผลสํารวจเบ้ืองต,นพบว&าเด็ก

และผู,ปกครองประสบภาวะความเครียดและมีความวิตกกังวลมากข้ึนจากสถานการณ�ดังกล&าว อีกท้ังยังพบ

ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และองค�กร
ไรท�บียอนด�บอร�เดอร� ได,เล็งเห็นถึงความสําคัญของปFญหาและผลกระทบจากสถานการณ�แพร&ระบาดของ

พัฒนาระบบออนไลน�
ร&วมกันข้ึน ซ่ึงเป9นโครงการ

นําร&องเพื่อพัฒนากลไกการเฝ�าระวัง และติดตามปFญหาเด็กท่ีได,รับผลกระทบในสถานการณ�โควิด ๑๙ 
ด,าน ได,แก& ผลกระทบทางจิตใจ ด,านการศึกษา ด,านความปลอดภัย และด,านความเป9นอยู&ท่ัวไป 

ทางด,านจิตใจให,กับเด็กและเยาวชนท่ีศึกษาอยู&ในระบบโรงเรียนและศูนย�
จํานวน 8 โรงเรยีน นําร&อง 

โรงเรียนแม&ก้ืดหลวงฯ และโรงเรียนบ,านหัวฝาย 
ศูนย�การเรียนรู,ซีดีทีซี,  

ผ&านการทํางานร&วมกับคณะครูและนักจิตวิทยาในโรงเรียนฯ เพ่ือลดความเครียดในเด็ก ผู,ปกครอง และเฝ�า
ความรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยมีระยะเวลาการดําเนินโครงการต้ังแต&วันท่ี ๑ กรกฎาคม –  

โครงการอนุรักษ=พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

ดําเนินการเข,าร&วมสนองพระราชดําริฯ 
โดยการสมัครเป9นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนและมีการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน  ซ่ึง

ได,แจ,งสถานศึกษาในสังกัดทราบและขอให,
อียดและดําเนินการสมัครเป9นสมาชิกสวน

พฤกษศาสตร�เป9นตามเอกสารโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
นโยบายการปรับรูปแบบการ

งถ่ินท่ีกําหนด   

/โดยส3งเอกสาร... 



๘ 

 

   โดยส3งเอกสารท่ีครบถ�วนสมบูรณ=ให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
เพ่ือดําเนินการต3อไป  และเม่ือโรงเรียนได,รับตอบรับเป9นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนแล,ว (ได�รับรหัส
สมาชิก)  ขอให,รายงานในแบบรายงานสมาชิกพฤกษศาสตร�โรงเรียนฯ ให,สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ เพ่ือรายงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตากต&อไป  
   ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/๓๗๔๔  ลงวันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

เรื่องท่ี 4 การดําเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข ภาคเรียนท่ี ๑  
ปTการศึกษา ๒๕๖๓  

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ,งให,ท&านทราบและดําเนินการดังนี้ 
       4.๑ สํานักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาได,ปรับปรุงปฏิทินการดําเนินงาน
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี   
๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ และคู&มือปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษฯ ปJการศึกษา 
๒๕๖๓ ฉบับ ณ วันท่ี  ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ รายละเอียดดังแนบ 
       4.๒ ขอให,สถานศึกษาดําเนินการตามปฏิทินการดําเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียน - ยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)  ภาคเรียนท่ี ๑ ปJการศึกษา ๒๕๖๓ ให,ทัน
ตามกําหนดเวลา และปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีกําหนดในคู&มือปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษฯ  อย&างเคร&งครัด 
       4.๓ สถานศึกษาติดตามความก,าวหน,า ข&าวสาร เก่ียวกับดําเนินงานโครงการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)  ท่ีเว็บไซต� https://cct.thaieduforall.org  
และสามารถติดต&อสอบถามข,อมูล ผ&าน ๒ ช&องทาง ดังนี้ 
                        1) EEF Call center หมายเลขโทรศัพท� ๐๒-๐๗๙-๕๔๗๕ กด ๑  
         (วันจันทร� – ศุกร� เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.) 
                         ๒) Facebook page “การคัดกรองนักเรียนยากจน”   

ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/ว๒๙๑๕ ลงวันท่ี  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

เรื่องท่ี 5 นโยบายการปmองกันและแก�ไขปcญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
   ด,วย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ส&งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง นโยบายการป�องกันและแก,ไขปFญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  มาเพ่ือแจ,งสถานศึกษา
ในสังกัดทราบและใช,เป9นแนวทางในการดําเนินงานการป�องกันและแก,ไขปFญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
เพ่ือตัดวงจรการแพร&ระบาดของยาเสพติด 
   ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/ว๙๒๐ ลงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
และแจ,งให,สถานศึกษาดําเนินการป�องกัน เฝ�าระวังและแก,ไขปFญหายาเสพติดในสถานศึกษา ไปแล,ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เรื่องท่ี 6 การดูแล... 
 
 



๙ 

 

เรื่องท่ี 6 การดูแลช3วยเหลือและคุ�มครองนักเรียน  
   พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เป9นปJแห&งการรู,จัก รัก เข,าใจ ห&วงใย ไม&ท้ิงใครไว,ข,างหลัง  
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน  เพ่ือเข,าช&วยเหลือนักเรียนได,ทันท&วงที  
ระบบดูแลช&วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  ๕ ข้ันตอน  
  ๑) การรู,จักนักเรียนเป9นรายบุคคล  
  ๒) การคัดกรองนักเรียน (กลุ&มพิเศษ กลุ&มปกติ กลุ&มเสี่ยง กลุ&มมีปFญหา)   
  ๓) การส&งเสริมและพัฒนานักเรียน    
  ๔) การป�องกันและแก,ไขปFญหานักเรียน  
  ๕) การส&งต&อ ภายใน   : ครูแนะแนว หรือ ฝ�ายปกครอง   ภายนอก : ผู,เชี่ยวชาญเฉพาะด,าน 
  การเยี่ยมบ,านและท่ีพักนักเรียน  
   จัดประชุมผู,ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)  
  ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๒๘๕๘  ลงวันท่ี  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่องท่ี 7 มาตรการการคุ�มครองและช3วยเหลือนักเรียน 
   ด,วย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ แจ,งมาตรการการคุ,มครองและ
ช&วยเหลือนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือให,บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด
ทราบและปฏิบัติเป9นไปในทางเดียวกัน  พร,อมท้ังจัดการสถานการณ�ได,อย&างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการให,คําปรึกษาการป�องกันและแก,ไขปFญหา การป�องปราม และการเยียวยา
เด็กนักเรียนผู,ได,รับผลกระทบจากสถานการณ�ความรุนแรงท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีเกิดข้ึน  
  ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ด3วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๖๗  ลงวันท่ี  ๘  มกราคม  ๒๕๖๓ 

เรื่องท่ี 8 ภัยคุกคาม 
  ขอให,โรงเรียนจัดกิจกรรม/อบรมนักเรียนให,มีความรู, ความเข,าใจ และมีความพร,อมสามารถรับมือ 
กับภัยคุกคามภัยคุกคามประเภทต&างๆ ดังนี้ 
       8.๑ ภัยยาเสพติด หมายถึง ภัยจากยาหรือสารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ท่ีเป9นผลิตภัณฑ�จาก
ธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห� ท่ีเม่ือเสพเข,าสู&ร&างกายโดยวิธีการกิน ดม สูบ ฉีดหรือวิธีใดเป9นช&วงระยะ
เวลานานทําให,ร&างกายทรุดโทรมและต,องเพ่ิมขนาดการเสพมากข้ึน และมีผลต&อร&างกายและจิตใจ เช&น สาร
ระเหย ยาอี กระท&อม โคเคน เฮโรอีน แอมเฟตามิน รวมถึงเหล,า บุหรี่เป9นต,น 
       8.๒ ภัยความรุนแรง หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากการใช,กําลังหรือพลังทางกายการทําร,ายจิตใจ การรังแกกัน 
การใช,ถ,อยคําหยาบคาย เหยียดหยาม ด&าทอ ดูหม่ินเสียดสีข&มเหง โดยเจตนาต&อตนเอง ผู,อ่ืน ต&อกลุ&มหรือ
ชุมชนอ่ืน เพ่ือให,เกิดหรือมีความเป9นไปได,สูงว&าจะเกิดการบาดเจ็บ การเสียชีวิตคุกคามให,หวาดกลัว ทําลาย
หรือรีดไถทรัพย�สินสมบัติและกล&าวโทษผู,อ่ืนเม่ือมีสิ่งไม&ดีเกิดข้ึน รวมถึงการรังแกผ&านโลกไซเบอร� (cyber 
bullying) โดยใช,อินเตอร�เน็ต เช&น ครูลงโทษนักเรียนเกินกว&าเหตุ ครูล&วงละเมิดทางเพศนักเรียน เครือข&าย
สังคมออนไลน� อีเมลการส&งข,อความ SMS เพ่ือสร,างความเดือดเนื้อร,อนใจหรือเป9นอันตรายต&อผู,อ่ืน เป9นต,น 
      8.๓ การคุกคามในชีวิตและทรัพย�สิน หมายถึง การแสดงอํานาจด,วยกิริยาหรือวาจา เป9น
พฤติกรรมท่ีกระทําอย&างต&อเนื่องในช&วงระยะเวลาหนึ่งโดยการเฝ�าติดตาม ก&อให,เกิดความเดือดร,อนรําคาญ
และข&มขู&ทําให,เหยื่อเกิดความตกใจหวาดกลัว เช&น การข&มขู&เหยื่อว&าจะทําอันตรายให,ถึงแก&ชีวิต ร&างกาย หรือ
ทรัพย�สิน เป9นต,น 
 
 
 

/8.๔ การค,ามนุษย�... 
 
 



๑๐ 

 

       8.๔ การค,ามนุษย� หมายถึง การจัดหา การขนส&ง การส&งต&อ การจัดให,อยู&อาศัยหรือการรับไว, 
ซ่ึงบุคคลด,วยความมิชอบตามกฎหมาย ด,วยวิธีการขู&เข็ญ การใช,กําลัง การบีบบังคับ การลักพาตัว การฉ,อโกง  
การหลอกลวง การใช,อํานาจโดยมิชอบมีการให, หรือรับเงิน หรือผลประโยชน�เพ่ือให,ได,มาซ่ึงความยินยอม
ของบุคคลรวมถึงการแสวงหาประโยชน�จากการค,าประเวณีของบุคคลอ่ืน การแสวงประโยชน�ทางเพศใน
รูปแบบอ่ืนการบังคับใช,แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป9นทาสหรือการกระทําอ่ืนเสมือนการเอาคนลง
เป9นทาส การทําให,ตกอยู&ใต,บังคับหรือการตัดอวัยวะออกจากร&างกาย 
       8.๕ อาชญากรรมไซเบอร� หมายถึง ความผิดท่ีกระทําข้ึนต&อปFจเจกบุคคลหรือกลุ&มของปFจเจก
บุคคล ด,วยเหตุจูงใจทางอาญา มีเจตนาทําให,เหยื่อเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือทําร,ายร&างกายหรือจิตใจของเหยื่อ 
ท้ังทางตรง ทางอ,อม โดยใช,เครือข&ายโทรคมนาคมสมัยใหม& อาทิ อินเทอร�เน็ต (ห,องแช็ต อีเมล กระดาน
ประกาศ และกลุ&มข&าว) โทรศัพท�เคลื่อนท่ี (เอสเอ็มเอส/เอ็มเอ็มเอส) 

เรื่องท่ี 9 การปmองกันและแก�ไขปcญหาการตั้งครรภ=ในวัยรุ3น  
  - พระราชบัญญัติการป�องกันและแก,ไขปFญหาการต้ังครรภ�ในวัยรุ&น พ.ศ.๒๕๕๙   
  - กฎกระทรวงกําหนดประเภทของสถานศึกษาและการดําเนินการของสถานศึกษาในการป�องกัน
และแก,ไขปFญหาการต้ังครรภ�ในวัยรุ&น พ.ศ.๒๕๖๑ 
  - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ 
  - แนวปฏิบัติในการดําเนินงานฯ  
       ๑) มีคณะกรรมการดําเนินการป�องกันและแก,ไขปFญหาการต้ังครรภ�ในวัยรุ&น  
       ๒) จัดให,มีการเรียนการสอนเรื่อง เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให,เหมาะสมกับช&วงวัยของนักเรียน 
       ๓) จัดหาและพัฒนาผู,สอนให,สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให,คําปรึกษา  
       ๔) จัดการศึกษาด,วยรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับนักเรียนท่ีมีปFญหาการต้ังครรภ�ให,ได,รับ
การศึกษาต&อในรูปแบบท่ีเหมาะสมจนจบการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  - การส&งต&อนักเรียนซ่ึงต้ังครรภ�ให,ได,รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ�และการจัดสวัสดิการสังคม
อย&างเหมาะสม รวมท้ังประสานภาคีเครือข&ายในการให,ความช&วยเหลือ 

เรื่องท่ี 10 ทักษะชีวิต สพฐ.  
   เพ่ือเป9นภูมิคุ,มกันทางสังคมของนักเรียน ในการจัดการปFญหาต&างๆ รอบตัวในปFจจุบัน  
และเตรียมพร,อมสําหรับการปรับตัวในอนาคต มี ๔ องค�ประกอบ  ได,แก& 
  10.๑ ตระหนักรู,และเห็นคุณค&าในตนเองและผู,อ่ืน 
  10.๒ การคิดวิเคราะห� ตัดสินใจ และแก,ปFญหาอย&างสร,างสรรค� 
  10.๓ การจัดการกับอารมณ�และความเครียด 
  10.๔ การสร,างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู,อ่ืน  

เรื่องท่ี 11  ศูนย=เฉพาะกิจคุ�มครองและช3วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.สพป.ตาก เขต ๒)  
   ในกรณี ยาเสพติด การต้ังครรภ�  ถูกล&วงละเมิดทางเพศ ถูกกระทําความรุนแรง ไม&ได,รับ
ความเป9นธรรมทางการศึกษา  ข&าวท่ีปรากฏในสื่อต&างๆ   ฯลฯ   เม่ือเกิดเหตุให,ดําเนินการดังนี้ 
   ๑. ครูท่ีประสบเหตุ รายงานผู,บริหารโรงเรียนทราบ  พิจารณาดําเนินการ 
   ๒. ผู,บริหารโรงเรียนรายงาน ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ และแจ,งศูนย�เฉพาะกิจคุ,มครองและ
ช&วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.สพป.ตาก เขต ๒)  เพ่ือให,ความช&วยเหลือนักเรียน  ประสานภาคีเครือข&าย
ท่ีเก่ียวข,องให,การช&วยเหลือ  และสืบหาข,อเท็จจริง  
โดยได,มีช&องทางในการแจ,งข&าวสาร เหตุท่ีเกิดกับนักเรียน ตามท่ีได,แงไว,แล,ว 

/เรื่องท่ี 12 การจัดทํา... 
 

 



๑๑ 

 

เรื่องท่ี 12 การจัดทํา และส3งแบบรายงานผู�สําเร็จการศึกษา ปพ.3  
   การจัดทํา ปพ.3 ตามแบบพิมพ� แบบรายงานผู,สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.3) มี 3 ระดับ ดังนี้ 
   1)ปพ.3 : ป (การศึกษาประถมศึกษา) ผู,จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา  
(จัดทํา 2 ชุด เก็บโรงเรียน 1 ชุด ส&งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1 ชุด) 
   2)ปพ.3 : บ (การศึกษาภาคบังคับ) ผู,จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต,น  
(จัดทํา 3 ชุด เก็บโรงเรียน 1 ชุด ส&งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1 ชุด ส&ง สพฐ. 1 ชุด) 
   3)ปพ.3 : พ (การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ผู,จบหลักสูตรการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(จัดทํา 3 ชุด เก็บโรงเรียน 1 ชุด ส&งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1 ชุด ส&ง สพฐ. 1 ชุด) 
   และการจัดทํา ปพ.3 ปJการศึกษา 2562 มีหนังสือ สพฐ. ท่ี ศธ 04004/ว328 ลงวันท่ี 
11 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการจัดทําและจัดส&งแบบรายงานผู,สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(ปพ.3)ของสถานศึกษา แจ,งแนวทางการจัดทําและจัดส&งแบบ ปพ.3 เพ่ือให,เอกสาร 
ปพ.3 มีความถูกต,องตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว, ก&อนจัดส&งไปจัดเก็บท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ี และ 
สพฐ. ถูกต,องตรงกัน สพฐ.จึงขอให,สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กํากับดูแลการจัดทําหลักฐานการศึกษา 
ดังนี้ 
   1)สถานศึกษาจัดทําแบบ ปพ.3 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด และให,ดําเนินการ 
ให,แล,วเสร็จภายใน 30 วัน นบัจากวันอนุมัติผลการเรียนและสําเร็จการศึกษาแต&ละครั้ง จากนั้นจัดส&ง 
แบบ ปพ.3ให,สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้ 1) จัดเก็บ ปพ.3 (ป,บ,พ) ไว,ท่ีโรงเรียน 1 ชุด 2) จัดส&ง
แบบ ปพ.3 : ป ให,สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1 ชุด และ ปพ.3 : บ และ พ ส&งให,สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา อย&างละ 2 ชุด (คือชุดท่ีต,องเก็บไว,ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และชุดท่ีต,องส&งเก็บไว,ท่ี สพฐ.) 
   2)สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตรวจสอบความถูกต,องของ ปพ.3 : ป,บ,พ ให,เป9นไป
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด หากพบว&าแบบ ปพ.3 ไม&ถูกต,อง ให,แจ,งทักท,วงทุกชุดกลับคืนให,
สถานศึกษาดําเนินการแก,ไขให,ถูกต,อง แล,วกําหนดระยะเวลาในการส&งคืนให,เหมาะสม 
   3)สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวบรวมแบบ ปพ.3 ฉบับท่ีตรวจสอบและแก,ไขถูกต,องจาก
สถานศึกษาแล,ว ส&งให, สพฐ.ต&อไป 
   กฎ ระเบียบ เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 
   1)แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู,ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 
   2)คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 618/2552 เรื่องการจัดทําแบบรายงานผู,สําเร็จ
การศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.3) 
   3)หนังสือ สพฐ. ท่ี ศธ 04004/ว328 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการ
จัดทําและจัดส&งแบบรายงานผู,สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(ปพ.3)ของ
สถานศึกษา 
   4)หนังสือ สพป.ตาก เขต 2 ท่ี ศธ 04056/ว2391 ลงวนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 เรื่อง
การตรวจความถูกต,องของแบบรายงานผู,สําเร็จการศึกษา(ปพ.3) ปJการศึกษา 2562 
   การดําเนินการ 
   สพป.ตาก เขต 2 ดําเนินการตรวจสอบความถูกต,องของหลักฐานการศึกษา แบบ ปพ.3 
โดยคณะกรรมการฯ และจัดส&งแบบ ปพ.3 และเอกสารการทักท,วงเพ่ือให,โรงเรียนในสังกัดดําเนินการแก,ไข 
ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต 2 ท่ี ศธ 04056/ว2391 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2563 และให,โรงเรียนท่ีนํา
แบบ ปพ.3 กลับไปปรับแก,ให,แล,วเสร็จ และให,ส&ง สพป.ตาก เขต 2 ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2562  

/มีโรงเรียนส3งแบบ... 



๑๒ 

 

มีโรงเรียนส3งแบบ ปพ.3 ท่ีมีความถูกต�องสามารถจัดเก็บได� จํานวน 104 โรงเรียน และโรงเรียนท่ียัง
ไม3ได�ส3ง ปพ.3 จํานวน 1 โรงเรียน โรงเรียนท่ีนําแบบ ปพ.3 กลับไปแก�ไขแล�วยังไม3ได�ส3ง 16 โรงเรียน 
รวมโรงเรียนท่ียังไม3ได�ส3ง ปพ.3 ท้ังส้ินจํานวน 17 โรงเรียน  
   ท้ังนี้ ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 618/2552 เรื่องการจัดทําแบบรายงาน
ผู,สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.3) ในข,อท่ี 4.2 ให,มีการแต&งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการจัดทําแบบรายงานผู,สําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป9นคราว ๆ ไป ทาง สพป.ตาก เขต 2 
จึงให,ทางโรงเรียนจัดทําคําสั่งดังกล&าวตามแบบท่ีกําหนด และให,แนบมาพร,อมกับการส&งแบบ ปพ.3 เพ่ือใช,
อ,างอิงรายมือชื่อผู,พิมพ� ผู,ทาน ผู,ตรวจ และนายทะเบียน มีโรงเรียนท่ียังไม3ได�ส3งคําส่ังฯ จํานวน 22 
โรงเรียน และยังมีโรงเรียนท่ีต�องมีปรับแก�แบบ ปพ.3 และรับคืนเนื่องจากส3งแบบ ปพ.3 มาเกินจํานวนท่ี
กําหนด ได�แก3 โรงเรียนบ�านจกปก(ปรับแก�), โรงเรียนบ�านแม3ตาวใต�(รับคืน/ปรับแก�), โรงเรียนบ�านแม3ระ
เมิง(รับคืน/ปรับแก�ระดับ ม.ปลาย) และโรงเรียนบ�านแม3โพ(รับคืนเนื่องจากส3งเกิน) 
   ขอให�โรงเรียนท่ียังไม3ได�จัดส3งแบบ ปพ.3 เร3งดําเนินการให�แล�วเสร็จด�วย โดยให�นําส3ง
ได�ท่ีห�องส3งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒  

เรื่องท่ี 13 การดําเนินการสําหรับเด็กG 
   การออกหลักฐานผู,ไม&มีสถานะทางทะเบียนให,กับเด็กG ก&อนปJการศึกษา 2561 อําเภอแม&สอด
ให,จัดทําแบบฟอร�มยืนยันจากโรงเรียนในสังกัด โดยมีแบบสรุปรายชื่อนักเรียน และแบบติดภาพถ&ายนักเรียน 
ส&งให, สพป.ตาก เขต 2 รับรองการเป9นนักเรียน แล,วนําส&งให,ท่ีว&าการอําเภอแม&สอด จึงนัดหมายการจัดทําบัตร
ของผู,ไม&มีสถานะทางทะเบียน (บัตร 10 ปJ) ตามแบบสํารวจเพ่ือจัดทําทะเบียนประวัติสําหรับบุคคลท่ีไม&มี
สถานะทางทะเบียนกลุ&มตามกฎหมาย พรบ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2551) มาตรา 38 วรรค 2 
แต&สําหรับการจัดทําบัตรผู,ไม&มีสถานะทางทะเบียนของอําเภอแม&ระมาด ท&าสองยาง พบพระ อุ,มผาง  
มีแนวทางท่ีแตกต&างกันไป ทาง สพป.ตาก เขต 2 จึงทําหนังสือแจ,งให,ทุกโรงเรียนดําเนินการตามแนวทาง
เดียวกับอําเภอแม&สอด ต&อมาเม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2561 ทางอําเภอแม&สอดได,แจ,งแนวทางการดําเนินการ
เก่ียวการแก,ไขปFญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กG ว&า ครม.มีมติให,กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย และสภาความม่ันคงแห&งชาติ หารือร&วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จะดําเนินการใน
รูปแบบคณะทํางานฯ ดังนั้น สพป.ตาก เขต 2 จึงแจ,งให,โรงเรียนทราบและระงับการดําเนินการเรื่องท่ี
เก่ียวข,องไว,ก&อน 
   เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2562 สพฐ.แจ,งซักซ,อมแนวปฏิบัติการแก,ไขปFญหาสถานะบุคคล
ของนักเรียนท่ีเลขประจําตัวข้ึนต,นด,วยอักษร G โดยสํานักบริหารการทะเบียนประสานกระทรวงศึกษาธิการ 
ให,ส&งข,อมูลรายบุคคลของนักเรียน G ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. เพ่ือตรวจสอบรายชื่อเด็ก G ท่ีจะได,รับการ
ทําบัตรฯ (ออกเลข 13 หลัก) ตามกฎหมายท่ีกําหนด แล,วส&งรายชื่อให,สํานักทะเบียนแต&ละเขตอําเภอ 
จากนั้นสํานักทะเบียนอําเภอ จะประสานนัดหมายกับทางโรงเรียนให,นําพานักเรียน Gท่ีมีรายชื่อมาจัดทําบัตรฯ 
ต&อไป 
   กฎ ระเบียบ เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 
   1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0309.1/ว7167 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 
เรื่องการแก,ไขปFญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กท่ีมีเลขประจําตัวข้ึนต,นด,วยอักษร(G)  
   2)หนังสือ สพป.ตาก เขต 2 ท่ี ศธ 04056/ว5110 ลงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
เรื่องซักซ,อมแนวปฏิบัติการแก,ไขปFญหาสถานะบุคคลของนักเรียนท่ีเลขประจําตัวข้ึนต,นด,วยอักษรG 
 
 

/การดําเนินการ... 
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   การดําเนินการ 
สพป.ตาก เขต 2 แจ,งโรงเรียนในสังกัดให,ทราบแนวทางท่ีเก่ียวข,องแล,ว และได,ประสานไปยังอําเภอในเขต
พ้ืนท้ัง 5 อําเภอ แจ,งว&าข,อมูลรายชื่อรายบุคคลของนักเรียน G สามารถตรวจสอบได,ท่ีสํานักทะเบียนอําเภอ
ในพ้ืนท่ีของโรงเรียน เพ่ือนัดหมายการพานักเรียน G มาออกเลข 13 หลัก โดยไม&ต,องส&งเอกสารให,  
ผอ.สพป.ตาก เขต 2  

รายละเอียดการปฏิบัติงานกลุ3มบริหารงานบุคคล 
เรื่องท่ี 1 งานสรรหา บรรจุและแต3งตั้ง 
  1.1  ตําแหน3งว3างข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (1) สพป.ตาก เขต 2 ได,เสนอตําแหน&งว&างภายหลังจากการพิจารณาย,ายข,าราชการครูฯ รอบท่ี 1 
ขออนุมัติต&อท่ีประชุมกศจ.ตาก ในการประชุมครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2563  เพ่ือบรรจุและ
แต&งต้ังจํานวน  88 อัตรา ซ่ึงได,เรียกบรรจุฯ ไปแล,ว เม่ือวันท่ี  23 มิถุนายน 2563 จํานวน 25 อัตรา 
สําหรับตําแหน&งท่ีเหลือ ได,ดําเนินการขอใช,บัญชีจาก กศจ.อ่ืน ได,แก& วิชาเอกภาษาไทย 21อัตรา   
วิชาเอกปฐมวัย 34 อัตรา / วิชาเอกแนะแนว  1 อัตรา /วิชาเอกสุขศึกษา 1 อัตรา /วิชาเอกศิลปศึกษา  
จํานวน 3 อัตรา 
 (2) กลุ&มบริหารงานบุคคล  ได,สํารวจตําแหน&งว&างข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
เสนอสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก พิจารณาดําเนินการสอบแข&งขันบรรจุและแต&งต้ังฯ  ตําแหน&งครูผู,ช&วย   
ปJ พ.ศ. 2563  จํานวน  6  กลุ&มวิชา  ได,แก&   
   1.วิชาเอกประถมศึกษา  77อัตรา 
   2.วิชาเอกดนตรีศึกษา9อัตรา 
   3.วิชาเอกดนตรีสากล 1 อัตรา 
   4.วิชาเอกภาษาพม&า4  อัตรา 
   5.วิชาเอกการศึกษาพิเศษ  1อัตรา 
   6.วิชาเอกเกษตรกรรม2อัตรา 
  ซ่ึงการดําเนินการรับสมัครฯ ได,เสร็จสิ้นแล,ว เม่ือวันท่ี 23 ก.ค. 63 และจะดําเนินการสอบแข&งขันฯ  
ในวันท่ี 29 – 30 สิงหาคม 2563 
 1.2 การย�ายข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน3งผู�บริหารสถานศึกษา 
 กลุ&มบริหารงานบุคคล ได,แจ,งให,สถานศึกษาทราบ เก่ียวกับตําแหน&งว&างผู,บริหารสถานศึกษา สังกัด 
สพป.ตาก เขต 2  เพ่ือประชาสัมพันธ�ให,ผู,บริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณสมบัติในการเขียนขอย,ายในครั้งนี้ทราบ
ดังนี้   
  ตําแหน3งว3างเดิม จํานวน  6 อัตรา  
   1.รร.บ,านห,วยม&วง  4.บ,านมอเกอ 
   2.บ,านแม&กุหลวง   5. บ,านขุนห,วยช&องแคบ    
   3.บ,านขุนห,วยแม&ท,อ  6. รวมไทยพัฒนา 6 
  ตําแหน3งว3างจากการเกษียณอายุราชการ ปTงบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน 11 อัตรา 
   1.รร.แม&สอด    7. รร.บ,านขะเนจื้อ 
   2.รร.ชุมชนบ,านแม&กุน,อย  8. รร.บ,านแม&วะหลวง 
   3.รร.บ,านปูเต,อ   9.รร.บ,านแม&ออกผารู 
   4.รร.บ,านเจดีย�โคะ  10.รร.บ,านแม&ระเมิง 
   5.รร.บ,านแม&ปะเหนือ   11.รร.รวมไทยพัฒนา 5 
   6.รร.บ,านขุนห,วยนกแล  

/ท้ังนี้ ให,ผู,ประสงค�ขอย,าย... 
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  ท้ังนี้ ให,ผู,ประสงค�ขอย,าย ยื่นคําร,องขอย,าย ระหว&างวันท่ี 1 - 15  สิงหาคม  2563 
ท่ีกลุ&มบริหารงานบุคคล  อาคารพะวอ  ชั้น 2 (ตึกใหม&)  ไม&เว,นวันหยุดราชการ 

เรื่องท่ี 2 งานอัตรากําลังและกําหนดตําแหน3ง 
   สพป.ตาก เขต 2 ได,ขอความร&วมมือสถานศึกษาในสังกัด กรอกข,อมูลนักเรียน ณ วันท่ี  
20 ก.ค. 63  โดยใช,ฐานข,อมูลนักเรียนรายบุคคลจากระบบ DMC และกรอกข,อมูลจํานวนครูจากบัญชี 
ถือจ&าย (จ.18) จัดส&งมายัง สพป.ตาก เขต 2 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 และ สพป.ตาก เขต 2  
ได,แต&งต้ังคณะทํางาน  เพ่ือรวบรวม  ตรวจสอบข,อมูลอัตรากําลังครูท่ีสถานศึกษาในสังกัดได,ส&งมา  และจะ
ประมวลผลในภาพรวมของ  สพป.ตาก เขต 2 ในวันท่ี 31 กรกฎาคม และวันท่ี 1 – 3 สิงหาคม 2563  
เพ่ือรายงานให, สพฐ. ภายในวันท่ี  10 สิงหาคม 2563 และจะใช,ข,อมูลท่ีจัดทําในครั้งนี้ในการวางแผน
อัตรากําลังการจัดสรร การสรรหา การรับย,าย/รับโอน ข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
สพป.ตาก เขต 2 ต&อไป 

เรื่องท่ี 3 งานวิทยฐานะ 

   ตามท่ี สพฐ.ได,จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช,ในการดําเนินการตรวจประเมินผลงาน ด,านท่ี 3 
ของข,าราชการครูท่ียื่นเสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป9นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 266,700 บาท 
นั้น  
  ขณะนี้  กลุ&มบริหารงานบุคคล ได,ดําเนินการตรวจประเมินผลงานแล,ว จํานวน 3 กลุ&ม
สาระ ได,แก& สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษปฐมวัย ภาษาไทยวิทยาศาสตร� ซ่ึงจะนําผลการตรวจประเมินนําเสนอ 
ท่ีประชุม กศจ.พิจารณาอนุมัติ  และจะได,แจ,งให,สถานศึกษาและผู,ขอรับการประเมินทราบต&อไป   
   สําหรับกลุ&มสาระวิชาคณิตศาสตร� / สุขและพลศึกษา  /การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร�) บริหาร
สถานศึกษา ทางกลุ&มบริหารกําลังประสานทางคณะกรรมการตรวจประเมิน และคาดว&าจะดําเนินการ ให,แล,ว
เสร็จภายใน   15  กันยายน  2563  

รายละเอียดการปฏิบัติงานกลุ3มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่องท่ี 1 ผลการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจําปT 2563 (ระดับจังหวัด) 
  ตามท่ี แจ,งให, สพป.ตาก เขต 2 ประชาสัมพันธ�ให,ผู,เก่ียวข,องเสนอผลงานเพ่ือรับรางวัลของคุรุสภา  
ประจําปJ 2563 โดยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภากําหนดให,สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป9นผู,แต&งต้ังคณะกรรมการ
คัดเลือกผู,ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักเกณฑ�  คุณสมบัติและวิธีการตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพท่ีกําหนดและผลพิจารณาคัดเลือก (ระดับจังหวัด)  ดังนี้ 

   1.1) รางวลั “ครูผู,สอนดีเด&น”  ตามกลุ&มสาระการเรียนรู, ประจําปJ 2563 

ท่ี กลุ&มสาระ ชื่อ-สกุล/ตําแหน&ง/โรงเรียน 
1. ประถมศึกษา นางพรทิพย�         เทพคําอ,าย  ครู โรงเรียนชุมชนบ,านพบพระ 
2. คณิตศาสตร� นางพชรกมล        จินา          ครู  โรงเรียนไทยราษฎร�คีรี 
3. ภาษาต&างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 
นางสาวปรยีารัตน�  สงิห�แก,ว    ครู  โรงเรียนบ,านแม&ปะใต, 

   1.2) รางวัล “ครภูาษาไทยดีเด&น” เข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย&อ “สธ” ประจําปJ 2563 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหน&ง/โรงเรียน 
1. นางอรทัย    รักสีขาว ครู  โรงเรียนไทยราษฎร�คีรี 

  /1.3) รางวัล...  

 



๑๕ 

 

   1.3) รางวลั “คุรุสภา”  ประจําปJ 2563 

ท่ี ประเภท ชื่อ-สกุล/ตําแหน&ง/โรงเรียน 
1. ศึกษานิเทศก� ไม&มีผู,เสนอขอรับรางวลั 
2. ผู,บริหารสถานศึกษา นายจักรภพ  เนวะมาตย�  ผู,อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก 
3. ครู นายสุรศักด์ิ   ยะกัน       ครูวิทยาลัยเทคนิคตาก 

   1.4) รางวลั “คุรุสดุดี”  ประจาํปJ 2563 

ท่ี ประเภท ชื่อ-สกุล/ตําแหน&ง/โรงเรียน 
1. ผู,บริหารการศึกษา นายสมคิด      มาหล,า     รอง  ผอ.สพป.ตาก เขต 1 
2. ศึกษานิเทศก� นางอุบลรัตน�   บุญลือ    ศึกษานิเทศก�  สพป.ตาก เขต 2 
3. ผู,บริหารสถานศึกษา 1) นายเดโช     ทักคุ,ม     ผอ.วิทยาลัยเทคนิคแม&สอด 

2) นายภูธนภัส พุ&มไม,     ผอ.ร.ร.ตากพิทยาคม 
4. ครู 1) นายชัยกร    สุขคํา     วิทยาลัยเทคนิคแม&สอด 

2) นางจันทร�สม   สิงห�วี   ครู ร.ร.ชุมชนบ,านแม&ยะ 
3) นางพวงเพชร   ฉิมสุด  ครู ร.ร.บ,านสันป�าไร& 
4) นางธนพร      กองคํา  ครู ร.ร.บ,านแม&ตาวใต, 

 ขณะนี้   สาํนักงานศึกษาธิการจังหวัดตากได,จัดส&งผลงานฯ ผู,แทน (ระดับจังหวัด)   

ไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาเรียบร,อยแล,ว 

เรื่องท่ี 2  การจัดทําหนังสือมุฑิตาจิตผู�เกษียณอายุราชการ  ประจําปT 2563  

  ด,วยปJ พ.ศ. 2563 สพป.ตาก เขต 2 มีข,าราชการและลูกจ,างประจําในสังกัดท่ีจะเกษียณ 
อายุราชการ  เม่ือสิ้นปJงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2563) จํานวนท้ังสิ้น 44 คน ดังนี้ 

ท่ี ตําแหน&ง อําเภอ รวม
ท้ังสิ้น แม&สอด แม&

ระมาด 
ท&าสองยาง พบ

พระ 
อุ,มผาง 

1. บุคลากรฯ 1 - - - - 1 
2. ผู,อํานวยการสถานศึกษา 5 2 3 1 - 11 
3. ครู 18 8 2 1 1 30 
4. ลูกจ,างประจํา 2 - - - - 2 

รวมท้ังสิ้น 26 10 5 2 1 44 
  
  กลุ&มพัฒนาฯ  ได,จัดทํา (ต,นฉบับ) หนังสือเกษียณและจัดส&งโรงพิมพ�เรียบร,อยแล,ว      
และขอขอบคุณผู,ท่ีจะเกษียณฯ  และผู,ประพันธ�แต&งกลอนหนังสือฯ  จํานวน  3  ท&าน คือ 

1) นายสมพงษ�    กาญจนคงคา   ข,าราชการบํานาญ 
2) นายเกษม      อุ&นใจ             ผอ.ร.ร.ชุมชนบ,านแม&กุน,อย 
3) นางอัมพร     ศิริขวัญ           ผอ.ร.ร.ชุมชนบ,านแม&ตาวกลาง (มิตรภาพท่ี 26) 

 
/เรื่องท่ี 3 เตรียมการ... 

 
 



๑๖ 

 

เรื่องท่ี 3 เตรียมการจัดงานยกย3องเชิดชูเกียรติ  ประจําปTการศึกษา 2562 
   ด,วยปJงบประมาณ พ.ศ.2563  สพป.ตาก เขต 2  ได,กําหนดจัดงานยกย&องเชิดชูเกียรติ 
ประจําปJการศึกษา 2562  ในช&วงปลายเดือนสิงหาคม 2563 (วันและสถานท่ีจะแจ,งให,ทราบอีกครั้งหนึ่ง) 
 โดยมีกลุ&มเป�าหมาย ดังนี้ 

1) มอบเกียรติบัตรครูผู,อาวุโสและเข็มเชิดชูเกียรติ สําหรับผู,ท่ีจะเกษียณอายุราชการ   
ประจําปJ พ.ศ. 2563  จํานวน 44 ท&าน 

2) มอบโลห�และเข็มเชิดชูเกียรติสําหรับผู,บริหารสถานศึกษา ข,าราชการครู บุคลากร 
ทางการศึกษาและลูกจ,างในสังกัดท่ีมีผลงานเชิงประจักษ�ตามเกณฑ�ฯ 3 ระดับ(ระดับประเทศ,ระดับภาค 
และระดับจังหวัด) ประจําปJการศึกษา 2562    

3) มอบเกียรติบัตรรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด&น ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว   
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปJการศึกษา 2560 (ระดับประเทศ) 

4) มอบเกียรติบัตรผลทดสอบ  O-Net - Nt  ประจําปJการศึกษา 2562 ท่ีมีผลการ
ประเมินสูงกว&าระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ี และ ร.ร.ท่ีมีพัฒนาการร,อยละ 3 

เรื่องท่ี 4 แนวทางการดําเนินงานศูนย=พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปxนเลิศ  (HRCC)  
  ด,วย สพฐ. จัดต้ังศูนย�พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป9นเลิศ  (Human  Capital  
Excellence  Center : HCEC)  เพ่ือเป9นศูนย�กลางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตาม
สมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือ
ความเป9นเลิศ Excellence individual  Development : EIDP) โดยมีกระบวนการพัฒนาผ&านแฟลตฟอร�ม
ด,านการศึกษาเพ่ือความเป9นเลิศ (Digital Education Excellence Plan : DEEP)  เพ่ือนําข,อมูลลงใน  
Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ   
   กลุ3มเปmาหมาย  ปTงบประมาณ  2563   
  1. กลุ3มประจําการ    

 1.1) ผู,อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 1.2) รองผู,อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคน 
 1.3) ผู,อํานวยการกลุ&มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 1.4) ศึกษานิเทศก�ทุกคน 
 1.5) ผู,อํานวยการกลุ&มบริหารงานบุคคล 
 1.6)  ผู,อํานวยการกลุ&มพัฒนาครูฯ/ผู,ปฏิบัติหน,าท่ี 

    2. กลุ3มเข�าสู3ตําแหน3ง ปT 2563  ซ่ึงได,ดําเนินการทดสอบไปเรียบร,อยแล,ว 
       2.1) รองผู,อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      2.2)  ศึกษานิเทศก� 
 3. กลุ3มครูผู�สอนภาษาอังกฤษ (จบเอกภาษาอังกฤษ/ไม&จบเอกภาษาอังกฤษ) 
 
 
 
 
 
 
 

/เลิกประชุมเวลา... 
 
 



๑๗ 

 

เลิกประชุมเวลา 16.00น. 

 
                                    (ลงชื่อ)                                     ผู,จดรายงานการประชุม                            

(นางสาวสุทิศา  วิริยะนิมิตร) 
อัตราจ,าง 

 
 

 
 

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



๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

ภาพการประชุมผู�บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ครั้งท่ี  2/2563 
วันท่ี  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  ห�องประชุมโรงเรียนบ�านแม3กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพท่ี 182  อําเภอแม3สอด จังหวัดตาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

ภาพการประชุมผู�บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ครั้งท่ี  2/2563 
วันท่ี  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  ห�องประชุมโรงเรียนบ�านแม3กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพท่ี 182  อําเภอแม3สอด จังหวัดตาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


