รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563
ณ หองประชุมโรงแรมวัฒนาวิลเลจ รีสอร6ท อําเภอแม8สอด จังหวัดตาก
.................................................
ผูมาเขาประชุม จํานวน 142 คน
เริ่มประชุมเวลา 08.00 น
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายปลัทธ อุดมวงษ ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ประธานที่ประชุม กล&าวเปดการประชุม
และนําเรื่องอื่นๆ นําเรียนที่ประชุมทราบไปพร,อมๆ กับท&านรอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และผอ.กลุ&มทุกกลุ&ม
เรื่องที่ 1 ขอขอบคุณผู,บริหารสถานศึกษาทุกท&านที่มาร&วมเป4นกําลังใจ ให,กับข,าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการในป6งบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวนทั้งหมด 44 ท&าน ขอขอบคุณ
อําเภอพบพระที่เป4นเจ,าภาพในการจัดกิจกรรมของเขตพื้นที่ในครั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมเกษียณอายุราชการ
ของข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในครั้งต&อไป อําเภอไหนที่เป4นเจ,าภาพในการจัดกิจกรรม
เขตพื้นที่พร,อมให,การสนับสนุนอย&างเต็มที่ โดยใช,พื้นที่ในเขตของอําเภอแม&สอดในการจัดกิจกรรม
เรื่องที่ 2 การจัดการเรียนการสอนสถานการณ6การแพร8ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตั้งแต&มีการระบาดการแพร&ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไมมีขาราชการครู
และนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เลย ตองขอขอบคุณและชื่นชมผูบริหารสถานศึกษาทุก
โรงเรียนในการรักษามาตรการการเฝ0าระวังอยางดีเยี่ยม เนนย้ํามาตรการตางที่เคยปฏิบัติอยางเครงครัด
ก็ขอใหชวยกํากับดูแลอยางใกลชิด หากมีขอมูลแจงวามีนักเรียนของสังกัดเราขามไปมา ก็ใหสั่งเด็กกลุมนั้นให
หยุดการเรียนโดยทันที และหากโรงเรียนในสังกัดที่พบวานักเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษาติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 เขตพื้นที่จะสั่งป7ดการเรียนทั้ง 5 อําเภอทั้งหมด ซึ่งจะกระทบถึงการจัดการเรียนการสอน
เรื่องที่ 3 การบิหารงบประมาณประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2563
เนื่องจากมีบางรายการที่โรงเรียนยังไม&ดําเนินการเบิกจ&าย ขอให,โรงเรียนตรวจสอบการ
เบิกจ&ายกับเจ,าหน,าที่รับผิดชอบและเร&งดําเนินการให,แล,วเสร็จ โดยเขตพื้นที่จะขยายเวลาการดําเนินการ เป4น
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563 เท&านั้น หากท&านไม&ดําเนินการนําเอกสารมาเบิกจ&ายตามเวลาที่กําหนด
เขตพื้นที่จะถือว&าไม&ประสงคขอรับงบประมาณ
เรื่องที่ 4 การบริหารงานบุคคล
การย,ายผู,บริหารสถานศึกษา กลุ&มบริหารงานบุคคลจะร&วมรวบเอกสารแล,วจะจัดส&งเอกสาร
ให,กับศึกษาธิการจังหวัดตาก เพื่อดําเนินการตามเกณฑ ย้ําว&าเอกสารหลักฐานที่ท&านนําส&งแล,วจะไม&สามารถ
เปลี่ยนแปลงแก,ไขหรือเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น
เรื่องที่ 5 การขอรับการสนับสนุนองคพะวอ
ตามที่เขตพื้นที่ได,ขอรับการสนับสนุนองคพะวอ โดยที่ผ&านมาได,รับความร&วมมือจาก
สถานศึกษาเป4นอย&างดี แต&เนื่องจากยังมีส&วนหนึ่งที่ยังเหลืออยู&จึงขอความร&วมมือนําไปเผยแพร&ให,กับชุมชนใน
พื้นที่ของท&านโรงเรียนละ 10 องค โดยเน,นย้ําไม&ให,บังคับครูบูชาให,เป4นไปตามความสมัครใจ ต,องขอขอบคุณ
ผู,บริหารสาถนศึกษาข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ช&วยเหลือสนับสนุนการในบูชาองคพะวอในครั้ง
นี้เป4นอย&างดี
/ระเบียบวาระที่ 2...

๒

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
- การประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ ห,องประชุมโรงเรียนบ,านเจดียโคะ อําเภอแม&สอด จังหวัดตาก
(รายละเอียดเอกสาร สามารถดาวน6โหลดไดจากเว็บไซต6
www.takesa2.go.th/site/index.php) หมวดหนังสือราชการ
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
1 กลุ8มอํานวยการ
นางสาวสายสุนีย6 แสงดวง ผูอํานวยการกลุ8มอํานวยการ
เรื่องที่ 1 การรับส8งหนังสือราชการ
ชี้แจงปBญหาของหนังสือที่เกิดขึ้นมีดังนี้
1.1 บางโรงเรียนทําหนังสือราชการไม&มีหนังสือนําส&งถึงสํานักงานเขตฯ
1.2 โรงเรีย นส&วนใหญ& มีการส&งหนังสื อราชการซ้ําซ, อนโดยมี การส& งหนั งสื อราชการใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (My Office) และยังส&งหนังสือราชการ ณ จุดบริการรับ – ส&งหนังสือ
ราชการ กลุ&มอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
1.3 หากเจ,าของเรื่องไม&ได,ระบุเอกสารที่ใช,ฉบับจริงให,ส&งมาเฉพาะในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (My Office) อย&างเดียวเพื่อเป4นการลดการทํางานที่ซ้ําซอน
1.4 ตรวจพบปBญหาที่เจอคือเลขหนังสือราชการซ้ําเลขเดิม และการออกเลขหนังสือออก
ก&อนวันปBจจุบัน
เรื่องที่ 2 การดําเนินการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ตามที่กลุ&มอํานวยการได,ดําเนินการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยได,ประกาศรับสมัคร
คณะกรรมการดังกล&าว เมื่อวันที่ 1 - 9 กันยายน 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศ ของเขตที่ประกาศรับสมัครมี 2 ประเภท ได,แก& ประเภทผู,บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ และ
ประเภทผู,บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน ผลการสรรหาคณะกรรมการกตปน. ได,แก&
ประเภทผู,บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ได,แก& นายนพพร แก,วทอง ผู,อํานวยการ
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
ประเภทผู,บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน ได,แก& นายสมสวัสดิ์ ทองประวิทย
ผู,อํานวยการโรงเรียนอิสลามศึกษา
ส&วนคณะกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิจะดําเนินการสรรหาและประชุมเพื่อคัดเลือกผู,ทรงคุณวุฒิ
ในวันที่ 21 กันยายน 2563 และวันที่ 28 กันยายน 2563 จะประกาศแต&งตั้งคณะกรรมการ
ผู,ทรงคุณวุฒิ
ส&วนในวันที่ 5 ตุลาคม ประกาศแต&งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พร,อมทั้งรายงานผลการ
ดําเนินงานให,ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบต&อไป
/2 กลุ8มนิเทศติดตาม...

๓

2 กลุ8มนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา
เรื่องที่ 1 การนําเสนอรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR: Self-Assessment Report)
ประจําป6การศึกษา 2562 เพื่อเป4นการแลกเปลี่ยนเรียนรู,ในการบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดโดยผู,บริหารโรงเรียนดําเนินการเสนอด,วยตนเอง คนละไม&เกิน 5 นาที
ณ ห,องประชุมแม&เมย ตามกําหนดการ ดังนี้
วัน/เดือน/ป=
3 กันยายน 2563
21 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563

กลุ8มโรงเรียน
เวลา 09.00 - 12.00 น.
เวลา 13.00 - 16.00 น.
กลุ&มดอกเสี้ยว
กลุ&มทีลอซู
คณะทํางานเตรียมงาน
กลุ&มพะวอ-ด&านแม&ละเมา
กลุ&มแม&สอดท&าสายลวด
กลุ&มแม&ตาว-พระธาตุผาแดง
กลุ&มแม&ปะ-แม&กาษา
กลุ&มแม&กุ-มหาวัน

23 กันยายน 2563

กลุ&มแม&ระมาด

กลุ&มแม&จะเรา

24 กันยายน 2563

กลุ&มโมกขละ

กลุ&มข,อมือเหล็ก

25 กันยายน 2563

กลุ&มช&องแคบคีรีราษฎร

กลุ&มพบพระ-วาเล&ย-รวมไทย

เรื่องที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช,กระบวนการ ๙ Step
To Sustainable Success สู&การปฏิบัติในโรงเรียน เพื่อสร,างความรู, ความเข,าใจเกี่ยวกับแนวทาง
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT/NT/O-NET ณ ห,องประชุมลีลาวดี โรงแรมวัฒนาวิลเลจ รีสอรท
อ.แม&สอด โดยแบ&งเป4น ๒ รุน&
เรื่องที่ 3 การพัฒนาการอ&านออก เขียนได, ที่ได,มีการจัดสรรงบประมาณให,กลุ&มดําเนินการไปแล,วนั้น
ขอให,กลุ&มโรงเรียนได,มีการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนภายในกลุ&มเพื่อร&วมแลกเปลี่ยนเรียนรู, และทางเขตพื้นที่
การศึกษา จะมีการนิเทศ ติดตามในช&วงภาคเรียนที่ ๒ ด,วยเช&นกัน สําหรับการประเมินการอ&าน การเขียน
โดยเครื่องมือของสถาบันภาษาไทย สํานักวิชาการและมาตรฐาน สพฐ. นั้น จะมีการดําเนินการครั้งที่ ๒
ประมาณเดือนธันวาคม ขอให,โรงเรียนได,นําข,อมูลจากการประเมินครั้งที่ ๑ มาใช,ในการพัฒนานักเรียน
ที่มีปBญหาด,านการอ&านและการเขียน หรือไม&เป4นไปตามเกณฑ
3 กลุ8มส8งเสริมการจัดการศึกษา
นายพงศ6ศาสตร6 ไพรสินธุ6 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เรื่องที่ 1 การดําเนินงานโครงการค8ายเยาวชน...รักษ6พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู8ความยั่งยืน ป=ที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เครือข8ายเชิงพื้นที่
ภาคเหนือ กลุ8มที่ ๒ (Rakpongprai Network : RN)
ด,วย สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินโครงการค&าย “เยาวชน...รักษพงไพร
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจําป6 ๒๕๖๓
ภายใต,การบูรณาการความร&วมมือกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ,าสิริกิติ์ฯ และภาคีเครือข&ายรวม ๑๓
หน&วยงาน มุ&งเน,นการปลูกจิตสํานึกให,เด็กและเยาวชนเห็นคุณค&าทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรักความหวงแหน
และร&วมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม ผ&านกิจกรรมค&ายที่บูรณาการสหวิชาการที่
เกี่ยวข,องบนฐานทักษะการเรียนรู,สังคมและอารมณ ด,วยรูปแบบ Active Learning ในทุกกระบวนการ
ผนวกเข,ากับการเรียนรู,ผ&านประสบการณตรงจากแหล&งศึกษาธรรมชาติจริงในพื้นที่
/พร,อมทั้งเสริมสร,าง...

๔

พร,อมทั้งเสริมสร,างให,ครูและผู,เกี่ยวข,อง มีความรู, ความเข,าใจในการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการด,านการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในท,องถิ่น รวมถึงการนําไปต&อยอดขยายผลในโรงเรียน
และชุมชนได,อย&างเข,มแข็ง เป4นไปตามพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ,าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันป6หลวงผสานการนําระบบสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลนเข,ามาประยุกตใช,บนฐานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู,วิถีใหม& (New Normal)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ร&วมกับศูนยเรียนรู,เพื่อการ
อนุรักษทรัพยากรปxาไม,ตามแนวพระราชดําริจังหวัดตาก (แม&สอด) กําหนดจัดสัมมนาวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู,เพื่อการพั ฒนาครูวิ ทยากรรั กษพงไพร โครงการค&า ยเยาวชน...รั กษพงไพร เฉลิมพระ
เกี ยรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว&างวันที่
๒๓ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนยเรียนรู,เพื่อการอนุรักษทรัพยากรปxาไม,ตามแนวพระราชดําริจังหวัดตาก
(แม&สอด) ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแม&สอด จังหวัดตาก เพื่อถอดบทเรียน การต&อยอดขยายผลด,านการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมในโรงเรียนและชุมชน
๑. มีผู,เข,าร&วมสัมมนาวิชาการฯ จํานวน ๔๐ คน มาจากครูวิทยากร/แกนนํา ที่ได,รับการ
คัดเลือกฯ ของ ศรร.แม&ฮ&องสอน, ศธส.ถ้ําน้ําลอด (ปางมะผ,า), ศรร.ตาก (แม&สอด), ศึกษานิเทศก นักวิชาการ
หรือผู,รับผิดชอบโครงการฯ (สพป.แม&ฮ&องสอน เขต ๑ , สพป.ตาก เขต ๒) , หัวหน,าศูนยและเจ,าหน,าที่กรมปxาไม,/
กรมอุทยานแห&งชาติ ฯ (ศรร.ตาก , ศรร.แม&ฮ&องสอน , ศรส.ถ้ําน้ําลอด (ปางมะผ,า)
๒. สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดจัดกิจกรรมนิทรรศนวัตกรรม :
เรียนรู,...รักษพงไพรตลอดเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เป4นกิจกรรมที่ส&งเสริมการจัดการเรียนรู,ด,านการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม รวมทั้งเป4นการเปดพื้นที่ให,ครู นักเรียน และผู,เกี่ยวข,อง สามารถ
เข,าถึงและเรียนรู, เข,ามามีส&วนร&วม รวมถึงนําไปต&อยอดขยายผลตามความสนใจ รวมถึงนําองคความรู,ไปใช,
ประโยชนได,
๓. เชิญชวนเข,าร&วมกิจกรรมนิทรรศนวัตกรรม : เรียนรู,...รักษพงไพร
ที่ www.rakpongpriai.innoobec.com และwww.innoobec.com
๔. เชิญชวนรับชมรับฟBงการจัดสัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู, เพื่อการพัฒนาครู
วิทยากรรักษพงไพร โครงการค&ายเยาวชน...รักษพงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีพ.ศ. ๒๕๖๓ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ระหว&างวันที่
๒๓ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนยเรียนรู,เพื่อการอนุรักษทรัพยากรปxาไม,ตามแนวพระราชดําริ จังหวัดตาก
(แม&สอด) ทางเฟสบุ~ต : เยาวชนรักษพงไพร เฉลิมพระเกียรติ
เรื่องที่ 3 ซักซอมแนวปฏิบัติการเป_ดพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ไม8กีดกัน และเป_ดรับฟaงความคิดเห็น
นักเรียนนักศึกษาเพื่อส8งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห8งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ แจ,งสถานศึกษารับทราบและ
ดําเนินการตามแนวทางการเปดรับฟBงความเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส&งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห&งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ โดยให,สถานศึกษา
เปดรับฟBงความเห็นของนักเรียน นักศึกษา โดยนักเรียน นักศึกษาแสดงความคิดเห็นผ&านกิจกรรมของ
สภานักเรียน หรือ องคกร/กลุ&ม ซึ่งเป4นผู,แทนนักเรียน นักศึกษา ในระดับสถานศึกษา นั้น

/สํานักงานเขตพื้นที่...
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอให,สถานศึกษาทุกแห&งดําเนินการ
ดังนี้
4.3.2.1 สถานศึกษาในสังกัดให,ความสําคัญต&อกิจกรรมการแสดงความคิดเห็นอย&าง
สร,างสรรคของนักเรียน ตามแนวปฏิบัติของหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อ,างถึงทั้ง ๒
ฉบับ โดยเคร&งครัด การออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆ หรือร,องเรียนต,องไม&เปดเผยข,อมูลของผู,ร,องเรียน ให,
คํานึงถึงความปลอดภัยของผู,ร,องเรียนเป4นสําคัญ
4.3.2.2 ขอให,ผู,อํานวยการสถานศึกษาดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ.กําหนด และให,
มีการแต&งตั้งคณะกรรมการรับฟBงความคิดเห็นและคณะกรรมการจัดทําสรุปรายงานผลการวิเคราะหความคิดเห็น
ในระดับสถานศึกษากรณีความคิดเห็นนั้นอยู&ในอํานาจหน,าที่ของสถานศึกษาก็ให,มีการสั่งการโดยไม&ขัด
หรือแย,งกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข,องเพื่อนําสู&การปฏิบัติได,ทันที และหากความคิดเห็นไม&อยู&ใน
อํานาจหน,าที่ ให,สรุปรายงานส&งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ เพื่อเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาโดยด&วน
4.3.2.3 ขอให,สถานศึกษาให,ความสําคัญอันดับ ๑ กับความคิดเห็นของนักเรียน
เกี่ยวกับครูลงโทษนักเรียนเกินกว&าเหตุ ครูข&มขู&ใช,คําพูดรุนแรง คําหยาบ คําลามก อนาจารที่ส&งผลกระทบ
ต&อสภาพจิตใจ และครูใช,อํานาจคุกคามล&วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของนักเรียน ทั้งด,วยวาจาแบบเผชิญหน,า
หรือแบบกระจายเสียง หรือในที่สาธารณะ หรือในห,องเรียน หรือด,วยหนังสือ หรือสื่อออนไลนต&างๆ เป4นต,น
และถ,าครูเป4นผู,ถูกกล&าวหาว&ามีการกระทําดังกล&าว เบื้องต,นให,สถานศึกษาคุ,มครองความปลอดภัยและดูแล
ช&วยเหลือนักเรียนอย&างเต็มกําลัง และให,ครูผู,ถูกกล&าวหาชี้แจงด,วยวาจา หรือบันทึกชี้แจงข,อเท็จจริงต&อ
ผู,อํานวยการสถานศึกษาเป4นหนังสือ หากพบว&ามีมูลให,ผู,อํานวยการสถานศึกษาให,คําแนะนําเพื่อให,ครูปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย&างเคร&งครัด และให,รายงานข,อเท็จจริงต&อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยเร็ว
4.3.2.4 ให,สถานศึกษาจัดให,มีการรับฟBงความคิดเห็นอย&างรอบด,าน โดยให,นักเรียน
เป4นผู,เสนอความคิดเห็นโดยอิสระ ทั้งนี้ ให,โรงเรียนดูแลความสงบเรียบร,อย ความปลอดภัย และรักษา
ความลับในการนําเสนอ โดยจัดให,มีตัวแทนผู,ปกครอง ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาฯ นักจิตวิทยา
โรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือครูแนะแนว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู, หากนักเรียนขอความ
ร&วมมือและกําหนดแนวทางการปฏิบัติอย&างสันติและเป4นกัลยาณมิตรต&อกัน รายละเอียดตามสําเนาหนังสือที่
แนบมาพร,อมนี้
เรื่องที่ 4 แจงประชาสัมพันธ6และเฝeาระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล6
ด,วย จังหวัดตากโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตากแจ,งให,สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ประชาสัมพันธและเฝ€าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมการบริโภค
ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอให,สถานศึกษาทุกแห&งดําเนินการ
ดังนี้
4.3.3.1 ประชาสัมพันธให,นักเรียน ข,าราชการครู บุคลากร ผู,เกี่ยวข,องทราบ ปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข,องกับการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลอย&างเคร&งครัด
ประกอบด,วย
1) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐
2) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.๒๕๕๑
/3) ประกาศกระทรวง...

๖

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขต
ปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๖๑
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ
สถานที่ทํางาน และยานพาหนะ ให,ส&วนหนึ่งส&วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป4นเขตปลอด
บุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.๒๕๖๑
5) สําเนาหนังสือจังหวัดตาก ด&วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๓๒.๐๑๖/ว ๑๔๔๒๔
ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓
4.3.3.2 ดําเนินการเฝ€าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
4.3.3.3 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดจะลงพื้นที่ตรวจสอบในโอกาสต&อไป หากพบ
การกระทําผิด จะดําเนินการบังคับใช,กฎหมายตามอํานาจหน,าที่ต&อไป
4.3.3.4 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตากมอบสติกเกอร “โรงเรียน (ในระยะ ๕ เมตร)
เป4นเขตปลอดบุหรี่ ฝxาฝ‚นมีโทษปรับตามกฎหมาย ๕,๐๐๐ บาท” โรงเรียนละ ๗ แผ&น มอบให,ทุกโรงเรียน
(นําใส8ตูลิ้นชักรับหนังสือราชการ ณ สพป.ตาก เขต ๒)
4.3.3.5 ทั้งนี้ ในป=งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอใหโรงเรียนจัดทําโครงการไวใน
แผนปฏิบัติการประจําป=ของโรงเรียนดวย
เรื่องที่ 5 การปeองกันและแกไขปaญหาการคาประเวณี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอให,สถานศึกษาทุกแห&งจัดกิจกรรม
ให,ความรู, ความเข,าใจ สร,างตระหนัก เพื่อป€องกันและแก,ไขปBญหาการค,าประเวณี ตามพระราชบัญญัติ
ป€องกันและปราบปรามการค,าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙อาทิเช&น
4.3.4.1 ให,ความรู,กับนักเรียนโดยสอดแทรกเนื้อหาบูรณาการในกลุ&มสาระการเรียนรู,
และกิจกรรมพัฒนาผู,เรียน เพื่อให,นักเรียน ผู,เกี่ยวข,องได,ตระหนักถึงความสําคัญกับเรื่องป€องกันและแก,ไข
ปBญหาการค,าประเวณี
4.3.4.2 รณรงคประชาสัมพันธ สร,างความตระหนัก และต&อต,านการค,าประเวณี
4.3.4.3 ให,ความรู,แก&ผู,ปกครอง เพื่อมิให,ตกเป4นเหยื่อของการค,าประเวณีป€องกันให,เด็ก
และเยาวชนไม&เข,าสู&ธุรกิจการค,าประเวณี
4.3.4.4 ประชาสัมพันธ ชี้แจง และทําความเข,าใจกับนักเรียน และผู,ปกครองได,ทราบถึง
กฎหมายและบทลงโทษของการค,าประเวณี
4.3.4.5 ให,ความรู,ความเข,าใจ สร,างภูมิคุ,มกันให,รู,เท&าทันสื่อและบริโภคสื่ออย&างมี
วิจารณญาณ ตระหนักถึงภัยจาก สื่อสังคมโซเชียลมีเดียป€องกันการถูกล&อลวงทางเพศ นําไปสู&การค,าประเวณี
ทั้งนี้ ในป=งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอใหโรงเรียนจัดทําโครงการไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําป=ของโรงเรียนดวย
เรื่องที่ 6 การปeองกัน เฝeาระวัง และแกไขปaญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอให,สถานศึกษาทุกแห&งดําเนินการจัดอบรม
/ กิจกรรม ที่ให,นักเรียนมีความรู, ความเข,าใจ และมีความพร,อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต&อความมั่นคง เช&น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การค,ามนุษย
และอาชญากรรมไซเบอร
/รูปแบบภัยคุกคาม...
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รูปแบบภัยคุกคามจําแนกตามประเภท ดังนี้
4.3.5.1 ภัยยาเสพติด หมายถึง ภัยจากยาหรือสารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ที่เป4นผลิตภัณฑ
จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห ที่เมื่อเสพเข,าสู&ร&างกายโดยวิธีการกิน ดม สูบ ฉีดหรือวิธีใดเป4นช&วง
ระยะเวลานานทําให,ร&างกายทรุดโทรมและต,องเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้น และมีผลต&อร&างกายและจิตใจ เช&น
สารระเหย ยาอี กระท&อม โคเคน เฮโรอีน แอมเฟตามิน รวมถึงเหล,า บุหรี่เป4นต,น
4.3.5.2 ภัยความรุนแรง หมายถึง ภัยที่เกิดจากการใช,กาํ ลังหรือพลังทางกายการทํา
ร,ายจิตใจ การรังแกกัน การใช,ถ,อยคําหยาบคาย เหยียดหยาม ด&าทอ ดูหมิ่นเสียดสีข&มเหง โดยเจตนาต&อ
ตนเอง ผู,อื่น ต&อกลุ&มหรือชุมชนอื่น เพื่อให,เกิดหรือมีความเป4นไปได,สูงว&าจะเกิดการบาดเจ็บ การเสียชีวิต
คุกคามให,หวาดกลัว ทําลายหรือรีดไถทรัพยสินสมบัติและกล&าวโทษผู,อื่นเมื่อมีสิ่งไม&ดีเกิดขึ้น รวมถึงการรังแก
ผ&านโลกไซเบอร (cyber bullying) โดยใช,อินเตอรเน็ต เช&น ครูลงโทษนักเรียนเกินกว&าเหตุ ครูล&วงละเมิด
ทางเพศนักเรียน เครือข&ายสังคมออนไลน อีเมลการส&งข,อความ SMS เพื่อสร,างความเดือดเนื้อร,อนใจหรือ
เป4นอันตรายต&อผู,อื่น เป4นต,น
4.3.5.3 การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน หมายถึง การแสดงอํานาจด,วยกิริยาหรือวาจา
เป4นพฤติกรรมที่กระทําอย&างต&อเนื่องในช&วงระยะเวลาหนึ่งโดยการเฝ€าติดตาม ก&อให,เกิดความเดือดร,อน
รําคาญและข&มขู& ทําให,เหยื่อเกิดความตกใจหวาดกลัว เช&น การข&มขู&เหยื่อว&าจะทําอันตรายให,ถึงแก&ชีวิต
ร&างกาย หรือทรัพยสิน เป4นต,น
4.3.5.4 การค,ามนุษย หมายถึง การจัดหา การขนส&ง การส&งต&อ การจัดให,อยู&อาศัยหรือ
การรับไว,ซึ่งบุคคลด,วยความมิชอบตามกฎหมาย ด,วยวิธีการขู&เข็ญ การใช,กําลัง การบีบบังคับ การลักพาตัว
การฉ,อโกง การหลอกลวง การใช,อํานาจโดยมิชอบมีการให, หรือรับเงิน หรือผลประโยชนเพื่อให,ได,มาซึ่ง
ความยินยอมของบุคคลรวมถึงการแสวงหาประโยชนจากการค,าประเวณีของบุคคลอื่น การแสวงประโยชน
ทางเพศในรูปแบบอื่นการบังคับใช,แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป4นทาสหรือการกระทําอื่นเสมือนการ
เอาคนลงเป4นทาส การทําให,ตกอยู&ใต,บังคับหรือการตัดอวัยวะออกจากร&างกาย
4.3.5.5 อาชญากรรมไซเบอร หมายถึง ความผิดที่กระทําขึ้นต&อปBจเจกบุคคลหรือกลุ&มของ
ปBจเจกบุคคล ด,วยเหตุจูงใจทางอาญา มีเจตนาทําให,เหยื่อเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือทําร,ายร&างกายหรือจิตใจของ
เหยื่อ ทั้งทางตรง ทางอ,อม โดยใช,เครือข&ายโทรคมนาคมสมัยใหม& อาทิ อินเทอรเน็ต (ห,องแช็ต อีเมล กระดาน
ประกาศ และกลุ&มข&าว) โทรศัพทเคลื่อนที่ (เอสเอ็มเอส/เอ็มเอ็มเอส)
ทั้งนี้ ในป=งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอใหโรงเรียนจัดทําโครงการไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําป=ของโรงเรียนดวย
เรื่องที่ 6 ระบบการดูแลช8วยเหลือและคุมครองนักเรียน
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ แจ,งสถานศึกษาทุกแห&ง
ดําเนินงานระบบการดูแลช&วยเหลือและคุ,มครองนักเรียน และเพื่อให,การดําเนินงานเป4นไปอย&างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด จึงขอให,โรงเรียนวางแผนการดําเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ป6
การศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
4.3.6.1 ออกคําสั่งแต&งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช&วยเหลือและคุ,มครองนักเรียน
ของโรงเรียน
4.3.6.2 จัดทําโครงการและกิจกรรมระบบดูแลช&วยเหลือนักเรียน (๕ ขั้นตอน)
ภาคเรียนที่ ๒ ป6การศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
/4.3.6.2.1 การรู,จักนักเรียน...
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4.3.6.2.1 การรู,จักนักเรียนเป4นรายบุคคล
4.3.6.2.2 การคัดกรองนักเรียน(กลุ&มพิเศษ กลุ&มปกติ กลุ&มเสี่ยงกลุ&มมีปBญหา)
๑) กลุ&มปกติ หมายถึง ผู,เรียนที่ควรได,รับการสร,างเสริมภูมิคุ,มกันและการส&งเสริม
๒) กลุ&มเสี่ยง หมายถึง ผู,เรียนตามเกณฑการคัดกรองของสถานศึกษา ซึ่ง
สถานศึกษาต,องให,การป€องกันและแก,ไขตามกรณี
๓) กลุ&มมีปBญหา หมายถึง ผู,เรียนที่มีปBญหาตามเกณฑการคัดกรองของสถานศึกษา
ซึ่งสถานศึกษาต,องช&วยเหลือ และแก,ปBญหาโดยเร&งด&วน
๔) กลุ&มพิเศษ หมายถึง ผู,เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีความเป4นอัจฉริยะ มี
ความสามารถโดดเด&น ซึ่งสถานศึกษาต,องให,การส&งเสริมให,ผู,เรียนได,พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษขั้น
สูงสุด
4.3.6.2.3 การส&งเสริมและพัฒนานักเรียน
4.3.6.2.4 การป€องกันและแก,ไขปBญหานักเรียน
4.3.6.2.5 การส&งต&อภายใน : ครูแนะแนว หรือ ฝxายปกครอง
ภายนอก : ผู,เชี่ยวชาญเฉพาะด,าน
4.3.6.3 จัดทํากิจกรรมรองรับนักเรียนกลุ&มพิเศษ กลุ&มปกติ กลุ&มเสี่ยงกลุ&มมีปBญหาในการ
สร,างภูมิคุ,มกัน ส&งเสริม พัฒนา ป€องกัน ช&วยเหลือ แก,ไขรวมทั้งเฝ€าระวัง สังเกตพฤติกรรมและเข,าช&วยเหลือ
เป4นกรณีพิเศษโดยเฉพาะนักเรียนกลุ&มที่ใช,ชีวิตโดดเดี่ยวในเมือง
4.3.6.4 ดําเนินการเยี่ยมบ,านและที่พักนักเรียน เพื่อหาแนวทางการช&วยเหลือนักเรียนให,
ครอบคลุมทุกด,าน
4.3.6.5 จัดประชุมผู,ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
ทั้งนี้ ในป=งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอใหโรงเรียนจัดทําโครงการไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําป=ของโรงเรียนดวย
เรื่องที 7 นโยบายการปeองกันและแกไขปaญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอให,สถานศึกษาทุกแห&งดําเนินการ
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการป€องกัน เฝ€าระวัง
และแก,ไขปBญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อตัดวงจรการแพร&ระบาดของยาเสพติดดังนี้
4.3.7.๑ ดําเนินการสํารวจนักเรียนที่เกี่ยวข,องกับยาเสพติดและสรุปรายงานข,อมูล โดยใช,
กรอบเดียวกันกับการรายงานข,อมูลในระบบ CATAS
4.3.7.๒ ให,ความร&วมมือโครงการ ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน
4.3.7.๓ ให,ความร&วมมือนํานักเรียนที่เป4นผู,เสพเข,าบําบัดรักษาร&วมกับฝxายสาธารณสุข
และหน&วยงานที่เกี่ยวข,อง
4.3.7.๔ ดําเนินกิจกรรมโครงการบ,านหลังเรียน เพื่อส&งเสริมการใช,เวลาว&างในทาง
สร,างสรรคผ&านกิจกรรมต&าง ๆ เช&น จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน ดนตรี กีฬาฯลฯ โดยใช,งบประมาณปกติของ
โรงเรียน
4.3.7.๕ ดําเนินงานจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน
4.3.7.๖ ส&งเสริมศูนยเพื่อนใจวัยรุ&น TO BE NUMBER ONE และขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อน
ช&วยเพื่อน
4.3.7.๗ ดําเนินการกิจกรรมห,องเรียนสีขาว
4.3.7.๘ ดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
/4.3.7.๙ ประชาสัมพันธ...
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4.3.7.๙ ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงานปกป€องลูกหลานจากยาเสพติดร&วมกับภาคี
เครือข&าย ให,ผู,ปกครอง และประชาชนในพื้นที่ทราบ
4.3.7.๑๐ รายงานระบบดูแลและติดตามการใชสารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ทุกวันที่ ๑๕ของทุกเดือน
4.3.7.๑๑ รายงานผลการดําเนินงานปeองกันและแกไขปaญหาเสพติดในสถานศึกษา
(NISPA)ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน
เรื่องที่ 8 ซักซอมมาตรการความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
ด,วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอกําชับ ย้าํ เตือน ให,
สถานศึกษาตระหนักและใส&ใจดูแล ช&วยเหลือคุ,มครองสวัสดิภาพนักเรียนในด,านต&างๆ ตามมาตรการ
ความปลอดภัยของเด็กนักเรียนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดอย&างเคร&งครัด
เป4นการด&วน ภายหลังจากมีข&าวกรณีเด็กถูกลืมไว,ในรถจนเสียชีวิต และในแต&ละภาคเรียนมักมีนักเรียน
ประสบอุบัติเหตุและได,รับอันตรายจากภัยพิบัติต&างๆ ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา
รายละเอียดตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๓๒๗๒ ลงวันที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่องที่ 9 การคุมครองสวัสดิภาพเด็กนักเรียน
ด,วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได,กําหนดมาตรการให,มีการคุ,มครอง
สวัสดิภาพเด็กนักเรียนในเรื่องการล&วงละเมิดสิทธิ ทั้งล&วงละเมิดทางร&างกาย , การล&วงละเมิดสิทธิทาง
จิตใจ ส&งผลกระทบรุนแรงต&อการเรียนรู,ของเด็กนักเรียน อันเกิดจากการกระทําของครูผู,สอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ,งให,ท&านทราบและดําเนินการ
แจ,งให,ข,าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู,เกี่ยวข,อง ทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการ
คุ,มครองสวัสดิภาพเด็กนักเรียนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดอย&างเคร&งครัด
รายละเอียดตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๓๐๗๐
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
4 กลุ8มส8งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เรื่องที่ 1 รายงานผลการติดตั้งสัญญาณ INTERNET (ประจําป6งบประมาณ 2563 Cluster 17)
ข,อมูล ณ 13 กันยายน 2563 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
อยู&ในขั้นตอน กําลังดําเนินการ 51 โรงเรียน ติดตั้งเรียบร,อยแล,ว 71 โรงเรียน รวมทั้งหมด 122 โรงเรียน
คิดเป4นร,อยละ 58.20 เปอรเซ็น
เรื่องที่ 2 การรายงานขอมูลครูในระบบ EMIS
อ,างถึงหนังสือ สพป.ตาก เขต 2 ที่ ศธ 04056/ว 3338 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ดําเนินการเสร็จสิ้นแล,ว 73 แห&ง ยังไม&ยืนยันข,อมูล 48 แห&ง ข,อมูล ณ 15 กันยายน 2563
QR Code ตรวจสอบสถานะการรายงานข,อมูล

http://gg.gg/m66e9

/เรื่องที่ 3 การรายงานข,อมูล...

๑๐

เรื่องที่ 3 การรายงานข,อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2/2563
ระบบเปดให,สามารถเข,าดําเนินการได,แล,ว กําหนดการแล,วเสร็จ 9 ธันวาคม 2563
จะมีหนังสือแจ,งเปดปดอย&างเป4นทางการอีกครั้ง
เรื่องที่ 4 กําหนดการรายงานข,อมูลครุภัณฑสิ่งก&อสร,าง ระบบ B-OBEC รอบป6งบ 2563
เปดระบบวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 ตุลาคม 2563
เรื่องที่ 5 กําหนดการรายงานข,อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ PSC
เปดระบบวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 ตุลาคม 2563
5 กลุ8มบริหารงานบุคคล
เรื่องที่ 1 การเกลี่ยอัตรากําลังของขาราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการเกลี่ยอัตรากําลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ได,เกลี่ยอัตรากําลังให,กับสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 32 อัตรา ซึ่งสํานักงานเขตได,แจ,ง
เป4นหนังสือให,กับโรงเรียนแล,ว
เลิกประชุมเวลา 16.00น.
(ลงชื่อ)

ผู,จดรายงานการประชุม
(นางสาวสุทิศา วิริยะนิมิตร)
อัตราจ,าง

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

ผู,ตรวจรายงานการประชุม

๑๑

ภาคผนวก

๑๒

ภาพการประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563
ณ หองประชุมโรงแรมวัฒนาวิลเลจ รีสอร6ท อําเภอแม8สอด จังหวัดตาก

๑๓

ภาพการประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563
ณ หองประชุมโรงแรมวัฒนาวิลเลจ รีสอร6ท อําเภอแม8สอด จังหวัดตาก

๑๔

ภาพการประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563
ณ หองประชุมโรงแรมวัฒนาวิลเลจ รีสอร6ท อําเภอแม8สอด จังหวัดตาก

