
 
 

รายงานการประชุมผู�บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ครั้งท่ี  4/2563 
วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 

ณ ห�องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม4สอด อําเภอแม4สอด  จังหวัดตาก 
        ................................................. 
ผู�มาเข�าประชุม  จํานวน  212  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 แจ�งกําหนดการประชุมผู�บริหารสถานศึกษาในครั้งต4อไปและขอบคุณท่ีให�ความอนุเคราะห;ใช�
สถานท่ีในการจัดประชุมครั้งนี้ 

   ในการประชุมครั้งนี้ จะเป.นครั้งแรกในการประชุมผู+บริหารสถานศึกษาท่ีให+รอง ผอ.สพป.
ตาก เขต 2 ท้ังสองท%านได+พบปะพูดคุยในเรื่องของการทํางาน เพราะท่ีผ%านมา ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ได+
มอบหมายหน+าท่ีให+ออกพ้ืนท่ีของแต%ละอําเภอ ตามท่ีมีข+อตกลงกันไว+ให+มีการจัดประชุมผู+บริหารสถานศึกษา
สองเดือน/ครั้ง ฉะนั้นในเดือนนี้จึงขอจัดประชุมรวมผู+บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ในเดือน
สิงหาคม 2563 จะเว+นไปก%อน และในเดือนกันยายน 2563 กําหนดจัดประชุมรวมผู+บริหารสถานศึกษาทุก
โรงเรียนในสังกัด อีกครั้งเนื่องจากว%ามีกิจกรรมท่ีต+องปฏิบัติร%วมกันในเรื่องของงานเกษียณอายุราชการ 
ยกเว+นท่ีมีเหตุจําเป.นท่ีจะต+องจัดประชุมโดยเร%งด%วนก็คงจะรบกวนท%าน จะพยายามจะให+มีการจัดประชุมให+
น+อยท่ีสุด เพราะบางพ้ืนท่ีค%อนข+างยากลําบากก็เห็นใจพ่ีเพ่ือนน+องท่ีต+องเดินทางไกล 

   ขอขอบคุณโรงเรียนแม%สอด  ท่ีให+ความอนุเคราะห�ใช+สถานท่ีจัดการประชุมฯ  ในครั้งนี้   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
   - การประชุม ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2563  
     ณ ห+องประชุมลีลาวดี โรงแรมวัฒนาวิลเลจ รีสอร�ท อําเภอแม%สอด จังหวัดตาก 
   (รายละเอียดเอกสาร สามารถดาวน;โหลดได�จากเว็บไซต;   
   www.takesa2.go.th/site/index.php) หมวดหนังสือราชการ 
     มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี 3… 

 

 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
1  กลุ4มอํานวยการ 
นางเมตตา แสวงลาภ รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

เรื่องท่ี 1 ขอความร4วมมือสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค;การบริหารส4วนจังหวัดตาก 
   ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได+แจ+งมายังสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง ขอความร%วมมือสนับสนุนการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค�การ
บริหารส%วนจังหวัดและประชาสัมพันธ�การเลือกต้ังสมาชิกสภาท+องถ่ินหรือผู+บริหารท+องถ่ิน ซ่ึงขณะนี้ทางกลุ%ม
อํานวยการได+รับการประสานจากทางท่ีว%าการอําเภอแม%ระมาด เพ่ือขอรับการสนับสนุนประธานกรรมการ
ประจําหน%วยเลือกต้ังสมาชิกสภาองค�การบริหารส%วนจังหวัดตากและนายกองค�การบริหารส%วนจังหวัดตาก  
เพ่ือปฏิบัติหน+าท่ี ในวันอาทิตย�ท่ี  20 ธันวาคม 2563 และทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ได+ส%งรายชื่อผู+ท่ีจะปฏิบัติหน+าท่ีประธานกรรมการประจําหน%วยเลือกต้ังเป.นท่ี
เรียบร+อยแล+วเมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน  2563  ส%วนอําเภออื่นรอการประสานจากท่ีว%าการ
อําเภอแต%ละอําเภอก%อนหากได+รับการประสานจากทางท่ีว%าการอําเภอ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 จะทําหนังสือแจ+งให+ทราบและขอความร%วมมือทางสถานศึกษาได+ให+ความร%วมมือ
กับทางท่ีว%าการอําเภอ แต%ละอําเภอ   

เรื่องท่ี 2 มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
               เพ่ือเป.นการบูรณาการในด+านการบริหารราชการ ให+เกิดความคล%องตัวสามารถ
ดําเนินการให+เป.นไปตามเปGาหมาย และวัตถุประสงค�ตามภารกิจ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ (๕)  
แห%งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับข+อ ๔  
ของระเบียบ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ว%าด+วยการมอบอํานาจในการสั่ง การอนุญาต  
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืน ของผู+อํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๔๖ และยกเลิกคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ท่ี ๘๐๔ /๒๕๖๒   
ลงวันท่ี  ๒๙  ตุลาคม ๒๕๖๒ ขอมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนใหม%  ดังนี้    

                   ๑. นายวรรณชัย  เหล%าทรัพย�  ผู+อํานวยการโรงเรียนบ+านแม%กาษา   ประจําอําเภอแม%สอด 
                   ๒. นายอนุศักด์ิ  เครืออยู%  ผู+อํานวยการโรงเรียนบ+านน้ําหอม      ประจําอําเภอแม%ระมาด 
                   ๓. นายสิทธิพล  แก%นเมือง  ผู+อํานวยการโรงเรียนบ+านหนองบัว     ประจําอําเภอท%าสองยาง 
                   ๔. นายศักด์ิดนัย  พฤกษ�เจริญ  ผู+อํานวยการโรงเรียนปUาไม+อุทิศ ๔  ประจําอําเภอพบพระ 
                   ๕. นายสมพงษ�  ฟWXนสาย  ผู+อํานวยการโรงเรียนบ+านแม%กลองใหม%  ประจําอําเภออุ+มผาง 

                ให+ผู+อํานวยการสถานศึกษาดังกล%าว ปฏิบัติราชการแทนผู+อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยศึกษารายละเอียดแนบท+ายคําสั่ง ให+คํานึงถึงการบริหารงานท่ีคล%องตัว                                
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และถูกต+องตามระเบียบกฎหมาย            
แบบแผนของทางราชการ โดยเคร%งครัด  

 

 

 

 

/2  กลุ4มนิเทศติดตาม... 

 

 



๓ 

 

2  กลุ4มนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา 
นางเมตตา แสวงลาภ รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

เรื่องท่ี 1 การเปลี่ยนชื่อการประเมินความสามารถด+านการอ%านของผู+เรียนในระดับชั้น ป.1  
ปรับเป.น “การบริการเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือใช+วินิจฉัยความสามารถด+านการอ%าน ของผู+เรียน  
ชั้นประถมศึกษาป[ท่ี 1 ป[การศึกษา 2563” และสถานศึกษานําข+อมูลนักเรียนท่ีมีสิทธิ์สอบ ชั้น ป.1  
ผ%านระบบ NT ACCESS ระหว%างวันท่ี 8 - 20 ธันวาคม 2563 

เรื่องท่ี 2 การทดสอบวัดความสามารถด+านภาษาไทย และคณิตศาสตร� ชั้นประถมศึกษาป[ท่ี 3 สถานศึกษา
นําข+อมูลนักเรียนท่ีมีสิทธิ์สอบ ชั้น ป.3 ผ%านระบบ NT ACCESS  
ระหว%างวันท่ี 8 - 20 ธันวาคม 2563 

เรื่องท่ี 3 การประเมินคุณภาพผู+เรียน O-NET ชั้นประถมศึกษาป[ท่ี 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาป[ท่ี 3 สทศ.
ประกาศเลขท่ีนั่งสอบ วันท่ี 5 มกราคม 2564 และสถานศึกษาสามารถแจ+งเพ่ิม – ลดข+อมูลนักเรียนรายชื่อ
นักเรียน เป.นกรณีพิเศษ ระหว%างวันท่ี 5-15 มกราคม 2564 

เรื่องท่ี 4 แนวทางการให+บริการข+อสอบมาตรฐานในการสอบปลายป[ของผู+เรียน ขอให+สถานศึกษาได+
ดําเนินการตาม หนังสือท่ี ศธ 04056/418 ลงวันท่ี 30  มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียดตาม
หนังสือแจ+งการซักซ+อมแนวทางการให+บริการข+อสอบมาตรฐานดังนี้ 
        4.1 การให+บริการข+อสอบมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ีพัฒนาโดยสํานักทดสอบทางการศึกษา ถือเป.นทางเลือกสําหรับสถานศึกษาในการเลือกใช+เป.นข+อสอบ
ปลายป[ 
        4.2 ข+อสอบมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีพัฒนาโดยสํานักทดสอบ
ทางการศึกษาเป.นข+อสอบมาตรฐานให+สถานศึกษาใช+สอบปลายป[ มิใช%เป.นการทดสอบระดับชาติท่ีต+องจัด
สอบพร+อมกัน หรือใช+แบบทดสอบชุดเดียวกันในการสอบปลายป[ทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
       4.3 ให+สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป.นศูนย�ประสานงานการสอบกับสถานศึกษา เก่ียวกับ
ข+อมูลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีความประสงค�ขอใช+บริการข+อสอบมาตรฐาน และรับส%งข+อสอบ
มาตรฐานผ%านโปรแกรมการจัดส%งข+อสอบมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามการร+องขอของสถานศึกษา 
       4.4 ข+อสอบท่ีใช+สอบปลายป[ของผู+เรียนท่ีสถานศึกษาเลือกใช+ตามแนวทางของข+อสอบของ
สถานศึกษาเอง และข+อสอบของสถานศึกษาอ่ืน ให+มีข+อสอบแบบเขียนตอบ อาจเป.นการเขียนตอบแบบสั้น 
หรือเขียนตอบแบบยาวร%วมด+วย    
       4.5 ต้ังแต%ป[การศึกษา 2563 เป.นต+น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จะไม%มีการดําเนินการจัดสรรงบประมาณไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือจัดพิมพ�ข+อสอบและบริการ
การจัดสอบให+แก%สถานศึกษาท่ีขอใช+ โดยงบประมาณในการจัดทําข+อสอบอยู%ในเงินอุดหนุนรายหัว 
ของสถานศึกษาอยู%แล+ว 
 
 
 
 
 

/เรื่องท่ี 5 แนวปฏิบัติการ… 
 
 
 



๔ 

 

เรื่องท่ี 5 แนวปฏิบัติการใช+ข+อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู+เรียน ตามหนังสือ  
สพป.ตาก เขต ๒ ท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/๔๑๙ ลงวันท่ี 8 มกราคม 2563  
แนวปฏิบัติของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
       1) ชี้แจงสถานศึกษาเก่ียวกับแนวปฏิบัติการใช+ข+อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมิน
คุณภาพผู+เรียน 
       2) ช%วยเหลือและสนับสนุนให+สถานศึกษาสร+างข+อสอบแบบเขียนตอบด+วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
       3) พัฒนาคลังข+อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ประกอบด+วยข+อสอบแบบ
เลือกตอบและเขียนตอบให+บริการแก%สถานศึกษา 
       4) กํากับ ติดตามการใช+ข+อสอบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู+เรียนของสถานศึกษา 
       5) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการใช+ในกลุ%มสาระการเรียนรู+ต%าง ๆ 
แนวปฏิบัติของสถานศึกษา 
       1) กําหนดแผนผังในการออกข+อสอบ(TestBlueprint) ในการทดสอบท+ายหน%วยระหว%างภาค
เรียนและปลายเรียนโดยให+มีสัดส%วนของคะแนนจากข+อสอบแบบเลือกตอบและเขียนตอบ อย%างน+อยร+อยละ 70 : 
30 
       2) กําหนดให+มีข+อสอบแบบเขียนตอบในทุกกลุ%มสาระการเรียนรู+ ท้ังในรูปแบบของข+อสอบ
แบบจํากัดคําตอบ และข+อสอบเขียนตอบแบบไม%จํากัดคําตอบในสัดส%วนท่ีเหมาะสมกับระดับชั้นของผู+เรียน 
       3) ให+ใช+ข+อสอบแบบเขียนสอบท่ีเน+นวัดทักษะการคิดข้ันสูง 
       4) วิเคราะห�ผลการตอบข+อสอบคําถามท่ีเป.นข+อสอบเขียนตอบในแต%ละข+อเพ่ือวินิจฉัย
ข+อบกพร%องในการเรียนรู+ของผู+เรียนและนําไปใช+ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู+เรียน 
       5) กํากับ ติดตามการใช+ข+อสอบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู+เรียน 
       6) ส%งเสริมสนับสนุนให+ครูผู+สอนพัฒนาข+อสอบเขียนตอบท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ 

เรื่องท่ี 6 สพป.ตาก เขต 2 ได+แจ+งเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการใช+แบบทดสอบเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET ด+านการเขียนตอบแบบอัตนัยวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาป[ ท่ี ๖ 
ป[การศึกษา ๒๕๖๓ ให+โรงเรียนส%งครูผู+สอนภาษาไทยโรงเรียนละ 1 คน เข+าอบรมดังกล%าว ในระหว%าง
วันท่ี ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห+องประชุมลีลาวดีโรงแรมวัฒนาวิลเลจ รีสอร�ท อําเภอแม%สอด จังหวัดตาก 

3  กลุ4มส4งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
ผอ สพป ตาก เขต 2 
เรื่องท่ี 1 การรายงานข+อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนท่ี 2 ป[การศึกษา 2563 (DMC 2/2563) 
อ+างถึง หนังสือ สพป.ตาก เขต 2 ที่ ศธ 04056/ว 4194 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 แจ+งให+ทุก
โรงเรียน 
ในสังกัดดําเนินการปรับปรุงข+อมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบ DMC ท่ีเว็บไซด� http://portal.bopp-
obec.info/obec63 เปดให+สามารถดําเนินการปรับปรุงข+อมูลนักเรียน ย+ายเข+า/ออก, จําหน%าย/ออก
กลางคัน, นัก เรียนอยู%ระหว%า งติดตาม ระหว%างป[การศึกษา ให+ เป.นปWจจุบัน  โดยให�แล�วเสร็จ
พร�อมยืนยันวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เพื่อตรวจสอบข+อมูลให+พร+อม และเข�ายืนยันข�อมูลวันที่ 9 
ธันวาคม 2563 ก4อนเวลา 16:30 น. 
 
 

/เรื่องท่ี 2 การกําหนดค%า… 
 

 
 
 



๕ 

 

QR Code ตรวจสอบสถานะของการรายงานข+อมูล 

 
http://gg.gg/DMC_2-2563 

เรื่องท่ี 2 การกําหนดค%า G สําหรับนักเรียนไม%มีหลักฐานทางทะเบียนในระบบ DMC ท่ี เข+าเรียนก%อน 2561 
ด+วย สพฐ. และ สํานักปลัดกระทรวง ศธ. ได+ปรับปรุงข+อมูลเด็ก G ในระบบ DMC ที่ไม%ได+กําหนดจาก
ระบบกําหนดรหัสประจําตัวผู+เรียนเพ่ือเข+ารับบริการการศึกษาสําหรับผู+ไม%มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
(ระบบ G-CODE) (นักเรียนท่ีเข+าเรียนก%อน ป[การศึกษา2561) 
   ส%งผลให+นักเรียนผู+ไม%มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ในระบบ DMC ท่ีเข+าเรียนก%อนหรือ 
เคยเข+าเรียนก%อน ป[การศึกษา 2561 เลข G เปลี่ยนแปลง 
   ให+ตรวจสอบเลข G กับทะเบียนนักเรียน/เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข+องกับนักเรียน  
ให+ตรงกับ เลข G ท่ี สป.ศธ. กําหนดให+ใหม% เพ่ือใช+อ+างอิงต%อไป  

กรณี เด็กได+เลข 13 หลักแล+ว ให+ขอแก+ไขในระบบ DMC ต%อไป 

เรื่องท่ี 3 แก+ไขรหัสผ%านระบบ MyOffice ของธุรการโรงเรียน และ ผู+อํานวยการโรงเรียน 
ด+วยได+รับการแจ+งเตือนจาก กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมว%าเครื่องแม%ข%ายบริการระบบ 
MyOffice ถูกโจมตี โดยได+ดําเนินการตรวจสอบเบื้องต+นพบว%าผู+ไม%ประสงค�ดีเข+าผ%านการสุ%มชื่อผู+ใช+
และรหัสผ%าน  
  ในการนี้แจ+ง ธุรการโรงเรียนและผู+อํานวยการโรงเรียนท่ีรหัสผ%านเป.นค%าเริ่มต+นอยู%  
ให�ดําเนินการปรับปรุงรหัสผ4านให+มีความยาวอย%างน+อย 6 ตัวอักขระ เพ่ือยากแก%การสุ%ม 

4  กลุ4มส4งเสริมการจัดการศึกษา 

นายพงศ;ศาสตร; ไพรสินธุ; รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

เรื่องท่ี 1 การประชุมปฏิบัติการงานรับนักเรียน งานทะเบียนนักเรียน หลักฐานทางการศึกษา 
และสถานะทาง 
   ทะเบียนของนักเรียน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
   จากการดําเนินงานท่ีผ%านมาพบว%า ในแต%ละป[โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรในการ
ทํางานด+านการรับนักเรียน งานทะเบียน งานหลักฐานทางการศึกษา สถานะทางทะเบียนของนักเรียน 
ประกอบกับมีระเบียบ กฎหมาย ท่ีเปลี่ยนแปลง ยากต%อการนําไปปฏิบัติหากไม%ได+รับการชี้แจง หรือลง
มือปฏิบัติ ยังมีความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติท่ีผ%านมาทําให+เกิดความสับสน  
   กลุ%มส%งเสริมการจัดการศึกษา จึงกําหนดจัดการประชุมปฏิบัติการให+กับครูรับนักเรียนครูงาน
ทะเบียน และครูงานหลักฐานทางการศึกษา ในระหว%างวันท่ี ๑๔ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จุดประชุมฯ  
ในแต%ละอําเภอโดยเบิกค%าใช+จ%ายท้ังหมดจาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ท้ังนี้  
จะได+แจ+งกําหนดการให+ทราบเป.นหนังสือต%อไป 

/และตามท่ี สพป.ตาก เขต ๒... 



๖ 

 

   และตามท่ี สพป.ตาก เขต ๒ ได+ส%งหนังสือ ท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/ว๔๗๖๗ ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ เพ่ือแจ+งนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนให+ โรงเรียนได+ทราบเบ้ืองต+น และขอ
ความร%วมมือ โรงเรียนเร%งดําเนินการให+แล+วเสร็จภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน นี้ 

เรื่องท่ี 2 การแต4งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
   ด+วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได+กําหนดแนวทางใหม%ในการแต%งต้ัง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ป[การศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซ่ึงให+โรงเรียนเสนอชื่อผู+ท่ีจะเป.นคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับโรงเรียน ให+กับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ เสนอต%อคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให+ความเห็นชอบ และผู+อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต ๒ เป.นผู+ลงนามในคําสั่งแต%งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  ท้ังนี้อยู%ระหว%างการ
ดําเนินการให+โรงเรียนแจ+งรายชื่อผู+ท่ีจะเป.นคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ไปยังสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 

เรื่องท่ี 3 จิตวิทยาในโรงเรียน 
   ตามท่ีกลุ%มส%งเสริมการจัดการศึกษา ได+มีนักจิตวิทยาประจําสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ในช%วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได+มีการลงพ้ืนท่ีไปดําเนินการด+านจิตวิทยาให+กับนักเรียน
ในหลายโรงเรียน พบว%า โรงเรียนมีความต+องการด+านองค�ความรู+ การดูแลนักเรียน วิธีการด+านจิตวิทยา
สําหรับเด็ก กลุ%มส%งเสริมการจัดการศึกษา อยู%ระหว%างวางแผนงานในการจัดอบรมจิตวิทยาให+กับครู
ในโรงเรียน หากในระหว%างนี้โรงเรียนสามารถร+องขอให+นักจิตวิทยาเข+าดําเนินการในนักเรียนท่ี
โรงเรียนประเมินในเบ้ืองต+นแล+วว%าหากใช+จิตวิทยาแล+วจะสามารถดําเนินการแก+ไขได+ หรือจะขอรับการ
ปรึกษาเบ้ืองต+น ทางโทรศัพท� ๐๕๕๕๓๖๕๔๘ ต%อ ๑๑๕ ขอสายนักจิตวิทยา 

เรื่องท่ี 4 เหตุท่ีเกิดกับนักเรียน 
   ด+วยศูนย�เฉพาะกิจคุ+มครองและช%วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ ในกรอบของงานเก่ียวกับนักเรียนถูกล%วงละเมิดทางเพศ  นักเรียนถูกกระทํา 
ความรุนแรง นักเรียนไม%ได+รับความเป.นธรรมทางการศึกษา หากมีเหตุเกิดกับนักเรียนในประเด็นดังกล%าว  
ให+ผู+บริหารโรงเรียนรายงานเหตุเบ้ืองต+นต%อผู+อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
๒ โดยด%วน ศูนย�เฉพาะกิจคุ+มครองและช%วยเหลือเด็กนักเรียน มีสายด%วนท่ีสามารถให+คําปรึกษาได+ ๒๔ 
ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท� ๐๙๔ ๗๕๘๓๖๑๒ หรือหากพบว%า มีกรณีเหตุนักเรียนถูกล%วงละเมิดทางเพศหรือ
ถูกกระทําความรุนแรง โดยบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอ่ืน แต%ไม%อยากท่ีจะมีปWญหาในพ้ืนท่ี ให+ใช+บริการ
ทางหน+าเว็บไซต�กลุ%มส%งเสริมการจัดการศึกษา สามารถแจ+งเหตุโดยไม%ต+องระบุตัวตนได+ 
www.pepgtakesa2.com เมนูฝากข+อความ/แจ+งเหตุเก่ียวกับนักเรียน อยู%ด+านซ+ายมือของเพจ 
 
 
 
 
 
 
 

/เรื่องท่ี 5 โครงการ... 
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เรื่องท่ี 5 โครงการอนุรักษ;พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
   จังหวัดตากได+มีมติเห็นชอบให+สถานศึกษาทุกแห%ง ดําเนินการเข+าร%วมสนองพระราชดําริฯ 
โดยการสมัครเป.นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนและมีการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน   
   และกระทรวงศึกษาธิการเป.นหน%วยงานสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได+มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินงานโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ (อพ.สธ.ศธ.)   
โดยให+ผู+บริหารสถานศึกษาดําเนินการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินงานโครงการ
อนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ หากสถานศึกษายังไม%ได+เป.นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�
ให+ดําเนินการสมัครเป.นสมาชิก สวนพฤกษศาสตร�โดยรวมรวมเอกสารส%งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ เพ่ือเสนอสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตากดําเนินการต%อไป  เม่ือโรงเรียนได+รับ
ตอบรับเป.นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนแล+ว (ได�รับรหัสสมาชิก)   

ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๒๓๒๓  ลงวันท่ี  ๑๑  มิถุนายน  
๒๕๖๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
เรื่องท่ี 6 นโยบายการป_องกันและแก�ไขป̀ญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
   กระทรวงศึกษาธิการได+พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการปGองกันและแก+ไขปWญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา โดยระบบมีชื่อว%า “ระบบดูแลและติดตามการใช+สารเสพติดในสถานศึกษา”  
Care And Trace Addiction in School System เรียกโดยย%อว%า CATAS System  เพ่ือใช+ในการสํารวจ 
การจัดเก็บ และรายงานข+อมูลสภาพการใช+สารเสพติดในสถานศึกษา  ตลอดจนการดูแลช%วยเหลือเด็กนักเรียน 
นักศึกษา ท่ีเก่ียวข+องกับยาเสพติดเป.นรายบุคคล  ผ%านทาง www.catas.in.th  
 
 

/และมีการรายงาน... 
 



๘ 

 

   และมีการรายงานผลการดําเนินงานปGองกันและแก+ไขปWญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
(NISPA) ให+จังหวัดตาก สํานักงาน ป.ป.ส. และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ   
ทางเว็บไซต� http://nispa.nccd.go.th  ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จะเป.นผู+
เข+าระบบ กรอกข+อมูลให+กับโรงเรียนท้ัง ๒ ระบบ  นอกจากนี้ ขอให+โรงเรียนดําเนินงานปGองกันและแก+ไข
ปWญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๔๕๐๔  ลงวันท่ี  ๕  พฤศจิกายน  
๒๕๖๓ 
เรื่องท่ี 7 การป_องกัน เฝ_าระวัง  และแก�ไขป̀ญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
  ในป[งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
ขอให+สถานศึกษาทุกแห%งดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมให+นักเรียนมีความรู+ ความเข+าใจ และ 
มีความพร+อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต%อความม่ันคง เช%น ภัยจากยาเสพติด  
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย�สิน การค+ามนุษย� และอาชญากรรมไซเบอร�  
เรื่องท่ี 8 โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 
ข�อควรพึงระวัง 
   ๑ การกรอกข+อมูลใน DMC ไม%ถูกต+อง เพราะฐานข+อมูลระบบปWจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเง่ือนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ใช+ข+อมูล DMC อาจทําให+นักเรียนบางรายไม%ได+รับความ
ช%วยเหลือ 
   ๒ การดําเนินงานของผู+รับผิดชอบระดับโรงเรียน ไม%เป.นไปตามแนวทางท่ี กสศ.กําหนด 
เช%น  การกรอกข+อมูล อัพโหลดข+อมูล ไม%เป.นไปตามระยะเวลาท่ี กสศ.กําหนด  ดําเนินงานไม%ครบถ+วน
สมบูรณ�ตามข้ันตอน  การสืบค+นเอกสาร (กระดาษ) ค%อนข+างยาก  และข+อมูลท่ีส%งเข+าระบบฯ โรงเรียนไม%ได+ป
ริ้นส�เอกสารจัดเก็บไว+  ฯลฯ                                                                     
   ๓ การดําเนินงานไม%เป.นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข+อง
กับการเบิกจ%ายเงินนอกงบประมาณ เช%น การจัดทําเอกสารทางการเงินผิดประเภทหรือไม%มีเอกสารรองรับ  
ไม%ทําทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ไม%ทําแผนการใช+จ%ายเงิน (ก.๐๐๑) และแบบสรุปการใช+จ%ายเงิน (ก.
๐๐๒) ในแต%ละภาคเรียน  รวมถึงการนําเงินในส%วนของโรงเรียนไปใช+ผิดวัตถุประสงค�  การถือเงินสดในมือ  
นักเรียนไม%มีตัวก็ไม%ส%งเงินคืน รวมท้ังการรายงานผลฯ ให+สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
๒ ทราบ ด+วยแบบ นร.๐๙   
   ๓.๑ เงินส%วนของสถานศึกษา สามารถนําไปใช+จ%ายได+ ๒ รายการ ประกอบด+วย 

    (๑) ค%าอาหาร 
- อาหารเช+า สําหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา 
- อาหารเช+า หรืออาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต+น 
    (๒) ค%าจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตหรือทักษะอาชีพให+แก%นักเรียนทุนเสมอภาค 

5 กลุ4มกฎหมายและคดี 
เรื่องท่ี ๑ มาตรการป_องกันและแก�ไขการล4วงละเมิดทางเพศในการทํางาน 
   - จังหวัดตาก ขอความร%วมมือหน%วยงานในเขตพ้ืนท่ี ดําเนินการปGองกันและแก+ไขปWญหา 
การล%วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
   - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได+มีประกาศเจตนารมณ� 
การปGองกันและแก+ไขปWญหาล%วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน พร+อมนี้ได+แจ+งเวียนสถานศึกษา
ทุกแห%งทาง My office แล+ว 

/เรื่องท่ี 2 อํานาจ... 
 



๙ 

 

เรื่องท่ี 2 อํานาจหน�าท่ีของผู�บริหารสถานศึกษา 
       2.1 พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
       มาตรา ๓๙ สถานศึกษาและส%วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) มีอํานาจหน+าท่ีตามท่ีกําหนดไว+ให+
เป.นหน+าท่ีของส%วนราชการนั้น ๆ โดยให�มีผู�อํานวยการสถานศึกษา หรือหัวหน+าส%วนราชการ ท่ีเรียกชื่ออย%าง
อ่ืน เปdนผู�บังคับบัญชาข�าราชการและมีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ 
  (๑) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส%วนราชการให+เป.นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข+อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส%วนราชการ รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงค�ของสถานศึกษา
หรือส%วนราชการ 
  (๒) ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษารวมท้ังควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การ
พัสดุ สถานท่ี และทรัพย�สินอ่ืนของสถานศึกษาหรือส%วนราชการให+เป.นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข+อบังคับของ
ทางราชการ (๓) เป.นผู+แทน 
  (๓) เป.นผู+แทนของสถานศึกษาหรือส%วนราชการในกิจการท่ัวไป รวมท้ังการจัดทํานิติกรรม
สัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส%วนราชการตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาหรือส%วนราชการ
ได+รับตามท่ีได+รับมอบอํานาจ  
  (๔) จัดทํารายงานประจําป[เก่ียวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส%วนราชการเพ่ือเสนอต%อ
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  (๕) อํานาจหน+าท่ีในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให+เป.นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  
  (๖) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได+รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว%าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู+อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมท้ังงานอ่ืนท่ีกระทรวง
มอบหมาย 
  สถานศึกษาและส%วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) จะให+มีรองผู�อํานวยการหรือรองหัวหน+า
ส%วนราชการรองจากผู+อํานวยการหรือหัวหน+าส%วนราชการเพ่ือช4วยปฏิบัติราชการก็ได� 
  สถานศึกษาและส%วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) ใดท่ียังไม%สามารถปฏิบัติงานบางประการ
ตามท่ีกําหนดในกฎหมายหรือท่ีได+รับมอบหมายได+ อาจขอให+สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสถานศึกษาหรือ
ส%วนราชการนั้นสังกัดเป.นผู+รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย%างให+แทนเป.นการชั่วคราวได+ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ� 
วิธีการ และลักษณะของงานท่ีจะให+ปฏิบัติแทนได+ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
       2.2 พระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  
และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม 
       มาตรา ๒๗ ให+ผู+บริหารสถานศึกษาเป.นผู+บังคับบัญชาของข+าราชการครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา และมีอํานาจและหน+าท่ี ดังต%อไปนี้  
  (๑) ควบคุม ดูแลให+การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล+องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ 
ข+อบังคับ หลักเกณฑ�และวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด  
  (๒) พิจารณาเสนอความดีความชอบของข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 
  (๓) ส%งเสริม สนับสนุนข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให+มี  
การพัฒนาอย%างต%อเนื่อง  
  (๔) จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 
  (๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข+าราชการครูและบุคลากรทางการ  
ศึกษาเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

/(๖) ปฏิบัติหน+าท่ี... 



๑๐ 

 

  (๖) ปฏิบัติหน+าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว+ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 
       2.3 หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๕/ว๒๓๔ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖  
เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการลงโทษข+าราชการผู+กระทําผิดวินัยอย%างร+ายแรงบางกรณี 
  ความในข+อ ๑.๒ การลงโทษผู+กระทําผิดวินัยฐานทุจริตต%อหน+าท่ีราชการ หรือละท้ิงหน+าท่ี 
ราชการตาม ข+อ ๑.๑ เป.นความผิดวินัยอย%างร+ายแรง ซ่ึงควรลงโทษเป.นไล%ออกจากราชการการนําเงินท่ีทุจริตไป
แล+ว มาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานีอ่ืนใด ไม%เป.นเหตุลดหย%อนโทษเป.นปลดออกจากราชการ 

เรื่องท่ี 3 กรณีศึกษาตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
       ๓.๑ การลงโทษเด็กนักเรียนมีความม%งหมายเพ่ือการอบรมสั่งสอนและเพ่ือเจตนาท่ีจะแก+นิสัย
และความประพฤติไม%ดีของนักเรียนให+รู+สํานึกในความผิดและกลับประพฤติตนในทางท่ีดีต%อไปเป.นสําคัญ 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาด+วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ข+อ ๔ กําหนดว%า ในระเบียบนี้ “กระทําความผิด” หมายความวา การท่ีนักเรียนหรือ
นักศึกษาประพฤติฝ Uาฝ �นระเบ ียบข+อบังคับของสถานศึกษา หร ือของกระทรวงศึกษาธิการ หร ือ
กฎกระทรวงว%าด+วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา “การลงโทษ” หมายความว%า การลงโทษ
นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทําความผิด โดยมีความมุ%งหมายเพ่ือการอบรมสั่งสอน 
  ข+อ ๕ กําหนดว%า โทษท่ีจะลงโทษแก%นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทําความผิด มี ๔ สถาน 
ดังนี้ 
  (๑) ว%ากล%าวตักเตือน 
  (๒) ทําทัณฑ�บน 
  (๓) ตัดคะแนนความประพฤติ  
  (๔) ทํากิจกรรมเพ่ือให+ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
  ข+อ ๖ วรรคหนึ่ง กําหนดว%า ห+ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด+วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่น
แกล+ง หรือลงโทษด+วยความโกรธ หรือด+วยความพยาบาท โดยให+คํานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และ
ความร+ายแรงของพฤติการณ�ประกอบการลงโทษด+วย  
   วรรคสอง กําหนดว%า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให+เป.นไปเพ่ือเจตนาท่ีจะ 
แก+นิสัยและความประพฤติไม%ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให+รู+สํานึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางท่ี
ดีต%อไป 
      ๓.๒ แนวการปฏิบัติราชการตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๑๖๔/๒๕๖๐  
กรณีนักเรียนมีผลการเรียนติด ๐ จํานวน ๒๑ คน จากนักเรียนท้ังหมด ๔๗ คน 
  คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได+วางบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการท่ีดีสําหรับข+าราชการครูว%า...  
  (๑) การปฏิบัติหน+าท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน นอกจากครูจะมีหน+าท่ีโดยตรงในการ  
ให+ความรู+เพ่ือให+นักเรียนมีความรู+ความเข+าใจในรายวิชาท่ีตนมีหน+าท่ีรับผิดชอบแล+ว การดําเนินการจัดให+มี 
การสอนเสริม การสอบซ%อมแก+ตัว หรือการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู+ความสามารถหรือทักษะให+กับ
นักเรียน ท่ีมีผลคะแนนจากการสอบตํ่ากว%าเกณฑ�หรือไม%ผ%านเกณฑ�เพ่ือให+มีความรู+ความเข+าใจในรายวิชา
ดังกล%าวดียิ่งข้ึน ถือเป.นหน+าท่ีท่ี สําคัญเช%นเดียวกัน เนื่องจากการสอบวัดระดับความรู+ของนักเรียนท้ังใน
ระหว%างภาคเรียนและ หลังจบภาคเรียน นอกจากจะเป.นการประเมินความรู+ของนักเรียนแล+ว ยังเป.นการ
ประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการสอนของครูผู+สอนอีกด+วย และหากข+าราชการครูคนใดละเว+น
หน+าท่ีไม%ทําการสอนเสริม การสอบซ%อมหรือจัดให+มีกิจกรรมท่ีเป.นการเพ่ิมพูนและพัฒนาความรู+ จนส%งผล
โดยตรงทําให+นักเรียนมีผลการสอบ หรือมีคะแนนตํ่ากว%าเกณฑ�หรือไม%ผ%านเกณฑ�เป.นจํานวนมาก  

/และทําให+โรงเรียน... 



๑๑ 

 

และทําให+โรงเรียนและครูท%านอ่ืนได+รับความเสียหาย ในทางชื่อเสียงและเสียภาพลักษณ�แล+ว ย%อมถือเป.นการไม%
ปฏิบัติหน+าท่ีด+วยความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหม่ันเพียร ดูแลเอาใจใส% รักษาประโยชน�ของทางราชการ อันเป.น
การกระทําผิดวินัยไม%ร+ายแรงดังเช%นข+าราชการครูในคดีนี้ เป.นต+น  
  (๒) กรณีมีการร+องเรียนกล%าวหาข+าราชการครูผู+ใดว%ากระทําผิดวินัย ผู+อํานวยการโรงเรียน  
ในฐานะผู+บังคับบัญชาย%อมมีอํานาจสั่งให+ดําเนินการสืบสวนเพ่ือให+ได+ข+อเท็จจริงว%ากรณีมีมูลตามท่ีกล%าวหา
หรือไม% ซ่ึงถือเป.นข้ันตอนก%อนการดําเนินการสอบสวนทางวินัยเพ่ือรวบรวมข+อเท็จจริงประกอบการพิจารณา
ของผู+ อํานวยการโรงเรียน ส%วนการจะดําเนินการทางวินัยอย%างร+ายแรงหรือไม% นั้น เป.นดุลพินิจ
ของผู+บังคับบัญชา ท่ีจะพิจารณาตามข+อเท็จจริงท่ีได+จากการสืบสวน ซ่ึงหากเป.นกรณีท่ีมีมูลว%ากระทําผิด
วินัยอย%างร+ายแรง ผู+อํานวยการโรงเรียนจะแต%งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย%างร+ายแรงเพ่ือสอบสวนทางวินัย
ต%อไป ท้ังนี้ ในการดําเนินการสอบสวนดังกล%าว คณะกรรมการสอบสวนมีดุลพินิจในการรับฟWงพยานหลักฐาน
ต%างๆ ซ่ึงผลการสอบสวนผู+ถูกกล%าวหาอาจเป.นได+ท้ังไม%มีความผิดทางวินัย หรือเป.นความผิดทางวินัยอย%าง
ร+ายแรง หรือไม%ร+ายแรง แล+วแต%กรณี แต%ในส%วนของการเสนอความเห็นไว+ในรายงานการสอบสวนนั้น 
ถือเป.นเพียงการเสนอความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนซ่ึงไม%มีผลผูกพันในการใช+ดุลพินิจวินิจฉัยของผู+ท่ี
มีอํานาจ พิจารณาลงโทษข+าราชการครูผู+ถูกกล%าวหาแต%อย%างใด 

6  กลุ4มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่องท่ี 1 การพัฒนาก4อนการบรรจุและแต4งตั้งให�ดํารงตําแหน4งรองผู�อํานวยการสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปf พ.ศ. 2563 
   ด+วยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ได+ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต%งต้ังให+
ดํารงตําแหน%งรองผู+อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป[ พ.ศ. 
2563 และให+ผู+ได+รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ�และวิธีการนี้ต+องผ%านการพัฒนาก%อนการบรรจุและ
แต%งต้ังให+ดํารงตําแหน%งรองผู+อํานวยการสถานศึกษาตามหลักเกณฑ�ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  ท้ังนี้  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ทุกจังหวัดเป.นหน%วยพัฒนาข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก%อนแต%งต้ังรอง
ผู+อํานวยการสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได+ดําเนินการพัฒนาฯ  ใน
ระหว%างวันท่ี 7-21 กันยายน  2563 กําหนดการพัฒนา 3 ระยะ ดังนี้ 
   ระยะท่ี 1 การเสริมสร+างสมรรถนะของ รองผู+อํานวยการสถานศึกษา ระหว%างวันท่ี 7 - 13  
กันยายน 2563 ณ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  (จํานวน  7  วัน) 
   ระยะท่ี 2 การเรียนรู+สภาพจริง  ระหว%างวันท่ี 14 - 15 กันยายน 2563 ณ  สถานศึกษา
ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีมีความเป.นเลิศทางวิชาการท่ีหน%วยพัฒนากําหนด และวันท่ี 16 กันยายน 2563 ณ 
สถาบัน/องค�กรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีท่ีหน%วยพัฒนา กําหนด  (จํานวน  5 วัน) 
   ระยะท่ี 3 การจัดทําและนําเสนอแผนกลยุทธ�พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา ระหว%างวันท่ี 
19 - 21 กันยายน 2563 ณ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  (จํานวน  3  วัน) 
   การพัฒนาก%อนการบรรจุและแต%งต้ังให+ดํารงตําแหน%งรองผู+อํานวยการสถานศึกษา   
 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป[ พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้  ผ%านการอบรม จํานวน 91 
ราย 

เรื่องท่ี 2 รางวัล “ครูดีในดวงใจ”  ครั้งท่ี 18 พ.ศ. 2564 
   ด+วย สพฐ. ได+ประกาศรายชื่อผู+ได+รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งท่ี 18 พ.ศ. 2564   
ซ่ึงเป.นรางวัลการพิจารณาคัดเลือกครูสายงานการสอน ซ่ึงเป.นบุคคลผู+เป.นท่ีศรัทธา ยกย%อง ยอมรับ 
ของนักเรียน เพ่ือนครูและสังคม ซ่ึงสามารถเป.นแบบอย%างท่ีดีของการประพฤติปฏิบัติตน รวมท้ังสิ้น 216 คน   
   สพป.ตาก เขต 2 คือ นางพรทิพย�  เทพคําอ+าย  ตําแหน%ง ครู โรงเรียนชุมชนบ+านพบพระ 

/เรื่องท่ี 3 การขออนุญาต... 
 



๑๒ 

 

เรื่องท่ี 3 การขออนุญาตไปต4างประเทศ 
 ตามท่ี สพป.ตาก เขต 2 ได+เน+นย้ําการขออนุญาตไปต%างประเทศ (กรณีใช+งบประมาณส%วนตน)              

ซ่ึงจะพิจารณาอนุญาตไปได+เฉพาะในช%วงปดภาคเรียนเท%านั้น ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว%าด+วย 
ป[การศึกษา การเปดและปดสถานศึกษา  พ.ศ. 2548 

 ภาคเรียนท่ี 1 ปดต้ังแต%วันท่ี 11 – 31 ตุลาคม 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปดต้ังแต%วันท่ี 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 

   กรณีการขออนุญาตไปต%างประเทศในกรณีอ่ืนๆ จะพิจารณาให+ไปได+เป.นรายกรณี     
เฉพาะกรณีท่ีจําเป.นจริงๆ เท%านั้น ท้ังนี้ จะต+องไม%กระทบต%อการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติหน+าท่ี 
ท่ีได+รับมอบหมาย 

เรื่องท่ี 4 การย่ืนคําขอเพ่ือรับการพัฒนาข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก4อนแต4งตั้งให�มี 
และเล่ือนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษหรือเช่ียวชาญ 
   ตามท่ี ก.ค.ศ.ได+กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการพัฒนาข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ก%อนแต%งต้ังให+มีและเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  
ท่ี ศธ 0206.7/ว3 ลว.7 เมษายน 2554 และท่ี ศธ 0206.7/215 ลว.6 กันยายน 2554  
   แนวทาง   

 ให+ ผอ.ร.ร. และ ครูท่ีมีความประสงค�ขอรับการพัฒนาฯ จัดส%งแบบคําขอรับการพัฒนาฯ 
มายัง สพป.ตาก เขต 2 ของเดือน เพ่ือท่ีรวบรวมส%งมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี 10 ของเดือน 

เรื่องท่ี 5 การฝiกประสบการณ;วิชาชีพการบริหารการศึกษา  หลักสูตรศึกษาศาสตร;มหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา  
   สพป.ตาก เขต 2  ได+ดําเนินการส%งเสริม  สนับสนุนข+าราชการครูในสังกัดท่ีได+เข+ารับ
การศึกษาต%อหลักสูตรศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจําป[ 
2563 เข+ารับ การฝ�กปฏิบัติการวิชาชีพเก่ียวกับการบริหารงานด+านต%างๆ ในหน%วยงานทางการศึกษา  
จํานวน 45 ชั่วโมงตามเกณฑ� ท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภากําหนด จํานวน  3  มหาวิทยาลัย  13  ราย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เรื่องท่ี 6 ประชาสัมพันธ;... 
 
 



๑๓ 

 

 
เรื่องท่ี 6 ประชาสัมพันธ;การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ท่ี หลักสูตร รุ4น/วันอบรม สถานท่ี 
1 หลักสูตร “ข+อควรระวังในการจดัซ้ือจ+ดจ+าง การบริหาร

พัสดุ 
เพ่ือปGองกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน+าท่ีตาม พรบ. 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ+าหน+าท่ีและตัวอย%าง
กรณีศึกษา 
ท่ีเก่ียวข+อง” 

รุ%น 2  วันท่ี 4 - 5 กุมภาพันธ�  
2564 
รุ%น 3  วันท่ี 1 – 2 เมษายน 2564 
รุ%น 4  วันท่ี 15 – 16 กรกฎาคม 
2564 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร�  
    บางพลัด   กรุงเทพฯ 

2 หลักสูตร “ความเข+าใจประเด็นปWญหาการจัดซ้ือจัดจ+าง
และแนวทางปฏิบัติการพิจารณาเรื่องอุทธรณ�และข+อ
ร+องเรียน” 

รุ%น 2  วันท่ี 7 – 8 มกราคม 
2564 
รุ%น 3  วันท่ี 11 – 12 มีนาคม 
2564 
รุ%น 4  วันท่ี 24 – 25 มิถุนายน 
2564 
รุ%น 5 วันท่ี 19 – 20 สิงหาคม 
2564 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร�  
    บางพลัด   กรุงเทพฯ 
 

3 หลักสูตร “แนวทางในการบรหิารสัญญาและการตรวจ
รับพัสดุ 
ให+ถูกต+องและเป.นธรรมกับคู%สัญญา ตาม พรบ.การ
จัดซ้ือจัดจ+าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”  

รุ%น 2  วันท่ี 20 – 21 มีนาคม 
2564 
รุ%น 3  วันท่ี 21 – 22 สิงหาคม 
2564 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร�  
    บางพลัด   กรุงเทพฯ 
 

4 หลักสูตร “ความรู+เบ้ืองต+นเก่ียวกับการเงินการคลัง
สําหรับบุคลากรภาครัฐ” 

รุ%น 2  วันท่ี 30 – 31 มกราคม 
2564 
รุ%น 3  วันท่ี 3 – 4 เมษายน 2564 
รุ%น 4  วันท่ี 22– 23 พฤษภาคม 
2564 
รุ%น 5  วันท่ี 17 – 18 กรกฎาคม 
2564 
รุ%น 6  วันท่ี 28 – 29 สิงหาคม 
2564 

ณ โรงแรมโลตัส จ.
เชียงใหม% 
ณ โรงแรมเจริญธานี 
ขอนแก%น 
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร� 
กทม. 
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร� 
กทม. 
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร� 
กทม. 

5 
 
 
 
 

หลักสูตร “เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกําหนดและ
เปดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก%อสร+างตาม 
พรบ.การจัดซ้ือจัดจ+างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560” 
 

รุ%น 2  วันท่ี 18-19 กุมภาพันธ� 
2564 
รุ%น 3  วันท่ี 1-2 เมษายน 2564 
รุ%น 4  วันท่ี 10 – 11 มิถุนายน 
2564 
รุ%น 5  วันท่ี 8 – 9 กรกฎาคม 
2564 
รุ%น 6  วันท่ี 9 – 10 กันยายน 
2564 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร� 
กทม. 
ณ โรงแรมเจริญธานี 
ขอนแก%น 
ณ โรงแรมโลตัส จ.
เชียงใหม% 
ณ โรงแรมสุนีย�แกรนด� 
อุบลฯ 
ณ โรงแรมโลตัส จ.



๑๔ 

 

เชียงใหม% 
6 
 
 
 

หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด+านการเงิน
การคลัง 
การเบิกจ%ายเงินจากคลังสําหรับบุคลากรภาครัฐ”  
 

รุ%น 2 วันท่ี 19 – 20 กุมภาพันธ� 
2564 
รุ%น 3  วันท่ี 23 - 24 เมษายน 
2564 
รุ%น 4  วันท่ี 18 – 19 มิถุนายน 
2564 
รุ%น 5  วันท่ี 3 – 4 กันยายน 
2564 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร�  
    บางพลัด   กรุงเทพฯ 
 
 

7 หลักสูตร “การเพ่ิมพูนความรู+สําหรับเจ+าหน+าท่ีพัสดุผู+
เริ่มปฏิบัติงานการจัดซ้ือจัดจ+างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐและศึกษาข้ันตอนประเด็นในการปฏิบัติงาน
ระบบ E-GP”  

รุ%น 2 วันท่ี 20 – 21 กุมภาพันธ� 
2564 
รุ%น 3 วันท่ี 29 - 30 พฤษภาคม 
2564 
รุ%น 4 วันท่ี 14 – 15 สิงหาคม 
2564 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร�  
    บางพลัด   กรุงเทพฯ 
 

8 หลักสูตร “การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการ
คํานวณราคากลางงานก%อสร+าง ตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและ 
ข้ึนทะเบียนผู+ประกอบการแนวทางการเปดเผยราคา
กลางและ 
การบริหารสัญญา” 

รุ%น 2 วันท่ี 23 – 24 มกราคม 
2564 
รุ%น 3 วันท่ี 13 – 14 มีนาคม 
2564 
รุ%น 4 วันท่ี 28 – 29 สิงหาคม 
2564 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร�  
    บางพลัด   กรุงเทพฯ 
 

9 หลักสูตร “การจัดทํา TOR ท่ีดีและถูกต+องตาม พรบ.
การจัดซ้ือจัดจ+างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560” 
  

รุ%น 2  วันท่ี 13 - 14 กุมภาพันธ� 
2564 
รุ%น 3 วันท่ี 12 – 13 มิถุนายน 
2564 
 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร�  
    บางพลัด   กรุงเทพฯ 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/2  มหาวิทยาลัย... 

 



๑๕ 

 

 

2  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา 

ท่ี หลักสูตร รุ4น/วันอบรม สถานท่ี 
10 
 

หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานสําหรับเจ+าหน+าท่ี
พัสดุมือใหม%หน%วยงานภาครัฐ ตาม พรบ.การจัดซ้ือจัด
จ+างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษา
ประเด็น 
ปWญหาในการปฏิบัติงาน” 

รุ%น 3 วันท่ี 27- 28 กุมภาพันธ�  
2564 
รุ%น 4  วันท่ี 10 - 11 เมษายน 
2564 
รุ%น 5 วันท่ี 21 – 22 พฤษภาคม 
2564  
รุ%น 6  วันท่ี 17 – 18 กรกฎาคม 
2564 
รุ%น 7  วันท่ี 4 – 5 กันยายน 
2564 

ณ โรงแรมโลตัส จ.เชียงใหม% 
ณ โรงแรมทวินโลตัส 
นครศรีธรรมราช 
ณ โรงแรมสุนีย�แกรนด� 
อุบลฯ 
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร� 
กรุงเทพฯ 
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร� 
กรุงเทพฯ 
 

11 หลักสูตร “การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด+าน
การพัสดุให+มีความรู+ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ
หน+าท่ีสอดคล+องมาตรฐานวิชาชพีด+านการจัดซ้ือจัด
จ+างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” 

รุ%น 1  วันท่ี 9 – 10 มกราคม 
2564 
รุ%น 2  วันท่ี 3 – 4 เมษายน 
2564 
รุ%น 3  วันท่ี 3 – 4 กรกฎาคม 
2564 
รุ%น 4  วันท่ี 21 – 22 สิ่งหาคม 
2564 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร�  
    บางพลัด   กรุงเทพฯ 
 

12 หลักสูตร “เจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจัด
จ+าง  
การทําสัญญาและการบริหารสัญญางานจ+างก%อสร+าง  
ตาม พรบ.การจัดซ้ือจัดจ+างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
พ.ศ.2560” 

รุ%น 2  วันท่ี 1 – 2 มีนาคม 2564 
รุ%น 3  วันท่ี 8 – 9 เมษายน 
2564 
รุ%น 4  วันท่ี 20–21 พฤษภาคม 
2564 

ณ โรงแรมโลตัส จ.เชียงใหม% 
ณ โรงแรมทวินโลตัส 
นครศรีธรรมราช 
ณ โรงแรมสุนีย�แกรนด� 
อุบลฯ 

13 หลักสูตร “การจ%ายตรงเงินเดือน ค%าจ+าง บําเหน็จ
บํานาญข+าราชการและลูกจ+างประจํา” 

รุ%น 1  วันท่ี 6 – 7 มีนาคม 2564 
รุ%น 2  วันท่ี 3 – 4 กรกฎาคม 
2564 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร�  
    บางพลัด   กรุงเทพฯ 

14 หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด+านการ
จัดซ้ือจัดจ+าง การบริหารพัสดุและการสาธิตการ
ปฏิบัติในระบบ e-GP”  

รุ%น 2  วันท่ี 23 – 24 มกราคม 
2564 
รุ%น 3  วันท่ี 26 – 27 มิถุนายน 
2564 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร�  
    บางพลัด   กรุงเทพฯ 
 

 หมายเหตุ  สพป.ตาก เขต 2  ได+แจ+งรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตร 13 หลักสูตร ผ%านระบบ My office เรียบร+อยแล+ว 

 

 

 

/7 กลุ4มบริหารงาน... 



๑๖ 

 

 

 
7 กลุ4มบริหารงานบุคคล 
เรื่องท่ี 1 งานสรรหาบรรจุและแต%งต้ัง 
       รายงานข+อมูลตําแหน%งว%าง กลุ%มวิชาหรือสาขาวิชาเอก เพ่ือใช+ในการดําเนินการสอบแข%งขัน  
เพ่ือบรรจุและแต%งต้ังบุคคลเข+ารับราชการเป.นข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        สพป.ตาก เขต 2 มีตําแหน%งข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน  
ว%างท้ังสิ้นจํานวน 331  อัตรา (ข+อมูล ณ วันท่ี  24  พฤศจิกายน  2563) และกลุ%มบริหารงานบุคคล ได+
รายงานตําแหน%งว%างดังกล%าว เสนอไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือรายงาน สพฐ. ในการใช+ตําแหน%งในการ
สอบแข%งขันเพ่ือบรรจุและแต%งต้ังบุคคลเข+ารับราชการเป.นข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน%ง 
ครูผู+ช%วย  รายละเอียด ตามกลุ%มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ดังนี้ 

ท่ี กลุ4มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก จํานวนตําแหน4งว4าง หมายเหตุ 

1 คณิตศาสตร� 15  
2 ภาษาไทย 39  
3 ภาษาอังกฤษ 7  
4 ภาษาพม%า 3  
5 วิทยาศาสตร�ท่ัวไป 13  
6 ฟสิกส� 1  
7 เคมี 2  
8 ชีววิทยา 3  
9 สังคมศึกษา 13  

10 พลศึกษา 9  
11 ดนตรีศึกษา 12  
12 ดนตรีสากล 4  
13 ดุริยางคศิลป� 1  
14 อุตสาหกรรมศิลป� 8  
15 ศิลปศึกษา 1  
16 นาฏศิลป� 6  
17 คอมพิวเตอร� 13  
18 เกษตรกรรม 5  
19 ประถมศึกษา 125  
20 ปฐมวัย 48  
21 จิตวิทยาและการแนะแนว 2  
22 การเงินและการบัญชี 1  

 รวม 331  
 
 
 

/เรื่องท่ี 2 งานวางแผน... 
 
 



๑๗ 

 

 
เรื่องท่ี 2 งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน%ง  

1) การเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการ /ผู+ปฏิบัติงานให+ราชการ ครูรายเดือนแก+ไขปWญหา 
สถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต 
  ตามท่ี สพป.ตาก เขต 2 ได+ดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการ /ผู+ปฏิบัติงาน 
ให+ราชการครูรายเดือนแก+ไขปWญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต จํานวนท้ังสิ้น 162 อัตรา ให+กับ
สถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังครูตํ่ากว%าเกณฑ�ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด (ข+อมูลครู ณ วันท่ี 2 พ.ย. 63) โดยจัดสรรให+
สถานศึกษาได+มีครูครบชั้น และตามร+อยละของความขาดอัตรากําลังครูในสถานศึกษาเม่ือเทียบกับเกณฑ� ก.ค.ศ   
   2) การจัดสรรอัตราว%างพนักงานราชการ ตําแหน%งครูพ่ีเลี้ยงและอัตราจ+างครูผู+ทรงคุณค%า
แห%งแผ%นดิน ประจําป[ 2564 
       ตามท่ีคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและผู+ปฏิบัติงานให+ราชการ ได+ประชุม 
เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 ได+พิจารณาจัดสรรอัตราว%าง ดังนี้  
        - จัดสรรตําแหน%งว%างพนักงานราชการ ตําแหน%งครูพ่ีเลี้ยง จํานวน 1 อัตรา ให+กับ
สถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังครูตํ่ากว%าเกณฑ�ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด โดยจัดสรรให+กับสถานศึกษาท่ีเปดสอนระดับ
ปฐมวัย และเรียงตามร+อยละของความขาดอัตรากําลังครูเทียบกับเกณฑ�ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด สถานศึกษาท่ีได+รับ
จัดสรรอัตราว%างตําแหน%งดังกล%าว ได+แก% โรงเรียนบ+านหนองบัว และกลุ%มบริหารงานบุคคลได+เรียกตัวผู+สอบ
คัดเลือกได+จากบัญชีพนักงานราชการ ตําแหน%งครูพ่ีเลี้ยง มารายงานตัวและส%งตัวไปปฏิบัติหน+าท่ีในสถานศึกษา 
เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 เรยีบร+อยแล+ว 
        - จัดสรรอัตราจ+างครูผู+ทรงคุณค%าแห%งแผ%นดิน ประจําป[งบประมาณ 2564   
จํานวน 4 อัตรา  ให+กับสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังครูต่ํากว%าเกณฑ�ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด  จํานวน 4 โรงเรียน 
ตามลําดับ ดังนี้ 
     (1) โรงเรียนชุมชนบ+านแม%ต+าน (ราษฎรบํารุง)  อําเภอท%าสองยาง 
     (2) โรงเรียนอรุณเมธา     อําเภอพบพระ 
     (3) โรงเรียนบ+านเจดีย�โคะ    อําเภอแม%สอด 
     (4) โรงเรียนปUาไม+อุทิศ 4     อําเภอพบพระ 

  ท้ังนี้ ได+แจ+งให+สถานศึกษาท่ีได+รับจัดสรรอัตรา ดําเนินการสรรหาฯ ตามแนวทางการจ+าง 
ครูผู+ทรงคุณค%าแห%งแผ%นดิน ป[งบประมาณ 2564  ลักษณะการจ+าง โดยวิธีการจ+างเหมาบริการ  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ+างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และเม่ือดําเนินการสรรหา
เรียบร+อยแล+ว ให+รายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทราบด+วย  
   3) งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
           - การเลื่อนเงินเดือนข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           การดําเนินการเลื่อนเงินเดือนข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 63) ได+เสร็จสิ้นตามกระบวนการเรียบร+อยแล+ว  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ได+แจ+งผลการประเมินและการเลื่อนเงินเดือนให+กับสถานศึกษา เพ่ือแจ+งข+าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทราบเรียบร+อยแล+ว  และกลุ%มบริหารงานบุคคล ได+ดําเนินการ
จัดทําข+อมูลการเลื่อนเงินเดือนในระบบเบิกจ%ายตรงเรียบร+อยแล+ว และสามารถเบิกจ%ายเงินเดือนได+ในสิ้น
เดือน ธันวาคม 2563  
 
 
 

        /- การเสนอขอพระราชทาน... 
 



๑๘ 

 

 
           - การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ�  ประจําป[ 2564 
            สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได+ดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู+ท่ียื่นเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ�  ประจําป[ 2564  เรียบร+อยแล+ว โดย
สามารถตรวจสอบรายชื่อได+ท่ีเว็ปไซด�กลุ%มบริหารงานบุคคล สพป.ตาก เขต 2  
www.persontak2.com/web55/ 
4.8 กลุ4มบริหารงานการเงินและสินทรัพย; 
  4.8.1 การจ%ายเงินอุดหนุนประเภทต%างๆ ให+กับโรงเรียนในสังกัดท่ีผ%านมาในป[งบประมาณ 2563 
กลุ%มบริหารงานการเงินและสินทรัพย� ยังไม%ได+รับใบเสร็จรับเงินอุดหนุนจากบางโรงเรียน ซ่ึงใบเสร็จรับเงิน
ดังกล%าวจะต+องเตรียมไว+ให+กับหน%วยตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจตรวจสอบการจ%ายเงิน 
 4.8.2 การเข+าทําประโยชน�ในพ้ืนท่ีปUาไม+และขอผ%อนผันมติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 
  4.8.3 การจัดซ้ือครุภัณฑ�โรงเรียน 
  
เลิกประชุมเวลา 16.00น. 

 
                                    (ลงชื่อ)                                     ผู+จดรายงานการประชุม                            

(นางสาวสุทิศา  วิริยะนิมิตร) 
อัตราจ+าง 

 
 

 
 

                                     (ลงชื่อ)                                   ผู+ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสาวสายสุนีย�  แสงด+วง) 
             ผู+อํานวยการกลุ%มอํานวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

ภาพการประชุมผู�บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ครั้งท่ี  4/2563 
วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 

ณ ห�องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม4สอด อําเภอแม4สอด  จังหวัดตาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 
ภาพการประชุมผู�บริหารสถานศึกษาในสังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ครั้งท่ี  4/2563 

วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 
ณ ห�องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม4สอด อําเภอแม4สอด  จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

ภาพการประชุมผู�บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ครั้งท่ี  4/2563 
วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 

ณ ห�องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม4สอด อําเภอแม4สอด  จังหวัดตาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

ภาพการประชุมผู�บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ครั้งท่ี  4/2563 
วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 

ณ ห�องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม4สอด อําเภอแม4สอด  จังหวัดตาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


