รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563
ณ หองประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม4สอด อําเภอแม4สอด จังหวัดตาก
.................................................
ผูมาเขาประชุม จํานวน 212 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 แจงกําหนดการประชุมผูบริหารสถานศึกษาในครั้งต4อไปและขอบคุณที่ใหความอนุเคราะห;ใช
สถานที่ในการจัดประชุมครั้งนี้
ในการประชุมครั้งนี้ จะเป.นครั้งแรกในการประชุมผู+บริหารสถานศึกษาที่ให+รอง ผอ.สพป.
ตาก เขต 2 ทั้งสองท%านได+พบปะพูดคุยในเรื่องของการทํางาน เพราะที่ผ%านมา ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ได+
มอบหมายหน+าที่ให+ออกพื้นที่ของแต%ละอําเภอ ตามที่มีข+อตกลงกันไว+ให+มีการจัดประชุมผู+บริหารสถานศึกษา
สองเดือน/ครั้ง ฉะนั้นในเดือนนี้จึงขอจัดประชุมรวมผู+บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ในเดือน
สิงหาคม 2563 จะเว+นไปก%อน และในเดือนกันยายน 2563 กําหนดจัดประชุมรวมผู+บริหารสถานศึกษาทุก
โรงเรียนในสังกัด อีกครั้งเนื่องจากว%ามีกิจกรรมที่ต+องปฏิบัติร%วมกันในเรื่องของงานเกษียณอายุราชการ
ยกเว+นที่มีเหตุจําเป.นที่จะต+องจัดประชุมโดยเร%งด%วนก็คงจะรบกวนท%าน จะพยายามจะให+มีการจัดประชุมให+
น+อยที่สุด เพราะบางพื้นที่ค%อนข+างยากลําบากก็เห็นใจพี่เพื่อนน+องที่ต+องเดินทางไกล
ขอขอบคุณโรงเรียนแม%สอด ที่ให+ความอนุเคราะหใช+สถานที่จัดการประชุมฯ ในครั้งนี้
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
- การประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563
ณ ห+องประชุมลีลาวดี โรงแรมวัฒนาวิลเลจ รีสอรท อําเภอแม%สอด จังหวัดตาก
(รายละเอียดเอกสาร สามารถดาวน;โหลดไดจากเว็บไซต;
www.takesa2.go.th/site/index.php) หมวดหนังสือราชการ
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบวาระที่ 3…

๒

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
1 กลุ4มอํานวยการ
นางเมตตา แสวงลาภ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เรื่องที่ 1 ขอความร4วมมือสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค;การบริหารส4วนจังหวัดตาก
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได+แจ+งมายังสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง ขอความร%วมมือสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ
บริหารส%วนจังหวัดและประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกสภาท+องถิ่นหรือผู+บริหารท+องถิ่น ซึ่งขณะนี้ทางกลุ%ม
อํานวยการได+รับการประสานจากทางที่ว%าการอําเภอแม%ระมาด เพื่อขอรับการสนับสนุนประธานกรรมการ
ประจําหน%วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารส%วนจังหวัดตากและนายกองคการบริหารส%วนจังหวัดตาก
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น+ า ที่ ในวั น อาทิ ต ยที่ 20 ธั น วาคม 2563 และทางสํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ได+ส%งรายชื่อผู+ที่จะปฏิบัติหน+าที่ประธานกรรมการประจําหน%วยเลือกตั้งเป.นที่
เรียบร+ อยแล+วเมื่ อวัน พุธที่ 25 พฤศจิ กายน 2563 ส%ว นอํา เภออื่นรอการประสานจากที่ว% าการ
อําเภอแต% ล ะอําเภอก%อนหากได+รับการประสานจากทางที่ว%าการอําเภอ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 จะทําหนังสือแจ+งให+ทราบและขอความร%วมมือทางสถานศึกษาได+ให+ความร%วมมือ
กับทางที่ว%าการอําเภอ แต%ละอําเภอ
เรื่องที่ 2 มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
เพื่ อ เป. น การบู ร ณาการในด+ า นการบริ ห ารราชการ ให+ เ กิ ด ความคล% อ งตั ว สามารถ
ดําเนินการให+เป.นไปตามเปGาหมาย และวัตถุประสงคตามภารกิจ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ (๕)
แห%งพระราชบัญญัติ ระเบี ย บบริห ารราชการ กระทรวงศึ กษาธิ การ พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับ ข+ อ ๔
ของระเบียบ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว%าด+วยการมอบอํานาจในการสั่ง การอนุญาต
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่น ของผู+อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๖ และยกเลิกคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ที่ ๘๐๔ /๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ขอมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนใหม% ดังนี้
๑. นายวรรณชัย เหล%าทรัพย ผู+อํานวยการโรงเรียนบ+านแม%กาษา ประจําอําเภอแม%สอด
๒. นายอนุศักดิ์ เครืออยู% ผู+อํานวยการโรงเรียนบ+านน้ําหอม ประจําอําเภอแม%ระมาด
๓. นายสิทธิพล แก%นเมือง ผู+อํานวยการโรงเรียนบ+านหนองบัว ประจําอําเภอท%าสองยาง
๔. นายศักดิ์ดนัย พฤกษเจริญ ผู+อํานวยการโรงเรียนปUาไม+อุทิศ ๔ ประจําอําเภอพบพระ
๕. นายสมพงษ ฟWXนสาย ผู+อํานวยการโรงเรียนบ+านแม%กลองใหม% ประจําอําเภออุ+มผาง
ให+ผู+อํานวยการสถานศึกษาดังกล%าว ปฏิบัติราชการแทนผู+อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาตาก เขต ๒ โดยศึกษารายละเอีย ดแนบท+ ายคําสั่ง ให+ คํานึงถึงการบริ หารงานที่ คล% องตัว
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และถูกต+องตามระเบียบกฎหมาย
แบบแผนของทางราชการ โดยเคร%งครัด

/2 กลุ4มนิเทศติดตาม...

๓

2 กลุ4มนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา
นางเมตตา แสวงลาภ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เรื่องที่ 1 การเปลี่ยนชื่อการประเมินความสามารถด+านการอ%านของผู+เรียนในระดับชั้น ป.1
ปรับเป.น “การบริการเครื่องมือมาตรฐานเพื่อใช+วินิจฉัยความสามารถด+านการอ%าน ของผู+เรียน
ชั้นประถมศึกษาป[ที่ 1 ป[การศึกษา 2563” และสถานศึกษานําข+อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้น ป.1
ผ%านระบบ NT ACCESS ระหว%างวันที่ 8 - 20 ธันวาคม 2563
เรื่องที่ 2 การทดสอบวัดความสามารถด+านภาษาไทย และคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาป[ที่ 3 สถานศึกษา
นําข+อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้น ป.3 ผ%านระบบ NT ACCESS
ระหว%างวันที่ 8 - 20 ธันวาคม 2563
เรื่องที่ 3 การประเมินคุณภาพผู+เรียน O-NET ชั้นประถมศึกษาป[ที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาป[ที่ 3 สทศ.
ประกาศเลขที่นั่งสอบ วันที่ 5 มกราคม 2564 และสถานศึกษาสามารถแจ+งเพิ่ม – ลดข+อมูลนักเรียนรายชื่อ
นักเรียน เป.นกรณีพิเศษ ระหว%างวันที่ 5-15 มกราคม 2564
เรื่องที่ 4 แนวทางการให+บริการข+อสอบมาตรฐานในการสอบปลายป[ของผู+เรียน ขอให+สถานศึกษาได+
ดําเนินการตาม หนังสือที่ ศธ 04056/418 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียดตาม
หนังสือแจ+งการซักซ+อมแนวทางการให+บริการข+อสอบมาตรฐานดังนี้
4.1 การให+บริการข+อสอบมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่พัฒนาโดยสํานักทดสอบทางการศึกษา ถือเป.นทางเลือกสําหรับสถานศึกษาในการเลือกใช+เป.นข+อสอบ
ปลายป[
4.2 ข+อสอบมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาโดยสํานักทดสอบ
ทางการศึกษาเป.นข+อสอบมาตรฐานให+สถานศึกษาใช+สอบปลายป[ มิใช%เป.นการทดสอบระดับชาติที่ต+องจัด
สอบพร+อมกัน หรือใช+แบบทดสอบชุดเดียวกันในการสอบปลายป[ทุกเขตพื้นที่การศึกษา
4.3 ให+สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป.นศูนยประสานงานการสอบกับสถานศึกษา เกี่ยวกับ
ข+อมูลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความประสงคขอใช+บริการข+อสอบมาตรฐาน และรับส%งข+อสอบ
มาตรฐานผ%า นโปรแกรมการจัดส%งข+ อสอบมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน
ตามการร+องขอของสถานศึกษา
4.4 ข+อสอบที่ใช+สอบปลายป[ของผู+เรียนที่สถานศึกษาเลือกใช+ตามแนวทางของข+อสอบของ
สถานศึกษาเอง และข+อสอบของสถานศึกษาอื่น ให+มีข+อสอบแบบเขียนตอบ อาจเป.นการเขียนตอบแบบสั้น
หรือเขียนตอบแบบยาวร%วมด+วย
4.5 ตั้ งแต% ป[ การศึ กษา 2563 เป. น ต+ น สํา นั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
จะไม% มี การดําเนินการจัดสรรงบประมาณไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดพิมพข+อสอบและบริการ
การจั ด สอบให+ แ ก% ส ถานศึ ก ษาที่ ข อใช+ โดยงบประมาณในการจั ด ทํา ข+ อสอบอยู% ใ นเงิ น อุ ด หนุ น รายหั ว
ของสถานศึกษาอยู%แล+ว

/เรื่องที่ 5 แนวปฏิบัติการ…

๔

เรื่องที่ 5 แนวปฏิบัติการใช+ข+อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู+เรียน ตามหนังสือ
สพป.ตาก เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/๔๑๙ ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
แนวปฏิบัติของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) ชี้แจงสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช+ข+อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมิน
คุณภาพผู+เรียน
2) ช%วยเหลือและสนับสนุนให+สถานศึกษาสร+างข+อสอบแบบเขียนตอบด+วยวิธีการที่หลากหลาย
3) พัฒนาคลังข+อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ประกอบด+วยข+อสอบแบบ
เลือกตอบและเขียนตอบให+บริการแก%สถานศึกษา
4) กํากับ ติดตามการใช+ข+อสอบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู+เรียนของสถานศึกษา
5) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการใช+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+ ทั้งในรูปแบบของข+อสอบ
แบบจํากัดคําตอบ และข+อสอบเขียนตอบแบบไม%จํากัดคําตอบในสัดส%วนที่เหมาะสมกับระดับชั้นของผู+เรียน
3) ให+ใช+ข+อสอบแบบเขียนสอบที่เน+นวัดทักษะการคิดขั้นสูง
4) วิเคราะหผลการตอบข+อสอบคําถามที่เป.นข+อสอบเขียนตอบในแต%ละข+อเพื่อวินิจฉัย
ข+อบกพร%องในการเรียนรู+ของผู+เรียนและนําไปใช+ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู+เรียน
5) กํากับ ติดตามการใช+ข+อสอบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู+เรียน
6) ส%งเสริมสนับสนุนให+ครูผู+สอนพัฒนาข+อสอบเขียนตอบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ
เรื่องที่ 6 สพป.ตาก เขต 2 ได+แจ+งเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการใช+แบบทดสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น O-NET ด+ า นการเขี ย นตอบแบบอั ต นั ย วิ ช าภาษาไทย ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป[ ที่ ๖
ป[การศึกษา ๒๕๖๓ ให+โรงเรียนส%งครูผู+สอนภาษาไทยโรงเรียนละ 1 คน เข+าอบรมดังกล%าว ในระหว%าง
วันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห+องประชุมลีลาวดีโรงแรมวัฒนาวิลเลจ รีสอรท อําเภอแม%สอด จังหวัดตาก
3 กลุ4มส4งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ผอ สพป ตาก เขต 2
เรื่องที่ 1 การรายงานข+อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ป[การศึกษา 2563 (DMC 2/2563)
อ+า งถึง หนัง สือ สพป.ตาก เขต 2 ที่ ศธ 04056/ว 4194 ลงวัน ที่ 15 ตุล าคม 2563 แจ+ง ให+ทุก
โรงเรียน
ในสั ง กั ด ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ข+ อมู ล นั ก เรี ย นรายบุ ค คล ในระบบ DMC ที่ เ ว็ บไซด http://portal.boppobec.info/obec63 เปดให+ ส ามารถดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ งข+ อ มู ล นั กเรี ย น ย+ า ยเข+ า /ออก, จํ า หน% า ย/ออก
กลางคัน, นั ก เรี ย นอยู% ร ะหว% า งติ ด ตาม ระหว% า งป[ ก ารศึ ก ษา ให+ เ ป. น ปW จ จุ บั น โดยใหแลวเสร็ จ
พรอมยื น ยั น วัน ที่ 7 ธัน วาคม 2563 เพื่อ ตรวจสอบข+อ มูล ให+พ ร+อ ม และเขายืน ยัน ขอมูล วัน ที่ 9
ธันวาคม 2563 ก4อนเวลา 16:30 น.
/เรื่องที่ 2 การกําหนดค%า…
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QR Code ตรวจสอบสถานะของการรายงานข+อมูล

http://gg.gg/DMC_2-2563
เรื่องที่ 2 การกําหนดค%า G สําหรับนักเรียนไม%มีหลักฐานทางทะเบียนในระบบ DMC ที่ เข+าเรียนก%อน 2561
ด+วย สพฐ. และ สํานักปลัดกระทรวง ศธ. ได+ปรับปรุงข+อมูลเด็ก G ในระบบ DMC ที่ไม%ได+กําหนดจาก
ระบบกําหนดรหัสประจําตัวผู+เรียนเพื่อเข+ารับบริการการศึกษาสําหรับผู+ไม%มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
(ระบบ G-CODE) (นักเรียนที่เข+าเรียนก%อน ป[การศึกษา2561)
ส%งผลให+นักเรียนผู+ไม%มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ในระบบ DMC ที่เข+าเรียนก%อนหรือ
เคยเข+าเรียนก%อน ป[การศึกษา 2561 เลข G เปลี่ยนแปลง
ให+ตรวจสอบเลข G กับทะเบียนนักเรียน/เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข+องกับนักเรียน
ให+ตรงกับ เลข G ที่ สป.ศธ. กําหนดให+ใหม% เพื่อใช+อ+างอิงต%อไป
กรณี เด็กได+เลข 13 หลักแล+ว ให+ขอแก+ไขในระบบ DMC ต%อไป
เรื่องที่ 3 แก+ไขรหัสผ%านระบบ MyOffice ของธุรการโรงเรียน และ ผู+อํานวยการโรงเรียน
ด+ ว ยได+ รั บ การแจ+ ง เตื อ นจาก กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมว% า เครื่ อ งแม% ข% า ยบริ ก ารระบบ
MyOffice ถู ก โจมตี โดยได+ ดํา เนิ น การตรวจสอบเบื้ อ งต+ น พบว% า ผู+ ไ ม% ป ระสงคดี เ ข+ า ผ% า นการสุ% ม ชื่ อ ผู+ ใ ช+
และรหัสผ%าน
ในการนี้แจ+ง ธุรการโรงเรียนและผู+อํานวยการโรงเรียนที่รหัสผ%านเป.นค%าเริ่มต+นอยู%
ใหดําเนินการปรับปรุงรหัสผ4านให+มีความยาวอย%างน+อย 6 ตัวอักขระ เพื่อยากแก%การสุ%ม
4 กลุ4มส4งเสริมการจัดการศึกษา
นายพงศ;ศาสตร; ไพรสินธุ; รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เรื่องที่ 1 การประชุมปฏิบัติการงานรับนักเรียน งานทะเบียนนักเรียน หลักฐานทางการศึกษา
และสถานะทาง
ทะเบียนของนักเรียน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
จากการดําเนินงานที่ผ%านมาพบว%า ในแต%ละป[โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรในการ
ทํางานด+านการรับนักเรีย น งานทะเบี ยน งานหลั กฐานทางการศึ กษา สถานะทางทะเบียนของนั กเรี ยน
ประกอบกับมีระเบียบ กฎหมาย ที่เปลี่ยนแปลง ยากต%อการนําไปปฏิบัติหากไม%ได+รับการชี้แจง หรือลง
มือปฏิบัติ ยังมีความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติที่ผ%านมาทําให+เกิดความสับสน
กลุ%มส%งเสริมการจัดการศึกษา จึงกําหนดจัดการประชุมปฏิบัติการให+กับครูรับนักเรียนครูงาน
ทะเบียน และครูงานหลักฐานทางการศึกษา ในระหว%างวันที่ ๑๔ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จุดประชุมฯ
ในแต%ละอําเภอโดยเบิกค%าใช+จ%ายทั้งหมดจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ทั้งนี้
จะได+แจ+งกําหนดการให+ทราบเป.นหนังสือต%อไป
/และตามที่ สพป.ตาก เขต ๒...
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และตามที่ สพป.ตาก เขต ๒ ได+ส%งหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/ว๔๗๖๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๓ เพื่อแจ+งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนให+ โรงเรียนได+ทราบเบื้องต+น และขอ
ความร%วมมือ โรงเรียนเร%งดําเนินการให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน นี้
เรื่องที่ 2 การแต4งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน
ด+วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได+กําหนดแนวทางใหม%ในการแต%งตั้ง
คณะกรรมการรั บนั กเรี ยนระดั บโรงเรี ยน ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ป[การศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งให+โรงเรียนเสนอชื่อผู+ที่จะเป.นคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับโรงเรียน ให+กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ เสนอต%อคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให+ความเห็นชอบ และผู+อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต ๒ เป.นผู+ลงนามในคําสั่งแต%งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ทั้งนี้อยู%ระหว%างการ
ดําเนินการให+โรงเรียนแจ+งรายชื่อผู+ที่จะเป.นคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ไปยังสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
เรื่องที่ 3 จิตวิทยาในโรงเรียน
ตามที่กลุ%มส%งเสริมการจัดการศึกษา ได+มีนักจิตวิทยาประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในช%วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได+มีการลงพื้นที่ไปดําเนินการด+านจิตวิทยาให+กับนักเรียน
ในหลายโรงเรียน พบว%า โรงเรียนมีความต+องการด+านองคความรู+ การดูแลนักเรียน วิธีการด+านจิตวิทยา
สําหรับเด็ก กลุ% มส% งเสริ มการจั ด การศึ กษา อยู% ร ะหว% า งวางแผนงานในการจั ด อบรมจิ ต วิ ทยาให+ กั บ ครู
ในโรงเรี ย น หากในระหว% างนี้โรงเรียนสามารถร+ องขอให+ นักจิ ตวิ ทยาเข+ าดําเนิ นการในนักเรีย นที่
โรงเรี ยนประเมินในเบื้องต+นแล+วว%าหากใช+จิตวิทยาแล+วจะสามารถดําเนินการแก+ไขได+ หรือจะขอรับการ
ปรึกษาเบื้องต+น ทางโทรศัพท ๐๕๕๕๓๖๕๔๘ ต%อ ๑๑๕ ขอสายนักจิตวิทยา
เรื่องที่ 4 เหตุที่เกิดกับนักเรียน
ด+วยศูนยเฉพาะกิ จคุ+ มครองและช%วยเหลื อเด็กนั กเรี ยน สํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึ กษาตาก เขต ๒ ในกรอบของงานเกี่ยวกับนักเรียนถูกล%วงละเมิดทางเพศ นักเรียนถูกกระทํา
ความรุนแรง นักเรียนไม%ได+รับความเป.นธรรมทางการศึกษา หากมีเหตุเกิดกับนักเรียนในประเด็นดังกล%าว
ให+ผู+บริหารโรงเรียนรายงานเหตุเบื้องต+นต%อผู+อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต
๒ โดยด%วน ศูนยเฉพาะกิจคุ+มครองและช%วยเหลือเด็กนักเรียน มีสายด%วนที่สามารถให+คําปรึกษาได+ ๒๔
ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท ๐๙๔ ๗๕๘๓๖๑๒ หรือหากพบว%า มีกรณีเหตุนักเรียนถูกล%วงละเมิดทางเพศหรือ
ถูกกระทําความรุนแรง โดยบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอื่น แต%ไม%อยากที่จะมีปWญหาในพื้นที่ ให+ใช+บริการ
ทางหน+าเว็บไซตกลุ%มส%งเสริมการจัดการศึกษา สามารถแจ+งเหตุโดยไม%ต+องระบุตัวตนได+
www.pepgtakesa2.com เมนูฝากข+อความ/แจ+งเหตุเกี่ยวกับนักเรียน อยู%ด+านซ+ายมือของเพจ

/เรื่องที่ 5 โครงการ...
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เรื่องที่ 5 โครงการอนุรักษ;พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
จังหวัดตากได+มีมติเห็นชอบให+สถานศึกษาทุกแห%ง ดําเนินการเข+าร%วมสนองพระราชดําริฯ
โดยการสมัครเป.นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและมีการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
และกระทรวงศึกษาธิการเป.นหน%วยงานสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได+มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ (อพ.สธ.ศธ.)
โดยให+ผู+บริหารสถานศึกษาดําเนินการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินงานโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ หากสถานศึกษายังไม%ได+เป.นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร
ให+ดําเนินการสมัครเป.นสมาชิก สวนพฤกษศาสตรโดยรวมรวมเอกสารส%งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ เพื่อเสนอสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตากดําเนินการต%อไป เมื่อโรงเรียนได+รับ
ตอบรับเป.นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนแล+ว (ไดรับรหัสสมาชิก)
ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๒๓๒๓ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน
๒๕๖๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรื่องที่ 6 นโยบายการป_องกันและแกไขป`ญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได+พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปGองกันและแก+ไขปWญหายาเสพติด
ในสถานศึ ก ษา โดยระบบมี ชื่ อ ว% า “ระบบดู แ ลและติ ด ตามการใช+ ส ารเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา”
Care And Trace Addiction in School System เรียกโดยย%อว%า CATAS System เพื่อใช+ในการสํารวจ
การจัดเก็บ และรายงานข+อมูลสภาพการใช+สารเสพติดในสถานศึกษา ตลอดจนการดูแลช%วยเหลือเด็กนักเรียน
นักศึกษา ที่เกี่ยวข+องกับยาเสพติดเป.นรายบุคคล ผ%านทาง www.catas.in.th
/และมีการรายงาน...

๘

และมีการรายงานผลการดําเนินงานปGองกันและแก+ไขปWญหายาเสพติดในสถานศึกษา
(NISPA) ให+จังหวัดตาก สํานักงาน ป.ป.ส. และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
ทางเว็บไซต http://nispa.nccd.go.th ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จะเป.นผู+
เข+าระบบ กรอกข+อมูลให+กับโรงเรียนทั้ง ๒ ระบบ นอกจากนี้ ขอให+โรงเรียนดําเนินงานปGองกันและแก+ไข
ปWญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๔๕๐๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๓
เรื่องที่ 7 การป_องกัน เฝ_าระวัง และแกไขป`ญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ในป[ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สํานั กงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาตาก เขต ๒
ขอให+สถานศึกษาทุกแห%งดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมให+นักเรียนมีความรู+ ความเข+าใจ และ
มีความพร+อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต%อความมั่นคง เช%น ภัยจากยาเสพติด
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การค+ามนุษย และอาชญากรรมไซเบอร
เรื่องที่ 8 โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)
ขอควรพึงระวัง
๑ การกรอกข+อมูลใน DMC ไม%ถูกต+อง เพราะฐานข+อมูลระบบปWจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ใช+ข+อมูล DMC อาจทําให+นักเรียนบางรายไม%ได+รับความ
ช%วยเหลือ
๒ การดําเนินงานของผู+รับผิดชอบระดับโรงเรียน ไม%เป.นไปตามแนวทางที่ กสศ.กําหนด
เช%น การกรอกข+อมูล อัพโหลดข+อมูล ไม%เป.นไปตามระยะเวลาที่ กสศ.กําหนด ดําเนินงานไม%ครบถ+วน
สมบูรณตามขั้นตอน การสืบค+นเอกสาร (กระดาษ) ค%อนข+างยาก และข+อมูลที่ส%งเข+าระบบฯ โรงเรียนไม%ได+ป
ริ้นสเอกสารจัดเก็บไว+ ฯลฯ
๓ การดําเนินงานไม%เป.นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข+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 รวมทั้งการรายงานผลฯ ให+สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 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
เรื่องที่ ๑ มาตรการป_องกันและแกไขการล4วงละเมิดทางเพศในการทํางาน
- จังหวัดตาก ขอความร%วมมือหน%วยงานในเขตพื้นที่ ดําเนินการปGองกันและแก+ไขปWญหา
การล%วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได+มีประกาศเจตนารมณ
การปGองกันและแก+ไขปWญหาล%วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน พร+อมนี้ได+แจ+งเวียนสถานศึกษา
ทุกแห%งทาง My office แล+ว
/เรื่องที่ 2 อํานาจ...

๙

เรื่องที่ 2 อํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา
2.1 พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
มาตรา ๓๙ สถานศึกษาและส%วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) มีอํานาจหน+าที่ตามที่กําหนดไว+ให+
เป.นหน+าที่ของส%วนราชการนั้น ๆ โดยใหมีผูอํานวยการสถานศึกษา หรือหัวหน+าส%วนราชการ ที่เรียกชื่ออย%าง
อื่น เปdนผูบังคับบัญชาขาราชการและมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส%วนราชการให+เป.นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข+อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส%วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา
หรือส%วนราชการ
(๒) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การ
พัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่นของสถานศึกษาหรือส%วนราชการให+เป.นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข+อบังคับของ
ทางราชการ (๓) เป.นผู+แทน
(๓) เป.นผู+แทนของสถานศึกษาหรือส%วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทํานิติกรรม
สัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส%วนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส%วนราชการ
ได+รับตามที่ได+รับมอบอํานาจ
(๔) จัดทํารายงานประจําป[เกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส%วนราชการเพื่อเสนอต%อ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
(๕) อํานาจหน+าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให+เป.นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
(๖) ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด+ รั บ มอบหมายจากรั ฐ มนตรี ว% า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ปลั ด กระทรวง เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู+อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวง
มอบหมาย
สถานศึกษาและส%วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) จะให+มีรองผูอํานวยการหรือรองหัวหน+า
ส%วนราชการรองจากผู+อํานวยการหรือหัวหน+าส%วนราชการเพื่อช4วยปฏิบัติราชการก็ได
สถานศึกษาและส%วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) ใดที่ยังไม%สามารถปฏิบัติงานบางประการ
ตามที่กําหนดในกฎหมายหรือที่ได+รับมอบหมายได+ อาจขอให+สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาหรือ
ส%วนราชการนั้นสังกัดเป.นผู+รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย%างให+แทนเป.นการชั่วคราวได+ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และลักษณะของงานที่จะให+ปฏิบัติแทนได+ที่กําหนดในกฎกระทรวง
2.2 พระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
และที่แก+ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๗ ให+ผู+บริหารสถานศึกษาเป.นผู+บังคับบัญชาของข+าราชการครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา และมีอํานาจและหน+าที่ ดังต%อไปนี้
(๑) ควบคุม ดูแลให+การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล+องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ
ข+อบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากําหนด
(๒) พิจารณาเสนอความดีความชอบของข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
(๓) ส%งเสริม สนับสนุนข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให+มี
การพัฒนาอย%างต%อเนื่อง
(๔) จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
(๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข+าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
/(๖) ปฏิบัติหน+าที่...

๑๐

(๖) ปฏิบัติหน+าที่อื่นตามที่บัญญัติไว+ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือตามที่ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย
2.3 หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว๒๓๔ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖
เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข+าราชการผู+กระทําผิดวินัยอย%างร+ายแรงบางกรณี
ความในข+อ ๑.๒ การลงโทษผู+กระทําผิดวินัยฐานทุจริตต%อหน+าที่ราชการ หรือละทิ้งหน+าที่
ราชการตาม ข+อ ๑.๑ เป.นความผิดวินัยอย%างร+ายแรง ซึ่งควรลงโทษเป.นไล%ออกจากราชการการนําเงินที่ทุจริตไป
แล+ว มาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานีอื่นใด ไม%เป.นเหตุลดหย%อนโทษเป.นปลดออกจากราชการ
เรื่องที่ 3 กรณีศึกษาตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
๓.๑ การลงโทษเด็กนักเรียนมีความม%งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอนและเพื่อเจตนาที่จะแก+นิสัย
และความประพฤติไม%ดีของนักเรียนให+รู+สํานึกในความผิดและกลับประพฤติตนในทางที่ดีต%อไปเป.นสําคัญ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาด+วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
ข+อ ๔ กําหนดว%า ในระเบียบนี้ “กระทําความผิด” หมายความวา การที่นักเรียนหรือ
นัก ศึก ษาประพฤติฝ Uา ฝŒน ระเบีย บข+อ บัง คับ ของสถานศึก ษา หรือ ของกระทรวงศึก ษาธิก าร หรือ
กฎกระทรวงว%า ด+วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา “การลงโทษ” หมายความว%า การลงโทษ
นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําความผิด โดยมีความมุ%งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
ข+อ ๕ กําหนดว%า โทษที่จะลงโทษแก%นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําความผิด มี ๔ สถาน
ดังนี้
(๑) ว%ากล%าวตักเตือน
(๒) ทําทัณฑบน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ทํากิจกรรมเพื่อให+ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข+อ ๖ วรรคหนึ่ง กําหนดว%า ห+ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด+วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่น
แกล+ง หรือลงโทษด+วยความโกรธ หรือด+วยความพยาบาท โดยให+คํานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และ
ความร+ายแรงของพฤติการณประกอบการลงโทษด+วย
วรรคสอง กําหนดว%า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให+เป.นไปเพื่อเจตนาที่จะ
แก+นิสัยและความประพฤติไม%ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให+รู+สํานึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่
ดีต%อไป
๓.๒ แนวการปฏิบัติราชการตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๖๔/๒๕๖๐
กรณีนักเรียนมีผลการเรียนติด ๐ จํานวน ๒๑ คน จากนักเรียนทั้งหมด ๔๗ คน
คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได+วางบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีสําหรับข+าราชการครูว%า...
(๑) การปฏิบัติหน+าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน นอกจากครูจะมีหน+าที่โดยตรงในการ
ให+ความรู+เพื่อให+นักเรียนมีความรู+ความเข+าใจในรายวิชาที่ตนมีหน+าที่รับผิดชอบแล+ว การดําเนินการจัดให+มี
การสอนเสริม การสอบซ%อมแก+ตัว หรือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู+ความสามารถหรือทักษะให+กับ
นักเรียน ที่มีผลคะแนนจากการสอบต่ํากว%าเกณฑหรือไม%ผ%านเกณฑเพื่อให+มีความรู+ความเข+าใจในรายวิชา
ดังกล%าวดียิ่งขึ้น ถือเป.นหน+าที่ที่ สําคัญเช%นเดียวกัน เนื่องจากการสอบวัดระดับความรู+ของนักเรียนทั้งใน
ระหว%างภาคเรียนและ หลังจบภาคเรียน นอกจากจะเป.นการประเมินความรู+ของนักเรียนแล+ว ยังเป.นการ
ประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการสอนของครูผู+สอนอีกด+วย และหากข+าราชการครูคนใดละเว+น
หน+าที่ไม%ทําการสอนเสริม การสอบซ%อมหรือจัดให+มีกิจกรรมที่เป.นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู+ จนส%งผล
โดยตรงทําให+นักเรียนมีผลการสอบ หรือมีคะแนนต่ํากว%าเกณฑหรือไม%ผ%านเกณฑเป.นจํานวนมาก
/และทําให+โรงเรียน...

๑๑

และทําให+โรงเรียนและครูท%านอื่นได+รับความเสียหาย ในทางชื่อเสียงและเสียภาพลักษณแล+ว ย%อมถือเป.นการไม%
ปฏิบัติหน+าที่ด+วยความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส% รักษาประโยชนของทางราชการ อันเป.น
การกระทําผิดวินัยไม%ร+ายแรงดังเช%นข+าราชการครูในคดีนี้ เป.นต+น
(๒) กรณีมีการร+องเรียนกล%าวหาข+าราชการครูผู+ใดว%ากระทําผิดวินัย ผู+อํานวยการโรงเรียน
ในฐานะผู+บังคับบัญชาย%อมมีอํานาจสั่งให+ดําเนินการสืบสวนเพื่อให+ได+ข+อเท็จจริงว%ากรณีมีมูลตามที่กล%าวหา
หรือไม% ซึ่งถือเป.นขั้นตอนก%อนการดําเนินการสอบสวนทางวินัยเพื่อรวบรวมข+อเท็จจริงประกอบการพิจารณา
ของผู+ อํา นวยการโรงเรี ย น ส% ว นการจะดํา เนิ น การทางวิ นั ย อย% า งร+ า ยแรงหรื อ ไม% นั้ น เป. น ดุ ล พิ นิ จ
ของผู+ บั ง คั บ บั ญ ชา ที่จะพิจารณาตามข+อเท็จจริงที่ได+จากการสืบสวน ซึ่งหากเป.นกรณีที่มีมูลว%ากระทําผิด
วินัยอย%างร+ายแรง ผู+อํานวยการโรงเรียนจะแต%งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย%างร+ายแรงเพื่อสอบสวนทางวินัย
ต%อไป ทั้งนี้ ในการดําเนินการสอบสวนดังกล%าว คณะกรรมการสอบสวนมีดุลพินิจในการรับฟWงพยานหลักฐาน
ต%างๆ ซึ่งผลการสอบสวนผู+ถูกกล%าวหาอาจเป.นได+ทั้งไม%มีความผิดทางวินัย หรือเป.นความผิดทางวินัยอย%าง
ร+ายแรง หรือไม%ร+า ยแรง แล+ว แต%กรณี แต%ในส%ว นของการเสนอความเห็น ไว+ในรายงานการสอบสวนนั้น
ถือเป.นเพียงการเสนอความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนซึ่งไม%มีผลผูกพันในการใช+ดุลพินิจวินิจฉัยของผู+ที่
มีอํานาจ พิจารณาลงโทษข+าราชการครูผู+ถูกกล%าวหาแต%อย%างใด
6 กลุ4มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่องที่ 1 การพัฒนาก4อนการบรรจุและแต4งตั้งใหดํารงตําแหน4งรองผูอํานวยการสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปf พ.ศ. 2563
ด+วยสํานั กงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ได+ ดําเนินการคัดเลื อกบุคคลเพื่อบรรจุและแต%งตั้งให+
ดํารงตํ าแหน%งรองผู+อํานวยการสถานศึ กษา สั งกั ดสํ านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้น ฐาน ป[ พ.ศ.
2563 และให+ผู+ได+รับการคัด เลือ กตามหลัก เกณฑและวิธีก ารนี้ต+อ งผ%า นการพัฒ นาก%อ นการบรรจุแ ละ
แต%งตั้งให+ดํารงตําแหน%งรองผู+อํานวยการสถานศึกษาตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด ทั้งนี้ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ทุกจังหวัดเป.นหน%วยพัฒนาข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก%อนแต%งตั้งรอง
ผู+อํานวยการสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได+ดําเนินการพัฒนาฯ ใน
ระหว%างวันที่ 7-21 กันยายน 2563 กําหนดการพัฒนา 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การเสริมสร+างสมรรถนะของ รองผู+อํานวยการสถานศึกษา ระหว%างวันที่ 7 - 13
กันยายน 2563 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 (จํานวน 7 วัน)
ระยะที่ 2 การเรียนรู+สภาพจริง ระหว%างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2563 ณ สถานศึกษา
ที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีความเป.นเลิศทางวิชาการที่หน%วยพัฒนากําหนด และวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ
สถาบัน/องคกรที่มีการบริหารจัดการที่ดีที่หน%วยพัฒนา กําหนด (จํานวน 5 วัน)
ระยะที่ 3 การจัดทําและนําเสนอแผนกลยุทธพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา ระหว%างวันที่
19 - 21 กันยายน 2563 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 (จํานวน 3 วัน)
การพัฒนาก%อนการบรรจุและแต%งตั้งให+ดํารงตําแหน%งรองผู+อํานวยการสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป[ พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ ผ%านการอบรม จํานวน 91
ราย
เรื่องที่ 2 รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564
ด+วย สพฐ. ได+ประกาศรายชื่อผู+ได+รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564
ซึ่งเป.นรางวัลการพิจารณาคัดเลือกครูสายงานการสอน ซึ่งเป.นบุคคลผู+เป.นที่ศรัทธา ยกย%อง ยอมรับ
ของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม ซึ่งสามารถเป.นแบบอย%างที่ดีของการประพฤติปฏิบัติตน รวมทั้งสิ้น 216 คน
สพป.ตาก เขต 2 คือ นางพรทิพย เทพคําอ+าย ตําแหน%ง ครู โรงเรียนชุมชนบ+านพบพระ
/เรื่องที่ 3 การขออนุญาต...
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เรื่องที่ 3 การขออนุญาตไปต4างประเทศ
ตามที่ สพป.ตาก เขต 2 ได+เน+นย้ําการขออนุญาตไปต%างประเทศ (กรณีใช+งบประมาณส%วนตน)
ซึ่งจะพิจารณาอนุญาตไปได+เฉพาะในช%วงปดภาคเรียนเท%านั้น ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว%าด+วย
ป[การศึกษา การเปดและปดสถานศึกษา พ.ศ. 2548
 ภาคเรียนที่ 1 ปดตั้งแต%วันที่ 11 – 31 ตุลาคม
 ภาคเรียนที่ 2 ปดตั้งแต%วันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม
กรณีการขออนุญาตไปต%างประเทศในกรณีอื่นๆ จะพิจารณาให+ไปได+เป.นรายกรณี
เฉพาะกรณีที่จําเป.นจริงๆ เท%านั้น ทั้งนี้ จะต+องไม%กระทบต%อการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติหน+าที่
ที่ได+รับมอบหมาย
เรื่องที่ 4 การยื่นคําขอเพื่อรับการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก4อนแต4งตั้งใหมี
และเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ
ตามที่ ก.ค.ศ.ได+กําหนดหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก%อนแต%งตั้งให+มีและเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.7/ว3 ลว.7 เมษายน 2554 และที่ ศธ 0206.7/215 ลว.6 กันยายน 2554
แนวทาง
ให+ ผอ.ร.ร. และ ครูที่มีความประสงคขอรับการพัฒนาฯ จัดส%งแบบคําขอรับการพัฒนาฯ
มายัง สพป.ตาก เขต 2 ของเดือน เพื่อที่รวบรวมส%งมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 10 ของเดือน
เรื่องที่ 5 การฝiกประสบการณ;วิชาชีพการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร;มหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา
สพป.ตาก เขต 2 ได+ดําเนินการส%งเสริม สนับสนุนข+าราชการครูในสังกัดที่ได+เข+ารับ
การศึกษาต%อหลักสูตรศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจําป[
2563 เข+ารับ การฝ•กปฏิบัติการวิชาชีพเกี่ยวกับการบริหารงานด+านต%างๆ ในหน%วยงานทางการศึกษา
จํานวน 45 ชั่วโมงตามเกณฑ ที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภากําหนด จํานวน 3 มหาวิทยาลัย 13 ราย

/เรื่องที่ 6 ประชาสัมพันธ;...
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ที่
1

2

3

4

เรื่องที่ 6 ประชาสัมพันธ;การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
1 มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตร
รุ4น/วันอบรม
หลักสูตร “ข+อควรระวังในการจัดซื้อจ+ดจ+าง การบริหาร รุ%น 2 วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ
พัสดุ
2564
เพื่อปGองกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน+าที่ตาม พรบ.
รุ%น 3 วันที่ 1 – 2 เมษายน 2564
รุ%น 4 วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม
ความรับผิดทางละเมิดของเจ+าหน+าที่และตัวอย%าง
2564
กรณีศึกษา
ที่เกี่ยวข+อง”
หลักสูตร “ความเข+าใจประเด็นปWญหาการจัดซื้อจัดจ+าง รุ%น 2 วันที่ 7 – 8 มกราคม
และแนวทางปฏิบัติการพิจารณาเรื่องอุทธรณและข+อ
2564
ร+องเรียน”
รุ%น 3 วันที่ 11 – 12 มีนาคม
2564
รุ%น 4 วันที่ 24 – 25 มิถุนายน
2564
รุ%น 5 วันที่ 19 – 20 สิงหาคม
2564
หลักสูตร “แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจ รุ%น 2 วันที่ 20 – 21 มีนาคม
รับพัสดุ
2564
ให+ถูกต+องและเป.นธรรมกับคู%สัญญา ตาม พรบ.การ
รุ%น 3 วันที่ 21 – 22 สิงหาคม
จัดซื้อจัดจ+าง
2564
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”
หลักสูตร “ความรู+เบื้องต+นเกี่ยวกับการเงินการคลัง
รุ%น 2 วันที่ 30 – 31 มกราคม
สําหรับบุคลากรภาครัฐ”
2564
รุ%น 3 วันที่ 3 – 4 เมษายน 2564
รุ%น 4 วันที่ 22– 23 พฤษภาคม
2564
รุ%น 5 วันที่ 17 – 18 กรกฎาคม
2564
รุ%น 6 วันที่ 28 – 29 สิงหาคม
2564

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

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

สถานที่
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร
บางพลัด กรุงเทพฯ

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร
บางพลัด กรุงเทพฯ

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร
บางพลัด กรุงเทพฯ

ณ โรงแรมโลตัส จ.
เชียงใหม%
ณ โรงแรมเจริญธานี
ขอนแก%น
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร
กทม.
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร
กทม.
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร
กทม.
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร
กทม.
ณ โรงแรมเจริญธานี
ขอนแก%น
ณ โรงแรมโลตัส จ.
เชียงใหม%
ณ โรงแรมสุนียแกรนด
อุบลฯ
ณ โรงแรมโลตัส จ.

๑๔

6 หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด+านการเงิน รุ%น 2 วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ
การคลัง
2564
การเบิกจ%ายเงินจากคลังสําหรับบุคลากรภาครัฐ”
รุน% 3 วันที่ 23 - 24 เมษายน
2564
รุ%น 4 วันที่ 18 – 19 มิถุนายน
2564
รุ%น 5 วันที่ 3 – 4 กันยายน
2564
7 หลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู+สําหรับเจ+าหน+าที่พัสดุผู+ รุ%น 2 วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ
เริ่มปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ+างและการบริหารพัสดุ
2564
ภาครัฐและศึกษาขั้นตอนประเด็นในการปฏิบัติงาน
รุ%น 3 วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม
ระบบ E-GP”
2564
รุ%น 4 วันที่ 14 – 15 สิงหาคม
2564
8 หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการ
รุ%น 2 วันที่ 23 – 24 มกราคม
คํานวณราคากลางงานก%อสร+าง ตามประกาศ
2564
คณะกรรมการราคากลางและ
รุ%น 3 วันที่ 13 – 14 มีนาคม
ขึ้นทะเบียนผู+ประกอบการแนวทางการเปดเผยราคา
2564
กลางและ
รุ%น 4 วันที่ 28 – 29 สิงหาคม
การบริหารสัญญา”
2564
9 หลักสูตร “การจัดทํา TOR ที่ดีและถูกต+องตาม พรบ. รุ%น 2 วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ
การจัดซื้อจัดจ+างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2564
2560”
รุ%น 3 วันที่ 12 – 13 มิถุนายน
2564

เชียงใหม%
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร
บางพลัด กรุงเทพฯ

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร
บางพลัด กรุงเทพฯ

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร
บางพลัด กรุงเทพฯ

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร
บางพลัด กรุงเทพฯ

/2 มหาวิทยาลัย...

๑๕

2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
ที่
หลักสูตร
10 หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานสําหรับเจ+าหน+าที่
พัสดุมือใหม%หน%วยงานภาครัฐ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัด
จ+างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษา
ประเด็น
ปWญหาในการปฏิบัติงาน”

สถานที่
ณ โรงแรมโลตัส จ.เชียงใหม%
ณ โรงแรมทวินโลตัส
นครศรีธรรมราช
ณ โรงแรมสุนียแกรนด
อุบลฯ
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร
กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร
กรุงเทพฯ

11

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร
บางพลัด กรุงเทพฯ

12

13
14

รุ4น/วันอบรม
รุ%น 3 วันที่ 27- 28 กุมภาพันธ
2564
รุ%น 4 วันที่ 10 - 11 เมษายน
2564
รุ%น 5 วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม
2564
รุ%น 6 วันที่ 17 – 18 กรกฎาคม
2564
รุ%น 7 วันที่ 4 – 5 กันยายน
2564
หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด+าน รุ%น 1 วันที่ 9 – 10 มกราคม
การพัสดุให+มีความรู+ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ
2564
หน+าที่สอดคล+องมาตรฐานวิชาชีพด+านการจัดซื้อจัด รุ%น 2 วันที่ 3 – 4 เมษายน
จ+างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”
2564
รุ%น 3 วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม
2564
รุ%น 4 วันที่ 21 – 22 สิ่งหาคม
2564
หลักสูตร “เจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจัด รุ%น 2 วันที่ 1 – 2 มีนาคม 2564
จ+าง
รุ%น 3 วันที่ 8 – 9 เมษายน
การทําสัญญาและการบริหารสัญญางานจ+างก%อสร+าง 2564
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ+างและการบริหารพัสดุ
รุ%น 4 วันที่ 20–21 พฤษภาคม
ภาครัฐ
2564
พ.ศ.2560”
หลักสูตร “การจ%ายตรงเงินเดือน ค%าจ+าง บําเหน็จ
รุ%น 1 วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564
บํานาญข+าราชการและลูกจ+างประจํา”
รุ%น 2 วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม
2564
หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด+านการ รุ%น 2 วันที่ 23 – 24 มกราคม
จัดซื้อจัดจ+าง การบริหารพัสดุและการสาธิตการ
2564
ปฏิบัติในระบบ e-GP”
รุ%น 3 วันที่ 26 – 27 มิถุนายน
2564

ณ โรงแรมโลตัส จ.เชียงใหม%
ณ โรงแรมทวินโลตัส
นครศรีธรรมราช
ณ โรงแรมสุนียแกรนด
อุบลฯ
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร
บางพลัด กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร
บางพลัด กรุงเทพฯ

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

/7 กลุ4มบริหารงาน...

๑๖

7 กลุ4มบริหารงานบุคคล
เรื่องที่ 1 งานสรรหาบรรจุและแต%งตั้ง
รายงานข+อมูลตําแหน%งว%าง กลุ%มวิชาหรือสาขาวิชาเอก เพื่อใช+ในการดําเนินการสอบแข%งขัน
เพื่อบรรจุและแต%งตั้งบุคคลเข+ารับราชการเป.นข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.ตาก เขต 2 มีตําแหน%งข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ว%างทั้งสิ้นจํานวน 331 อัตรา (ข+อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563) และกลุ%มบริหารงานบุคคล ได+
รายงานตําแหน%งว%างดังกล%าว เสนอไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อรายงาน สพฐ. ในการใช+ตําแหน%งในการ
สอบแข%งขันเพื่อบรรจุและแต%งตั้งบุคคลเข+ารับราชการเป.นข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน%ง
ครูผู+ช%วย รายละเอียด ตามกลุ%มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ดังนี้
ที่
กลุ4มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก
จํานวนตําแหน4งว4าง หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

คณิตศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาพม%า
วิทยาศาสตรทั่วไป
ฟสิกส
เคมี
ชีววิทยา
สังคมศึกษา
พลศึกษา
ดนตรีศึกษา
ดนตรีสากล
ดุริยางคศิลปŽ
อุตสาหกรรมศิลปŽ
ศิลปศึกษา
นาฏศิลปŽ
คอมพิวเตอร
เกษตรกรรม
ประถมศึกษา
ปฐมวัย
จิตวิทยาและการแนะแนว
การเงินและการบัญชี
รวม

15
39
7
3
13
1
2
3
13
9
12
4
1
8
1
6
13
5
125
48
2
1
331

/เรื่องที่ 2 งานวางแผน...

๑๗

เรื่องที่ 2 งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน%ง
1) การเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการ /ผู+ปฏิบัติงานให+ราชการ ครูรายเดือนแก+ไขปWญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ตามที่ สพป.ตาก เขต 2 ได+ดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการ /ผู+ปฏิบัติงาน
ให+ราชการครูรายเดือนแก+ไขปWญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จํานวนทั้งสิ้น 162 อัตรา ให+กับ
สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว%าเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด (ข+อมูลครู ณ วันที่ 2 พ.ย. 63) โดยจัดสรรให+
สถานศึกษาได+มีครูครบชั้น และตามร+อยละของความขาดอัตรากําลังครูในสถานศึกษาเมื่อเทียบกับเกณฑ ก.ค.ศ
2) การจัดสรรอัตราว%างพนักงานราชการ ตําแหน%งครูพี่เลี้ยงและอัตราจ+างครูผู+ทรงคุณค%า
แห%งแผ%นดิน ประจําป[ 2564
ตามที่คณะกรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและผู+ปฏิบัติงานให+ราชการ ได+ประชุม
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ได+พิจารณาจัดสรรอัตราว%าง ดังนี้
- จัดสรรตําแหน%งว%างพนักงานราชการ ตําแหน%งครูพี่เลี้ยง จํานวน 1 อัตรา ให+กับ
สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว%าเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด โดยจัดสรรให+กับสถานศึกษาที่เปดสอนระดับ
ปฐมวัย และเรียงตามร+อยละของความขาดอัตรากําลังครูเทียบกับเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด สถานศึกษาที่ได+รับ
จัดสรรอัตราว%างตําแหน%งดังกล%าว ได+แก% โรงเรียนบ+านหนองบัว และกลุ%มบริหารงานบุคคลได+เรียกตัวผู+สอบ
คัดเลือกได+จากบัญชีพนักงานราชการ ตําแหน%งครูพี่เลี้ยง มารายงานตัวและส%งตัวไปปฏิบัติหน+าที่ในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เรียบร+อยแล+ว
- จัดสรรอัตราจ+างครูผู+ทรงคุณค%าแห%งแผ%นดิน ประจําป[งบประมาณ 2564
จํานวน 4 อัตรา ให+กับสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว%าเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด จํานวน 4 โรงเรียน
ตามลําดับ ดังนี้
(1) โรงเรียนชุมชนบ+านแม%ต+าน (ราษฎรบํารุง)
อําเภอท%าสองยาง
(2) โรงเรียนอรุณเมธา
อําเภอพบพระ
(3) โรงเรียนบ+านเจดียโคะ
อําเภอแม%สอด
(4) โรงเรียนปUาไม+อุทิศ 4
อําเภอพบพระ
ทั้งนี้ ได+แจ+งให+สถานศึกษาที่ได+รับจัดสรรอัตรา ดําเนินการสรรหาฯ ตามแนวทางการจ+าง
ครู ผู+ ท รงคุ ณ ค% า แห% ง แผ% น ดิ น ป[ ง บประมาณ 2564 ลั ก ษณะการจ+ า ง โดยวิ ธี ก ารจ+ า งเหมาบริ ก าร
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ+างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเมื่อดําเนินการสรรหา
เรียบร+อยแล+ว ให+รายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทราบด+วย
3) งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
- การเลื่อนเงินเดือนข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การดําเนินการเลื่อนเงินเดือนข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้ งที่ 2 (1 ต.ค. 63) ได+ เ สร็ จ สิ้ น ตามกระบวนการเรี ย บร+ อยแล+ ว สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ได+แจ+งผลการประเมินและการเลื่อนเงินเดือนให+กับสถานศึกษา เพื่อแจ+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
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได+ดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู+ที่ยื่นเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป[ 2564 เรียบร+อยแล+ว โดย
สามารถตรวจสอบรายชื่อได+ที่เว็ปไซดกลุ%มบริหารงานบุคคล สพป.ตาก เขต 2
www.persontak2.com/web55/
4.8 กลุ4มบริหารงานการเงินและสินทรัพย;
4.8.1 การจ%ายเงินอุดหนุนประเภทต%างๆ ให+กับโรงเรียนในสังกัดที่ผ%านมาในป[งบประมาณ 2563
กลุ%มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ยังไม%ได+รับใบเสร็จรับเงินอุดหนุนจากบางโรงเรียน ซึ่งใบเสร็จรับเงิน
ดังกล%าวจะต+องเตรียมไว+ให+กับหน%วยตรวจสอบภายในเพื่อตรวจตรวจสอบการจ%ายเงิน
4.8.2 การเข+าทําประโยชนในพื้นที่ปUาไม+และขอผ%อนผันมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
4.8.3 การจัดซื้อครุภัณฑโรงเรียน
เลิกประชุมเวลา 16.00น.
(ลงชื่อ)

ผู+จดรายงานการประชุม
(นางสาวสุทิศา วิริยะนิมิตร)
อัตราจ+าง

(ลงชื่อ)

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

๑๙

ภาคผนวก

๒๐

ภาพการประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563
ณ หองประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม4สอด อําเภอแม4สอด จังหวัดตาก

๒๑

ภาพการประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563
ณ หองประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม4สอด อําเภอแม4สอด จังหวัดตาก

๒๒

ภาพการประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563
ณ หองประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม4สอด อําเภอแม4สอด จังหวัดตาก

๒๓

ภาพการประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563
ณ หองประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม4สอด อําเภอแม4สอด จังหวัดตาก

