
 
 

รายงานการประชุมผู�อํานวยการสถานศึกษาและรองผู�อํานวยการสถานศึกษาในสังกัด 
โดยการประชุมทางไกล ผ านโปรแกรม Google Meeting 

ครั้งท่ี 2/2564 
วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

ณ ห�องประชุมแม ตะลอ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
        ................................................. 
ผู�มาเข�าประชุม  จํานวน  190  คน  

เริ่มประชุมเวลา  08.00 น 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

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

เรื่องท่ี 1 แจ�งมาตรการการแพร ระบาดการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

   การปฏิบัติตามมาตรการการแพร'ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เน�นย้ํา 
ให�ทุกโรงเรียนในสังกัด ให-ปฏิบัติตาม คําสั่งหรือข-อกฎหมาย ให-เฝ6าระวังและติดตามข'าวสารจากกระทรวง
สาธารณสุข ฝ8ายปกครองอําเภอแม'สอด ฯลฯ หากพบผู-ติดเชื้อ ให-รีบประสานแจ-งหน'วยงานท่ีเก่ียวข-อง ส'วนการ
เป�ด-ป�ด การเรียนการสอน ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ได-ให-แนวทางการดําเนินการแล-ว ท้ังนี้หากสั่งป�ดด-วยเหตุพิเศษ
อีก เวลาเรียนก็จะน-อย จึงจําเป@นต-องมีการสอนชดเชย เพ่ือให-เวลาเรียนครบตามหลักสูตร แต'ในช'วงนี้ก็ให-ใช-วิธี
ประกาศมาตรการสถานการณ�การแพร'ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบท่ีโรงเรียนกําหนดแทนการประกาศป�ดด-วยเหตุพิเศษ ส'วนจะจัดด-วยรูปแบบไหนก็ข้ึนอยู'กับ
บริบทของแต'งละพ้ืนท่ี ขอความร'วมมือข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช'วงสถานการณ�การแพร'
ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในช'วงเวลานี้ห-ามออกจากพ้ืนท่ีตั้งโดยเด็ดขาด หากมีความ
จําเป@นก็ให-ขออนุญาตเป@นรายบุคคลและจะต-องมีมาตรการรองรับด-วย  
เรื่องท่ี 2 การปCด-เปCดการเรียนในพ้ืนท่ีโรงเรียนในเขตอําเภอแม สอด 
   การป�ด-เป�ดการเรียนในพ้ืนท่ีโรงเรียนในเขตอําเภอแม'สอด ทุกโรงเรียนยังไม'อนุญาตให-เป�ด
การเรียนการสอน Onsite ผู-บริหารสถานศึกษาต-องพิจารณาหากเป�ดการเรียนการสอนจะการสุ'มเสี่ยงหรือไม' 
ให-ประสานงานกับสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเพ่ือยืนยันว'าในพ้ืนท่ีของเรานั้นมีความปลอดภัยเพียงพอจะเป�ดการเรียน 
Onsite ก็อยู'ท่ีดุลพินิจของผู-บริหารสถานศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
   - การประชุม ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2564 
     ณ ห-องประชุมโรงเรียนชุมชนบ-านพบพระ อําเภอพบพระ  จังหวัดตาก 
   (รายละเอียดเอกสาร สามารถดาวนGโหลดได�จากเว็บไซตG   
   www.takesa2.go.th/site/index.php) หมวดหนังสือราชการ 
     มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอ... 

 

 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 

นายสุทัศนG ศรีดาเดช รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
กลุ มอํานวยการ 
เรื่องท่ี 1 มาตรการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
  ด-วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได-ออกคําสั่งของศูนย�บริหาร
สถานการณ�การแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท่ี ๙/๒๕๖๔ เรื่องพ้ืนท่ีสถานท่ี
กําหนดเป@นพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเข-มงวด พ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด พ้ืนท่ีควบคุม และพ้ืนท่ีเฝ6าระวังสูง  
ตามข-อกําหนดออกตาม ความในมาตรา ๙ แห'งพระราชกําหนดการบริหาราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘  สั่ง ณ วันท่ี  ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และเพ่ือเป@นการป6องกันการแพร'ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และเป@นแนวทางในในการปฏิบัติตามคําสั่ง ดังกล'าว จึงได-ออก
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง มาตรการป6องกันการแพร'ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน (ฉบับท่ี ๑๑) ท้ังนี้ต้ังแต' วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป@นต-นไป  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให-ถือปฏิบัติอย'างเคร'งครัด ดังนี้     
  หน วยงานในสังกัดท่ีมิใช สถานศึกษา 
                       ๑) ให-ผู-บรหิารปรับลดเวลาและวันทํางานของบุคลากรในสังกัด โดยจัดบุคลากรหมุนเวียน 
มาปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีทํางาน ในแต'ละวนัทํางาน ตามความเหมาะสม โดยให-คํานึงถึงเป6าหมายการดําเนินงาน
และผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพ่ือให-บริการประชาชนเป@นสําคัญ 
    ๒) ให-ดําเนินการตามมาตรการท่ีศูนย�บริหารสถานการณ�การแพร'ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กําหนด และศูนย�บริหารสถานการณ�การแพร'ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดกําหนด 

                        มาตรการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  
                       ส'วนของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีทํางานให-พิจารณาตามความเสี่ยง กรณีบุคลากร
เห็นว'า Time line ของตนเองไม'ปลอดภัยให-บันทึกขอกักตัวเพ่ือทํางานท่ีบ-านเป@นรายๆ ไป 
                       สถานท่ีปฏิบัติงาน จัดบริเวณรับ – ส'งหนังสือ  ติดต'อราชการตรงป6อมยามและ 
บริเวณศาลา ให-ผู-มาติดต'อตรวจวัดคัดกรอง ลงชื่อผู-มาติดต'อราชการ มีเบอร�โทรเจ-าหน-าท่ีทุกคนไว-บริการ 
รถยนต�ให-จอดไว-บริเวณด-านนอก ตลอดจนถึงรถท่ีส'งไปรษณีย� ส'งอาหาร พัสดุ จัดโตcะไว-ให- จะไม'ให-เข-ามา 
ในบริเวณอาคาร สถานท่ีทํางาน  

กลุ มบริหารงานบุคคล 
เรื่องท่ี 1 การจัดทําข�อมูลอัตรากําลังข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   (ตามหลักเกณฑG ว 23/2563) 

  ตามท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ขอความร'วมมือสถานศึกษา 
รายงานข-อมูลอัตรากําลังข-าราชการครู นั้น และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
ได-แต'งต้ังคณะทํางานและตรวจสอบข-อมูลท่ีทางสถานศึกษารายงานมาเรียบร-อยแล-ว ท้ังนี้ สถานศึกษา
สามารถเข-าไปตรวจสอบข-อมูลได-ท่ี  http://www.taksa2.go.th หรือ
http://www.persontak2.com/web55 ข-อมูลดังกล'าวจะใช-เป@นข-อมูลในการบริหารอัตรากําลังข-าราชการ
ครูในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 
 

/เรื่องท่ี 2 การสอบคัดเลือก... 
 
 



๓ 

 

เรื่องท่ี 2 การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ�างเปVนผู�ปฏิบัติงานให�ราชการ ตําแหน งครูผู�สอนปฏิบัติงาน 
    ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ และ ตําแหน งครูรายเดือนแก�ปXญหาสถานศึกษา 
    ขาดแคลนครูข้ันวิกฤต คู พัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
   ตามท่ี สพป.ตาก เขต 2 ได-ดําเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ-างเป@น
ผู-ปฏิบัติงานให-ราชการ ตําแหน'งครูผู-สอนปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริจํานวน 7 อัตรา 
และตําแหน'งครูรายเดือนแก-ปkญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต คู'พัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนจํานวน  6 อัตรา  
   บัดนี้ การดําเนินการรับสมัครได-เสร็จสิ้นแล-ว  สพป.ตาก เขต 2 ได-ดําเนินการ  
   1. ได-ประกาศรายชื่อผู-มีสิทธิเข-ารับการคัดเลือกโดยตรวจสอบรายชื่อได-ทาง  
http://www.taksa2.go.th หรือ http://www.persontak2.com/web55 
   2. กําหนดดําเนินการสอบสัมภาษณ� ในวันท่ี  5 - 7 สิงหาคม 2564 ณ ห-องประชุมพาเจริญ  
และห-องประชุมแม'เมยต้ังแต'เวลา 08.30- 16.30 น. และเม่ือดําเนินการสอบสัมภาษณ�เสร็จสิ้นแล-ว 
จะประกาศผลให-ทราบต'อไป 
เรื่องท่ี 3 การย�ายข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน งผู�บริหารสถานศึกษา 
   การย-ายข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน'งผู-บริหารสถานศึกษาบัดนี้  
ได-เสร็จสิ้นกําหนดการยื่นส'งคําร-องขอย-ายแล-ว กลุ'มบริหารงานบุคคล ได-ตรวจสอบข-อมูล และจัดทํา
รายละเอียด ซ่ึงข้ันตอนต'อไป จะขอความร'วมมือไปยังสถานศึกษาท่ีมีผู-ยื่นคําร-องขอย-ายไป ได-ดําเนินการ 
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต'อท่ีประชุมต'อไป 
เรื่องท่ี 4 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ตําแหน งรองผู�อํานวยการสถานศึกษา 
   ตามท่ี สพป.ตาก เขต 2 ได-ดําเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน-าท่ี ตําแหน'ง 
รองผู-อํานวยการสถานศึกษา ครั้งท่ี 1 จํานวน 58 ราย นั้น ทางคณะกรรมการประเมิน ฯ ได-ประชุมและ 
มีมติให- สพป.ตาก เขต 2  แต'งต้ังคณะกรรมการพ่ีเลี้ยง (Coaching Team) เพ่ือทําหน-าท่ีในการเข-าไป
ช'วยเหลือ เป@นท่ีปรึกษาให-กับ รองผู-อํานวยการสถานศึกษาท้ัง  58 ราย  ในการนี้  ทาง สพป.ตาก เขต 2 
จึงขอความร'วมมือไปยังสถานศึกษาท่ีมี รองผู-อํานวยการสถานศึกษา  

กลุ มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่องท่ี 1 เตรียมการจัดงานเกษียณอายุราชการ  ประจําป] พ.ศ.2564 
   ด-วยปr พ.ศ. 2564 สพป.ตาก เขต 2 มีข-าราชการและลูกจ-างประจําในสังกัดท่ีจะเกษียณ 
อายุราชการ เม่ือสิ้นปrงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2564) จํานวนท้ังสิ้น 44 คน ดังนี้ 

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

ระมาด 
ท'าสองยาง พบ

พระ 
อุ-มผาง 

1. บุคลากรฯ 1 - - - - 1 
2. ผู-อํานวยการสถานศึกษา 2 2 1 1 - 6 
3. ครู 22 8 - 2 1 33 
4. ลูกจ-างประจํา 2 - 1 1 - 4 

รวมท้ังสิ้น 27 10 2 4 1 44 

 
 

/เรื่องท่ี 2 การทดสอบ... 
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เรื่องท่ี 2 การทดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานทางภาษาความสามารถ  
    ภาษาอังกฤษ CEFR ประจําป]งบประมาณ พ.ศ. 2564 
   ด-วย สพฐ. โดยศูนย�บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป@นเลิศจะดําเนินการ
ทดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษครูผู-สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)ประจําปrงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English  Proficiency) ของครูผู-สอนภาษาอังกฤษ (ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา) เพ่ือนําผลท่ีได-มาวิเคราะห�และจัดทําแนวทางการพัฒนาครูผู-สอนภาษาอังกฤษ ซ่ึงชุดทดสอบนี้
เป@นชุดทดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษท่ีได-มาตรฐานและผ'านการรับรองจากองค�กรในระดับสากล โดยมี
ศูนย�พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป@นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)  
จํานวน 185 ศูนย� 

เรื่องท่ี 3 การพัฒนาโรงเรียนในพ้ืนท่ีห างไกลเพ่ือเตรียมความพร�อมสําหรับการพัฒนาครูรุ นใหม  ป]ท่ี 2 
   ด-วยกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (สกศ.) ร'วมกับ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได-จัดทําบันทึกข-อตกลงความร'วมมือดําเนินการ “โครงการสร-างโอกาสทางการศึกษา
สําหรับนักเรียนในพ้ืนท่ีห'างไกลเป@นครูรุ'นใหม' เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน” โดยได-ดําเนินการ
สนับสนุนทุนเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในพ้ืนท่ีห'างไกล 4 ภูมิภาค เพ่ือเตรียมความพร-อมสําหรับการพัฒนาครู 
รุ'นใหม'โดยมุ'งหวังท่ีจะช'วยยกระดับคุณภาพเสริมสร-างศักยภาพอย'างเป@นระบบและต'อเนื่องของโรงเรียน 
ในพ้ืนท่ีห'างไกล และมีโรงเรียนท่ีได-รับการสนับสนุนฯ จํานวน 2  

เรื่องท่ี 4 การข้ึนทะเบียนเปVนผู�ประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
    การศึกษา (องคGการมหาชน) 
   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค�การมหาชน) ได-รับรองให-
ผู-บริหารสถานศึกษาในสังกัดร'วมเป@นผู-ประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค�การมหาชน) เพ่ือนําประสบการณ�พัฒนาจัดการศึกษาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาต'อไป จํานวน 4 ราย ดังนี้ 

ท่ี ชื่อ- สกุล ตําแหน'ง หมายเหตุ 

1 ว'าที่ร-อยตรีธวัชชยั แสงแปลง    ผอ.ร.ร.บ-านแม'สละ 
(ระดับการศึกษาปฐมวัย ) 

นับตั้งแต'วันที่  22  ธันวาคม  2563  
ถึงวันที่  21  ธันวาคม  2566 
(ระยะเวลา 3 ปr) 2 นายทองหล'อ ห'อทอง ผอ.ร.ร.บ-านทุ'งมะขามป6อม 

(ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
3 นางสาวรุจิรา เรือนเหม   ผอ.ร.ร.ชุมชนบ-านอุ-มผาง 

(ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
4 นางทองเพียร    วาทา ผอ.ร.ร. บ-านกุเหนือ 

(ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
นับตั้งแต'วนัที ่ 22  เมษายน  2564    

ถึงวันที่  21  เมษายน   2567  
(ระยะเวลา 3 ปr) 

 
 
 
 
 

/เรื่องท่ี 5 ผลการพิจารณา... 
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เรื่องท่ี 5 ผลการพิจารณาคัดเลือกข�าราชการพลเรือนดีเด น ประจําป] พ.ศ.2563 (จังหวัดตาก) 
   ด-วยจังหวัดตากได-พิจารณาคัดเลือกข-าราชการพลเรือนดีเด'น ประจําปr พ.ศ.2563  
(จังหวัดตาก) จํานวน 3 คน  เพ่ือรับรางวัลยกย'องเชิดชูเกียรติฯ ในวันท่ี 1 เมษายน 2564 ณ ตึกสันติไมตรี 
ทําเนียบรัฐบาล ดังนี้ 

ท่ี ชื่อ- สกุล ตําแหน'ง สังกัด 

1 นายพิพัฒ เคลือบวัง แพทย�เชี่ยวชาญ  โรงพยาบาลแม'สอด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
2 นางสาวณัฐ

กานต�   
ชื่นชม นายแพทย�ชํานาญการ  โรงพยาบาล

แม'สอด 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

3 นายณัฐวุฒิ   ทองพลับ เจ-าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม'สอด 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม'
สอด 

   และมีข-าราชการท่ีได-รับรางวัล “ข-าราชการพลเรือนดีเด'น” (ระดับจังหวัด) ประจําปr พ.ศ. 
2563 จํานวน 13 ราย โดยมีข-าราชการในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 จํานวน  2 ราย ดังนี ้

ท่ี ชื่อ- สกุล ตําแหน'ง 

 1 นายอดุลย� เทศสาย ผู-อํานวยการโรงเรียนบ-านแม'วะ
หลวง 

2 นายวัลลภ โตวรานนท� ผู- อํานวยการโรงเรียนสามัคคี
วิทยา 

 
เรื่องท่ี 6 การคัดเลือกผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลของคุรุสภา ประจําป] พ.ศ.2564 
   ตามท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก แจ-งว'า สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาได-ดําเนินการ
พิจารณาคัดเลือกประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลของคุรุสภา ประจําปr พ.ศ.2564  
เพ่ือยกย'องเชิดชูเกียรติผู-ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในวิชาชีพท่ีประจักษ� ส'งเสริมและกระตุ-นให-เกิดการ
สร-างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู-ท่ีส'งผลต'อคุณภาพ ของผู-เรียน เพ่ือเป@นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
จํานวน 5 รางวัล และให-จัดส'งผลงานคัดเลือก (ระดับจังหวัด) ภายในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 แล-วนั้น 
   ข-าราชการในสังกัดท่ีมีความประสงค�ขอรับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา  

ประจําปr พ.ศ.2564 จํานวน 9 ราย  

  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ได-มีกําหนดการพิจารณาคัดเลือกในวันพุธ 
ท่ี 21 กรกฎาคม 2564  ณ ห-องประชุมจามจุรี  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก และจะแจ-งผลการ
พิจารณาให-ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
เรื่องท่ี 7 การคัดเลือกครูเพ่ือรับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งท่ี 19 พ.ศ.2565 
   ด-วย สพฐ. ได-จัดทําโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งท่ี 19 พ.ศ.2565 เพ่ือคัดเลือก
ข-าราชการครู (สายงานการสอน) ผู-ท่ีเป@นศรัทธา ยกย'อง ยอมรับของนักเรียน เพ่ือนครูและสังคมว'าเป@น
บุคคลแบบอย'างของผู-มีจิตวิญญาณความเป@นครูและ ได-ทุ'มเทเสียสละเพ่ือช'วยเหลือ ดูแลนักเรียนอย'าง
ต'อเนื่องจนเป@นผู-ท่ีมีผลงานส'งผลต'อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 
 
 

/การจัดส งผลงาน... 
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  การจัดส งผลงาน 
   จัดส'งประวัติและผลงาน 3 เล'มไม'เกิน 100 หน-า (ไม'รวมปกหน-า - หลัง)  
พร-อม Handy Drive 1 อัน 
   กลุ มเปfาหมาย 
   1) ครูผู-สอน ระดับปฐมวัย       จํานวน 1 คน   
   2) ครูผู-สอน ระดับประถมศึกษา   จํานวน 1 คน   
   3) ครูผู-สอน ระดับมัธยมศึกษา (ถ-ามี)  จํานวน 1 คน   

  แนวทางการคัดเลือก 
   1) ให- โรงเรียนประชาสัมพันธ�และพิจารณาคัดเลือกครู (สายงานการสอน) ในแต'ละระดับ  
จํานวน 1 คน จัดส'งผลงานไปยังกลุ'มโรงเรียน ภายในวันท่ี 13 สิงหาคม 2564  
   2) กลุ'ม โรงเรียนคัดเลือกครู (สายงานการสอน)  ในแต'ละระดับ จํานวน 1 คน  
ตามหลักเกณฑ�ฯ ส'งมายัง กลุ'มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในวันท่ี 20 สิงหาคม 2564 
หากพ-นกําหนดถือว'าสละสิทธิ์การขอรับรางวัลฯ 
   3) สพป.ตาก เขต 2 คัดเลือกจาก 3 ระดับให-เหลือ 1 คน ในวันท่ี 27 สิงหาคม 2564  
เพ่ือเป@นตัวแทนของ สพป.ตาก เขต 2 
   4) สพฐ. ประกาศรายชื่อ เผยแพร'ผลงาน ประชุมสัมมนาและร'วมรับรางวัลยกย'อง 
จากรัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภาเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2565  
(อาจเปลี่ยนแปลงได-ตามสถานการณ�) 

นายพงษGศาสตรG ไพรสินธG รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
กลุ มส งเสริมการจัดการศึกษา 
เรื่องท่ี 1 การบริหารจัดการสถานศึกษาในช วงสถานการณGการแพร ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
   2019 (COVID-19) 
   ตามท่ีปรากฎข'าวสารการแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในพ้ืนท่ี ๕ อําเภอฝk�งตะวันตกของจังหวัดตาก โดยสถานศึกษาท่ีปรากฏข'าวสารและได-รับการประสานงาน 
จากหน'วยงานสาธารณสุข ในพ้ืนท่ีในการดําเนินการต'างๆ นั้น 
  เพ่ือให-การบริหารจัดการสถานศึกษาในช'วงสถานการณ�การแพ'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) เป@นไปด-วยความปลอดภัยของ นักเรียน ข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จึงขอซักซ-อมแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้ 
  ๑. กรณีท่ีสถานศึกษาได-รับแจ-งจากหน'วยงานสาธารณสุขว'า มีผู-มีติดเชื้อ มีกลุ'มเสี่ยง  
ท่ีเป@นนักเรียน ข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให-ผู-บริหารสถานศึกษาจัดเตรียมข-อมูลกลุ'มเสี่ยง 
จําแนกกลุ'มเสี่ยง สูง -  ตํ่า เพ่ือประสานข-อมูล อํานวยความสะดวกกับหน'วยงานสาธารณสุข  
  ๒. ประชุมร'วมกับหน'วยงานในพ้ืนท่ี เพ่ือประเมินสถานการณ� และเตรียมการตัดสินใจ 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา หรือการบริหารกลุ'มเสี่ยงในโรงเรียน ซ่ึงอาจจะเป@นข-าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
  ๓. หากมีคําแนะนําจากหน'วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี ให-หยุดการใช-อาคารสถานท่ี  
มีกรณีทางเลือกให-ปฏิบัติใน ๒ แนวทางคือ 
        ๓.๑ กรณีป�ดเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว'าด-วยปrการศึกษา การเป�ดและ
ป�ดสถานศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๘  ในข-อ ๙ (๑) “หัวหน-าสถานศึกษา สั่งป�ดได-ไม'เกิดเจ็ดวัน” ในกรณีนี้ 
ให-จัดทําเป@นประกาศป�ดเรียนด-วยเหตุพิเศษ มีกําหนดช'วงเวลาป�ดถึงวันใด แต'ไม'เกินอํานาจของหัวหน-า
สถานศึกษา และเม่ือได-สั่งป�ดสถานศึกษาไปแล-ว สถานศึกษาต-องทําการสอนชดเชยให-ครบตามจํานวน 
วันท่ีป�ดนั้น                                                                               /๓.๒ กรณีปรับรูปแบบ... 



๗ 

 

        ๓.๒ กรณีปรับรูปแบบการเรียนการสอน สามารถปรับได-ตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไม'ต-องทําการสอนชดเชย 
   ๔.การรายงานเหตุและรับคําปรึกษาใน ๒ ช'องทางดังนี้ 
        ๔.๑ ช'องทางโทรศัพท� นายป�ลัทธ�  อุดมวงษ� ผู-อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ โทร. ๐๘ ๑๙๕๓ ๙๒๐๕ และรองผู-อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
รับผิดชอบพ้ืนท่ีอําเภอ 
        ๔.๒ หากได-รายงานตามข-อ ๑ แล-ว ต-องการรายงานเหตุ สถานการณ�เพ่ิมเติม ท่ีเก่ียวข-อง 
สามารถรายงานได-ทางไลน�ส'วนตัวของ ผู-อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒, 
รองผู-อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ และผู-อํานวยการกลุ'มส'งเสริมการจัดการศึกษา 
ท้ังนี้ รูปแบบการรายงาน ชื่อ - นามสกุล ตําแหน'ง สถานการณ�ในวันท่ีรายงาน เม่ือมีเหตุแล-วจะบริหาร
จัดการอย'างไร เป@นต-น 
        ๔.๓ ช'องทางรับคําปรึกษาศูนย�บริหารการจัดการศึกษาในสถานการณ�แพร'ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  
โทร. ๐๙ ๔๗๕๗ ๓๖๑๒ 
เรื่องท่ี ๒  การอนุญาตให�ใช�อาคารสถานท่ีในสถานศึกษาในสังกัดเปVนโรงพยาบาลสนาม และพ้ืนท่ี 
พักคอยสําหรับประชาชนกลุ มสีเขียว (Community Isolation)  
  ด-วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจ-งว'าเพ่ือเป@นการสนับสนุนช'วยเหลือ
ประชาชนและสังคม จึงแจ-งให-สถานศึกษาดําเนินการดังนี้ 
   1. กรณีท่ีอาคารสถานท่ีท่ีไม'ได-ใช-ในการจัดการเรียนการสอนแล-ว เช'น สถานศึกษายุบรวม 
ให-ผู-อํานวยการสถานศึกษาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือร'วมกันพิจารณาอนุญาตให-ใช-
อาคารสถานท่ีในสถานศึกษาเป@นโรงพยาบาลสนาม และพ้ืนท่ีพักคอยสําหรับประชาชนกลุ'มสีเขียว 
(Community Isolation) 
   ๒. กรณีท่ีสถานศึกษาไม'ได-จัดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE เม่ือมีคําร-องขอใช-อาคาร
สถานท่ีในสถานศึกษาเป@นโรงพยาบาลสนาม และพ้ืนท่ีพักคอยสําหรับประชาชนกลุ'มสีเขียว (Community 
Isolation) ให-ผู-อํานวยการสถานศึกษาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือร'วมกันพิจารณา
อนุญาตให-ใช-อาคารสถานท่ีในสถานศึกษาเป@นโรงพยาบาลสนาม และพ้ืนท่ีพักคอยสําหรับประชาชนกลุ'ม      
สีเขียว (Community Isolation) 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอเรียนว'า ในกรณีหากมีการร-องขอ
ใช-อาคารสถานท่ีในสถานศึกษาเป@นโรงพยาบาลสนาม และพ้ืนท่ีพักคอยสําหรับประชาชนกลุ'มสีเขียว 
(Community Isolation) ให-ผู-อํานวยการสถานศึกษา หารือต'อฝ8ายปกครอง หน'วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี   
ท่ีเก่ียวข-อง ให-มีการประชาคมหมู'บ-านหรือชุมชนท่ีเก่ียวข-อง ก'อนนําความเห็นชอบเสนอต'อท่ีประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาอนุญาตเม่ือดําเนินการแล-วเสร็จให-รายงานสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถม-ศึกษาตาก เขต ๒ ทราบ ตามแบบรายงานในรูปแบบรายงาน 
 
 
 
 
 
 

/เรื่องท่ี 3 การรายงานข�อมูล... 
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เรื่องท่ี 3 การรายงานข�อมูล นักเรียน ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดเช้ือไวรัสโคโรนา   
 2019 (COVID-19) 

   ตามท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ แจ-งหนังสือท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/ว 
๒๓๐๘ ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอความร'วมมือรายงานข-อมูลนักเรียน ข-าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอซักซ-อมการรายงานข-อมูล ดังนี้ 
   ๑. ข-อมูลท่ีรายงานเป@นข-อมูลท่ีหน'วยงานสาธารณสุขยืนยันแล-ว เป@นข-อมูลรายวันท่ีปรากฏ 
ผู-ติดเชื้อ 
   ๒. ข-อมูลท่ีรายงาน ได-แก' ชื่อ - นามสกุล เพศ อายุ ตําแหน'ง (ครู) เรียนอยู'ชั้น (นักเรียน) 
วันท่ีรับทราบผลว'าติดเชื้อ สาเหตุท่ีติดเชื้อ ท้ังนี้ ขอเรียนว'า ข-อมูลท่ีจะนําส'งถึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ในส'วนของ ชื่อ – นามสกุล ให-กรอกเฉพาะข-อมูลท่ีผู-ติดเชื้อยินยอมให-ข-อมูลเท'านั้น และข-อมูลสาเหตุท่ีติด
เชื้อให-นําข-อมูลจากหน'วยงานสาธารณสุขมากรอก หากผู-ติดเชื้อไม'ยินยอมไม'ต-องกรอก ชื่อ - นามสกุล  
ให-รายงานตามข-ออ่ืนๆ 
เรื่องท่ี ๔ จัดสรรงบประมาณโครงการสร�างภูมิคุ�มกันและเฝfาระวังปXญหายาเสพติดในสถานศึกษากิจกรรมท่ี ๑  
   การขับเคล่ือนงานปfองกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในช วงสถานการณGแพร ระบาดของโรค 
   ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมลูกเสือต�านภัยยาเสพติด 
   ตามท่ี สพฐ. กําหนดแนวทางการดําเนินงานป6องกันและแก-ไขปkญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ 
สพฐ. ประจําปr ๒๕๖๔ แผนงานบูรณาการป6องกัน ปราบปราม บําบัดรักษาผู-ติดยาเสพติด กิจกรรมลูกเสือ
ต-านภัยยาเสพติด และจัดสรรงบประมาณให-โรงเรียนละ ๔,๐๐๐ บาท จํานวน ๕๘ โรงเรียน รวมเป@นเงิน 
๒๓๒,๐๐๐ บาท 
   สพป.ตาก เขต ๒ ได-จัดทําโครงการฯ , จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป@นค'าใช-สอยและวัสดุ 
สําหรับการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๕๘ แห'ง  และแจ-งโรงเรียนแล-ว 
   สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือต-านภัยยาเสพติด  ตามแนวทางขับเคลื่อนงานป6องกันยาเสพติด
ในเด็กและเยาวชนในช'วงสถานการณ�แพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีกําหนด 
และกิจกรรมท่ีให-นักเรียนมีความรู- ความเข-าใจ และมีความพร-อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามประเภท
ต'างๆ อาทิเช'น ภัยยาเสพติด , ภัยความ-รุนแรง , การคุกคามในชีวิตและทรัพย�สิน , การค-ามนุษย� , 
อาชญากรรมไซเบอร� ซ่ึงเป@นผลกระทบท่ีเกิดจากการเข-าไปยุ'งเก่ียวกับยาเสพติด   
   ท้ังนี้ โรงเรียนสามารถประยุกตGรูปแบบ/วิธีการดําเนินงาน  โดยผนวกเนื้อหาการป6องกัน
และแก-ไขปkญหายาเสพติด , การรับมือกับภัยคุกคามประเภทต'างๆ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
กิจกรรมภายใต-สถานการณ�การแพร'ระบาดของโรคติดต'อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) เพ่ือให-
นักเรียน เกิดความปลอดภัยในการเข-าร'วมโครงการและกิจกรรมต'างๆ ได-ตามความเหมาะสม  และการจัด
กิจกรรม ให�ถือปฏิบัติตามมาตรการเว�นระยะห างทางสังคม (Social Distancing) ในการจัดกิจกรรม
อย างเคร งครัด  ถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและปfองกันการแพร ระบาดของโรคฯ ของศูนยG
บริหารสถานการณG การแพร ระบาดของโรคฯ กระทรวงสาธารณสุข อย างเคร งครัด   
ส'งเอกสารมาเบิกจ'ายท่ี กลุ'มบริหารงานการเงินและสินทรัพย� สพป.ตาก เขต ๒ ภายในวันท่ี ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/ว๒๖๗๐ ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

/เรื่องท่ี ๕ การรายงาน... 
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เรื่องท่ี ๕ การรายงานข�อมูลขับเคล่ือนการปfองกันและแก�ไขปXญหายาเสพตดิในสถานศกึษา  
    กระทรวงศกึษาธิการ (CATAS , NISPA) เปVนประจําทุกเดือน 
   กระทรวงศึกษาธิการได-พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการป6องกันและแก-ไขปkญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา โดยระบบมีชื่อว'า “ระบบดูแลและติดตามการใช-สารเสพติดในสถานศึกษา” Care 
And Trace Addiction in School System เรียกโดยย'อว'า CATAS System  เพ่ือใช-ในการสํารวจ  
การจัดเก็บ และรายงานข-อมูลสภาพการใช-สารเสพติดในสถานศึกษา ตลอดจนการดูแลช'วยเหลือเด็ก
นักเรียนนักศึกษาท่ีเก่ียวข-องกับยาเสพติดเป@นรายบุคคล  ผ'านทาง www.catas.in.th และมีการรายงาน 
ผลการดําเนินงานป6องกันและแก-ไขปkญหายาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA) ให-จังหวัดตาก สํานักงาน ป.ป.ส. 
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ  ทางเว็บไซต� http://nispa.nccd.go.th ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จะเป@นผู-เข-าระบบกรอกข-อมูลให-กับโรงเรียนท้ัง ๒ ระบบ ขอให-โรงเรียน
รายงานข-อมูลฯ ดังนี้ 
   1. รายงานระบบดูแลและติดตามการใช-สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ให-สํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ทุกวันท่ี ๑๕ ของทุกเดือน 
  ๒. รายงานผลการดําเนินงานป6องกันและแก-ไขปkญหาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA) 
ให-สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ทุกวันท่ี ๑๕ ของทุกเดือน 
   ๓. โรงเรียนรายงานกิจกรรมป6องกันและแก-ไขปkญหายาเสพติดของสถานศึกษาให-สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ทราบพร-อมภาพประกอบ เพ่ือรายงานศูนย�อํานวยการป6องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตากทราบทุกเดือน 
   ***เพ่ือให-การดําเนินงานรายงานฯ เป@นไปด-วยความรวดเร็ว สะดวกสําหรับโรงเรียน  
แนะนําให-โรงเรียนพิมพ�แบบรายงานฯ ในโปรแกรม Microsoft Word เนื่องจากข-อมูลบางตัวไม'มีการ
เปลี่ยนแปลงจะได-ไม'เป@นภาระในการมานั่งเขียน (มือ) แล-วแนบส'งทางระบบ my office  

ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๑๐๗๗  ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (Nispa) 
ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๔๕๐๔ ลงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (Catas) 

8.๖ การดําเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)   
      ภาคเรียนท่ี ๑ ป]การศึกษา ๒๕๖๔ 
   ด-วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานร'วมกับสํานักงานกองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษากําหนดจัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เง่ือนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)ภาคเรียนท่ี ๑ ปrการศึกษา ๒๕๖๔ ในวนัพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมี
วัตถุประสงค�เพ่ือสร-างความเข-าใจและประชาสัมพันธ�ให-แก'สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในการดําเนินการขอรับเงินอุดหนุนให-กับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอให-สถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 
   ๑. คัดกรอง การรับรองข-อมูล และการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข 
(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนท่ี ๑ ปrการศึกษา ๒๕๖๔ สอดคล-องกับสถานการณ�และเป@นไปตาม
หลักเกณฑ�ของ กสศ. ซ่ึงในปrการศึกษา ๒๕๖๔ กําหนดให-สถานศึกษาดําเนินการคัดกรองนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต-น เพ่ือสมัครขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข  
(นักเรียนทุนเสมอภาค) 
   ๒. ดําเนินการตามปฏิทินการดําเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 
แบบมีเง่ือนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนท่ี ๑ ปrการศึกษา ๒๕๖๔ และคู'มือปฏิบัติงานโครงการฯ  
 

/๓. กสศ. ปรับแนวทาง... 
 
 



๑๐ 

 

   ๓. กสศ. ปรับแนวทางการดําเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 
แบบมีเง่ือนไข ภาคเรียนท่ี ๑ ปrการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต-สถานการณ� COVID-19  
   ๔. ขอให-ท'านกํากับ ติดตาม ให-ผู-รับผิดชอบฯ ดําเนินการตามปฏิทิน ฯ และแนวทาง 
ท่ีสํานักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กําหนด 
   ๕. สถานศึกษาติดตามความก-าวหน-า ข'าวสารเก่ียวกับดําเนินงานปkจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
และนักเรียนยากจนพิเศษ เพ่ือรับเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข ท่ีเว็บไซต� https://cct.thaieduforall.org   
และหากติดขัดประการใดให-สอบถามข-อมูลได-ท่ีสํานักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  
ผ'าน ๓ ช'องทาง ดังนี้ 
        ๕.๑ EEF Call center หมายเลขโทรศัพท� ๐๒-๐๗๙-๕๔๗๕ กด ๑  
(วันจันทร� – ศุกร� เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.) 
        ๕.๒ Facebook page “การคัดกรองนักเรียนยากจน”   
        ๕.๓ @CCT Thailand (กสศ. จะกลับมาตอบในวัน เวลา ทําการ  
[จันทร� – เสาร� เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. / อาทิตย� เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. / 
*เว-นวันหยุดนักขัตฤกษ�]) 
   ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ด'วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๒๓๒๗  ลงวันท่ี  
๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๔ และท่ีเว็บไซต� https://cct.thaieduforall.org แหล'งรวบรวมข-อมูลฉบับปรับปรุง
แนวทางโครงการ ข-อมูล ณ วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

กลุ มบริหารงานการเงินและสินทรัพยG  
เรื่องท่ี 1 เร งรัดให�ดําเนินการย่ืนคําขออนุญาตเข�าทําประโยชนGในพ้ืนท่ีป{าไม�ตามมติคณะรัฐมนตรี  
      เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
   ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได-แจ-งว'าตามมติคณะรัฐมนตรี                          
เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได-ขยายเวลาในการยื่นคําขออนุญาตเข-าทําประโยชน�ในพ้ืนท่ีป8าไม-  
ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให-ขยายระยะเวลาในการยื่นขออนุญาต (สิ้นสุดการยื่นคําขอ
วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๔) หากพ-นกําหนดจะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายอย'างเคร'งครัด และให-เร'งรัด
โรงเรียนในสังกัดดําเนินการโดยด'วน นั้น  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอแจ-งข-อมูลจํานวนโรงเรียนท่ีได-ยื่นขออนุญาต
เข-าทําประโยชน�ในพ้ืนท่ีป8าไม-ไปแล-วโดยรายละเอียดดังแนบท-ายนี้ (๑-๕ ) จึงขอให�โรงเรียนตรวจสอบ
ข�อมูล หากยังคงค-างยื่น ขอให-เร'งดําเนินการส'งคําขอใช-โดยด'วน และสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได-ดําเนินการตรวจสอบทะเบียนท่ีราชพัสดุพ้ืนท่ีของโรงเรียน พบว'า พ้ืนท่ีราชพัสดุ
บางแปลงไม'มีเลขท่ีมีเอกสารไม'ชัดเจน     
   ดังนั้นเพ่ือให-การถือครองสิทธิ์ในท่ีดินเป@นไปอย'างถูกต-องชัดเจน ทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงต-องเร'งดําเนินการยื่นคําขอตรวจสอบหลักฐานทะเบียนท่ีราชพัสดุ
ดังกล'าว หากพบว'าไม'ใช-พ้ืนท่ีราชพัสดุ จะได-เร'งดําเนินขอใช-ให-ถูกต-องต'อไป จึงขอให-โรงเรียนตามรายชื่อ
เอกสารแนบท-ายนี้ (๖) จัดส'งเอกสารมายังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒   
จํานวน ๒ ชุด เพ่ือจะได-ดําเนินการยื่นคําขอตรวจสอบหลักฐานทะเบียนท่ีราชพัสดุต'อไป รายละเอียดดังนี้ 

๑. แผนท่ีภาพถ'ายทางอากาศ Google earth แสดงบริเวณพ้ืนท่ีของโรงเรียน 
   ๒. แผนผังสิ่งปลูกสร-างภายในโรงเรียน 
 

/นางเมตตา แสวงลาภ... 
 
 
 



๑๑ 

 

นางเมตตา แสวงลาภ รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
กลุ มนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา   
เรื่องท่ี 1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาป]ท่ี ๖  
   และช้ันมัธยมศึกษาป]ท่ี ๓ ป]การศึกษา ๒๕๖๔ 
   เนื่องจาก สทศ. ได-จัดประชุมศูนย�สอบ เม่ือวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และแจ-ง
รายละเอียดท่ีให-โรงเรียนในสังกัดดําเนินการในการเตรียมความพร-อมการจัดสอบ O-NET ดังนี้ 
   โรงเรียนส'งข-อมูลรายชื่อนักเรียนผ'านระบบ O-NET ในวันท่ี ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
   โรงเรียนแจ-งเพ่ิม – ลดข-อมูลนักเรียนเป@นกรณีพิเศษ ในวันท่ี ๕ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ 

   กําหนดการสอบ O-NET ป]การศึกษา ๒๕๖๔ 
- ชั้นประถมศึกษาปrท่ี ๖  สอบวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ 

วิชาท่ีสอบจํานวน ๔ วิชา คือ คณิตศาสตร� ภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) วิทยาศาสตร� และ
ภาษาอังกฤษ 
ประกาศผลสอบ   วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 

- ชั้นมัธยมศึกษาปrท่ี ๓  สอบวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ 
วิชาท่ีสอบจํานวน ๔ วิชา คือ คณิตศาสตร� ภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) วิทยาศาสตร� 
และภาษาอังกฤษ 
* ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี ๓ ในวิชาภาษาไทย เพ่ิมข�อสอบแบบอัตนัย และลดจํานวนวัน

สอบเหลือ ๑ วัน* 

ประกาศผลสอบ   วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 
- ชั้นมัธยมศึกษาปrท่ี ๖  สอบวันท่ี ๒๖ - ๒๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ 

(วิชาท่ีสอบจํานวน ๕ วิชา คือ สังคมศึกษา คณิตศาสตร� ภาษาไทย วิทยาศาสตร� และ
ภาษาอังกฤษ) 

 ประกาศผลสอบ   วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 

เรื่องท่ี 2 การดําเนินการจัดสอบตามนโยบายของ สพฐ. ให-รอหนังสือแจ-งเป@นทางการภายหลัง ขอให-
โรงเรียนส'งข-อมูลนักเรียนในระบบ O-NET ไว-ก'อนเพ่ือความสะดวกในการดําเนินงานต'อไป 
เรื่องท่ี 3 การคัดกรองความสามารถในการอ านและการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป]ท่ี ๑  
    – มัธยมศึกษาป]ท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ ป]การศึกษา ๒๕๖๔ 

ตามท่ี สพฐ. ได-แจ-งการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย  
“เด็กไทยวิถีใหม'อ'านออกเขียนได-ทุกคน” แต'เนื่องด-วยสถานการณ�การแพร'ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน'า 
(Covid-19) และได-ขอความร'วมมือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษาดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา 
อ'านออกเขียนได- โดยให-มีการคัดกรองความสามารถการอ'านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปrท่ี ๑ – 
มัธยมศึกษาปrท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ ประจําปrการศึกษา ๒๕๖๔ ตามดุลยพินิจของผู-บริหารสถานศึกษาและ
ความเหมาะสมกับสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ให-คํานึงและปฏิบัติตามมาตรการท่ีศูนย�บริหาร
สถานการณ�แพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (Covid-19) 

ในการนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๒ จะดําเนินการส'งเครื่องมือ 
ในการคัดกรองนักเรียนโดยผ'านระบบ My office ในลําดับต'อไป   

 

/ท่ีประชุมรับทราบ... 

 
 



๑๒ 

 

 
 
ท่ีประชุมรับทราบตามระเบียบวาระการประชุม ครั้งท่ี 2/2564 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  
   - ไม'มี 
เลิกประชุมเวลา 16.00น. 

 
                                    (ลงชื่อ)                                     ผู-จดรายงานการประชุม                            

(นางสาวสุทิศา  วิริยะนิมิตร) 
อัตราจ-าง 

 
 

                                     (ลงชื่อ)                                   ผู-ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสาวสายสุนีย�  แสงด-วง) 
             ผู-อํานวยการกลุ'มอํานวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


