รายงานการประชุมผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565
ณ หองประชุมโรงเรียนบานขะเนจื้อ อําเภอแม3ระมาด จังหวัดตาก
.................................................
ผูมาเขาประชุม จํานวน 51 คน
เริ่มประชุมเวลา 12.30 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 ความเป8นมาของการประชุมในครั้งนี้
เนื่องจาก สบค. ได, ประกาศให,สามารถจัดกิจกรรมรวมตัวกันได, ไม&เกิน 200 คน แต&
เนื่องจากว&าสถานการพื้นที่ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากเป4นพื้นที่ชายแดน เขตพื้นที่พยายามจะลดความเสี่ยงให,
มากที่สุด จึงได,จัดประชุมผู,อํานวยการสถานศึกษาและรองผู,อํานวยการสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป4นรายอําเภอ ส&วนกําหนดการของแต&ละอําเภอจะแจ,งให,แต&ละอําเภอ
ทราบอีกครั้ง
เรื่องที่ 2 การฉีดวัคซีนของนักเรียนกลุ3มเป;าหมาย
โรงเรียนที่เปดการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On Site จําเป4นต,องให,มีการฉีดวัคซีนให,ครบ
ตามกําหนด เน,นย้ําให,กลุ&มเปAาหมายของเด็กนักเรียนที่มีการฉีดวัคซีนก&อนเป4นหลัก เรื่องของการประสานงาน
กับสาธารณะสุขในพื้นที่ต,องมีความรวดเร็ว หากมีข&าวผู,ติดเชื้อในพื้นที่ใดต,องแจ,งให,สถานศึกษาทราบโดยเร็ว
เพื่อจะได,สกัดการมาเรียนของเด็กกลุ&มเสี่ยง ฝากให,โรงเรียนทําความเข,าใจกับข,าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเน,นย้ําและให,ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยเป4นหลัก
เรื่องที่ 3 การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ผอ.สพป.ตา กเขต 2 เป4นห&วงในการจัดระบบของกลุ&มนักเรียนปฐมวัย และช&วงชั้น
ประถมศึกษาที่ 1 – 3 ของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งตอนนี้จะสิ้นปIการศึกษาแล,ว เด็กนักเรียนกลุ&มนี้ยังไม&ได,
รับการพัฒนาเลย ซึ่งจะส&งผลกระทบในช&วงชั้นปIการศึกษาถัดไป จึงได,ประชุมหารือกับทีมศึกษานิเทศก
เพื่อให,กลุ&มนักเรียนดังกล&าวได,รับการพัฒนาอย&างเร&งด&วน ขอให,โรงเรียนได,ดําเนินการเพื่อเตรียมความพร,อม
ก&อนการเปดภาคเรียนในปIถัดไป ฉะนั้นครูต,องเพิ่มบทบาทหน,าที่ให,มากขึ้น อาจจะต,องลงพื้นที่และพบกับ
กลุ&มเด็กเหล&านี้ให,มากขึ้น เพื่อจะได,กิจกรรมเสริมทักษะ เตรียมความพร,อมให,กับเด็กก&อนปฐมวัย ส&วนเด็ก
ประถมศึกษาปIที่ 1 – 3 อย&างน,อยก็ขอให,รู,จักเรื่องการสื่อสาร

/เรื่องที่ 4 การใชชุด...
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เรื่องที่ 4 การใชชุดตรวจ ATK
หากโรงเรียนต,องการจะใช,ชุดตรวจ ATK โรงเรียนต,องมีเปAาหมายที่ชัดเจน นักเรียนที่ได,รับ
การตรวจนั้นจะต,องเป4นเด็กนักเรียนที่อยู&ในกลุ&มเสี่ยงจริงๆ จะต,องใช,อย&างระมัดระวัง เพื่อให,เพียงพอกับ
สถานการณการแพร&ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 อีกต&อไป
เรื่องที่ 5 การบริจาคสิ่งของในหน3วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
การบริจาคสิ่งของในหน&วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หากมีการแจ,งความจํานงที่ลงพื้นที่เพื่อ
บริจาคสิ่งของทําดีเพื่อน,อง เนื่องจากเป4นฤดูหนาว มอบหมายให,กลุ&มส&งเสริมการจัดการศึกษา ประสานงานและ
ให,ข,อมูล เน,นย้ําให,ความปลอดภัยทั้งผู,มาบริจาค และผู,มารับบริจาคสิ่งของด,วย
เรื่องที่ 6 การเกลี่ยอัตรากําลังครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
การเกลี่ยอัตรากําลังครูพี่เลี้ยงเด็กพิการอาจจะมีผลกระทบกับหลายสถานศึกษา เนื่องจากว&า
เดิมทีเดียวเขตพื้นที่จะเกลี่ยอัตราครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตั้งแต&พร,อมการเกลี่ยพนักงานราชการที่ผ&านมา แต&
เนื่องจากตรวจสอบข,อมูลแล,วไม&ถูกต,อง ตัวเลขไม&ตรง เด็กไม&มีตัวตนและไม&มีความพิการตามที่สถานศึกษา
รายงานอยู&จริง จึงได,ตรวจสอบข,อมูลใหม& และได,ข,อมูลตามระบบ set เรียบร,อย
การจัดสรรครั้งนี้ มีโรงเรียนที่ต,องการเด็กพิการ 92 โรงเรียน ในขณะที่มีครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
เรียนรวมอยู&ที่ 33 ตําแหน&ง ฉะนั้นเขตพื้นที่จึงพิจารณาถึงความพิการเป4นหลักก&อน โดยตัดเด็กในกลุ&มของ LD
ออก เนื่องจากว&าเด็ก LD ถือว&าเป4นเด็กปกติเพียงแต&เรียนรู,ช,า เขตพื้นที่ได,แจ,งให,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการรายเดิม
มาเลือกสถานศึกษาตามที่ได,รับจัดสรรอัตราเรียบร,อยแล,ว และจะแจ,งให,สถานศึกษาแจ,งให,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ปฏิบัติหน,าที่ตามที่เขตพื้นที่มอบหมายต&อไป และขอเน,นย้ําในการจัดการเรียนการสอนของครูพี่เลี้ยงจะต,อง
ปฏิบัติการสอนในห,องที่มีเด็กพิการอยู&ด,วยเท&านั้น จะสอนห,องทั่วไปไม&ได,เนื่องจากครูพี่เลี้ยงจะดูแลเด็กพิการ
เป4นพิเศษ หากมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ของคณะศึกษานิเทศกขอให,ตรวจสอบว&ามีการใช,
ทรัพยากรผิดประเภทหรือไม& หากมีหารใช,ไม&ถูกต,องเขตพื้นที่จะเกลี่ยอัตราครูพี่เลี้ยงให,กับโรงเรียนอื่น
เรื่องที่ 7 การแต3งตั้งรักษาการแทนผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ไม3มีผูอํานวยการสถานศึกษา
หลังจากการพิจารณาย,ายผู,อํานวยการสถานศึกษาและข,าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รอบที่ 2 ซึ่งเขตพื้นที่มีตําแหน&งที่ประกาศว&างเพิ่มเติม จํานวน 3 โรงเรียน หากมีการพิจารณาแล,วเสร็จ
จะแจ,งให,สถานศึกษาทราบอีกครั้ง และหลังจากนั้นจะพิจารณาสถานศึกษาที่ไม&มีผู,บริหารสถานศึกษา ซึ่งจาก
เดิมเขตพื้นที่ได,มีคําสั่งให,ผู,บริหารสถานศึกษาโรงเรียนข,างเคียงมาดูแล ต,องขอบคุณท&านผู,บริหารสถานศึกษาที่
ช&วยดูแลด,วย รอบที่ 2 หลังจากย,ายแล,วจะพิจารณา รองผู,อํานวยการสถานศึกษาที่ผ&านการพัฒนา 1 ปI ให,
โอกาสรองผู,อํานวยการโรงเรียนเข,ารักษาการแทนผู,อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่ไม&มีผู,อํานวยการ
สถานศึกษาบางจุด เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
- การประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564
ณ ห,องประชุมแม&ตะลอ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
แจงในระบบงานสารบรรณ My Office วันที่ 13 ธันวาคม 2564
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
/ระเบียบวาระที่ 3...
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
นายสุทัศนL ศรีดาเดช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุ3มอํานวยการ
เรื่องที่ 1 แจงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖o
ประจําปQงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ด,วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได,มีหนังสือ ที่ ศธ o๔oo๓/๑o๒๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แจ,งผลการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖o ประจําปIงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-MES) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ มีผลคะแนน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองคการสู&ความเป4นเลิศ
(ใช,ผลคะแนนการเป4นระบบราชการ ๔.oo ของ กพร.สพฐ.)
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
(ใช,ผลการประเมินการเป4นระบบราชการ ๔.oo ของ กพร.สพฐ.)
มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา สรุปภาพรวม ได,ระดับดีมาก ดังนี้
ตัวบ&งชี้ที่ ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสําเร็จและเป4น
แบบอย&างได, ได,คะแนนระดับ ดี
ตัวบ&งชี้ที่ ๒ สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ได,คะแนนระดับ ดีเยี่ยม
ตัวบ&งชี้ที่ ๓ ผู,เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพ
ตามหลักสูตร ได,คะแนนระดับ ดีมาก
ตัวบ&งชี้ที่ ๔ ประชากรวัยเรียนได,รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เท&าเทียมกันศึกษาต&อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู,ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ได,คะแนนระดับ
ดีเยี่ยม
ตัวบ&งชี้ที่ ๕ ข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
ลูกจ,างในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษตามเกณฑได,รับการยกย&อง
เชิดชูเกียรติได,คะแนนระดับ ปรับปรุง
ตัวบ&งชี้ที่ ๖ ผู,รับบริการและผู,มีส&วนได,ส&วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร
และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให,บริการ ได,คะแนนระดับ ดีเยี่ยม
สรุปคะแนนภาพรวมมาตรฐาน ทั้ง ๓ มาตรฐาน ประจําปIงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได,รับคะแนนคุณภาพในระดับ ดีมาก
เรื่องที่ ๒ การสั่งจองบันทึกสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปQ ๒๕๖๕
ด,วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได,ดําเนินการจัดทําบันทึกสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปI ๒๕๖๕ โดยรวบรวมข,อมูลสารสนเทศสําคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งส&วนกลางและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อใช,เป4นประโยชนในการปฏิบัติราชการ ซึ่งกําหนดราคาจําหน&ายเล&มละ ๑๕๐ บาท
(หนึ่งร,อยห,าสิบบาทถ,วน) สามารถสั่งจองได,ที่กลุ&มอํานวยการ (เจ,าหน,าที่ นางสาวอภิญญา จันโทสถ
เบอรโทร. ๐๘๙-๘๕๙๓๓๑๙ ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ภายในวันที่
๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
/กลุ3มพัฒนาครู...

๔

กลุ3มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่องที่ 1 สรุปผลการจัดอบรม“วPA จากการเรียนรู, สู&การปฏิบัติจริง”
ตามข,อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจําปIงบประมาณ
พ.ศ.2565 ผ&านระบบ ZOOM

ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได,มีการจัดอบรม“วPA
จากการเรี ย นรู, สู& การปฏิ บั ติ จ ริ ง”ตามข,อตกลงในการพั ฒ นางาน (Performance Agreement : PA )
ประจําปIงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ&านระบบ ZOOM จํานวน 2 รุ&น ดังนี้
รุ3นที่ 1 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สําหรับสายงานการสอน (ว 9/2564) ผ&านระบบ ZOOM
ผูรับการอบรมฯ ประกอบดวย
1) ผอ.สพป.ตาก เขต 2 รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ศึกษานิเทศกLและผอ.กลุ3มฯ
ณ สพป.ตาก เขต 2
2) ผอ.ร.ร. รอง ผอ.ร.ร. และขาราชการครูในสังกัด ณ โรงเรียนแต3ละโรงเรียน
รุ3นที่ 2 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สําหรับสายงานบริหารสถานศึกษา
(ว 10/2564) ผ&านระบบ ZOOM
ผูรับการอบรมฯ ประกอบดวย
1) ผอ.สพป.ตาก เขต 2 รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ศึกษานิเทศกLและผอ.กลุ3มฯ
ณ สพป.ตาก เขต 2
2) ผอ.ร.ร. และ รอง ผอ.ร.ร. ในสังกัด ณ โรงเรียนแต3ละโรงเรียน
กลุ3มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดดําเนินการสรุปผลการดําเนินการจัดอบรมฯ
ดังนี้
1. คณะวิทยากร จํานวน 6 ท3าน ประกอบดวย
1.1) นายวรรณชัย เหล&าทรัพย
ผู,อํานวยการโรงเรียนบ,านแม&กาษา
1.2) นางกุหลาบ แกมเงิน
ผู,อํานวยการโรงเรียนแม&สอด
1.3) ว&าที่ ร.ต.ธวัชชัย แสงแปลง
ผู,อํานวยการโรงเรียนบ,านแม&โกนเกน
1.4) นายสรวิชญ เรือนแก,ว
ผู,อํานวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
1.5) นายภูรินทร ชนิลกุล
ผู,อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ,านพบพระ
1.6) นางสุวิชชาภรณ ชนิลกุล
ผู,อํานวยการโรงเรียนบ,านยะพอ
เรื่องที่ 2 สรุปจํานวนผูเขาอบรม
รุ3นที่
สายอบรม
จํานวน (คน)
ทั้งหมด ผูอบรม คิดเป8นรอยละ
1 รุ3นที่ 1 ครูสอน ( ว 9/2564)
2,345 1,745
74.41
2 รุ3นที่ 2 ผอ.ร.ร. ( ว 10/2564) 205
185
90.24
รวม
2,550 1,930
75.68

/เรื่องที่ 3 สรุปผลการ...

๕

เรื่องที่ 3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 2 รุ3น
ที่

รุ&นที่ 1

หัวข,อ

รุ&นที่ 2

ค&าเฉลี่ย
การตอบ

อันดับ

ค&าเฉลี่ย
การตอบ

อันดับ

4.11

5

4.45

3

4.07

7

4.39

5

4.15

4

4.43

4

4.08 6
4.28 2
4.25 3
4.29 1
เฉลี่ย
4.18
(ระดับมาก)

4.34
4.51
4.45
4.52

6
2
3
1

1 ผู,เข,ารับการอบรมเกิดความรู, ความเข,าใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะตาม

หลักเกณฑใหม&
2 ผู,เข,ารับการอบรมมีความชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการสร,างชุมชนแห&งการเรียนรู, (PLC)
3 ผูเ, ข,ารับการอบรมเกิดแนวทางและโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู,ระหว&าง
4
5
6
7

บุคลากร
ระยะเวลาในการอบรม (1 วัน) เหมาะสม
วิทยากรให,ความรู, ความเข,าใจได,ชัดเจนและครอบคลุม
เอกสารประกอบการอบรมสอนคล,องและนําไปใช,ได,จริง
โอกาสในการนําความรู,จากการอบรมไปใช,เพื่อเพิ่มประสบการณได,ชัดเจน

เรื่องที่ 4 เกียรติบัตร ไดจัดทําเกียรติบัตรมอบผูเกี่ยวของ ดังนี้
ที่
กลุ3มเป;าหมาย
จํานวน
(ใบ)
1. คณะวิทยากร
6
2. คณะกรรมการส3งเสริม สนับสนุนการประเมิน 55
ตําแหน&งผู,บริหารสถานศึกษาและข,าราชการครู
ตามข,อตกลงในการพัฒนางาน (Performance
Agreement : PA)

4.44

(ระดับมาก)

หมายเหตุ

จํานวน 5 อําเภอ ประกอบดวย
1) รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2
2) ผู,แทนสพป.ตาก เขต 2 ประจําอําเภอ
3) ศึกษานิเทศก ประจําอําเภอ
4) ประธานกลุ&มโรงเรียน/ผอ.โรงเรียน
5) ครูสายสอน ระดับชํานาญการพิเศษ
3. ผูเขารับการอบรมฯ
1,930 เกียรติบัตรผ3าน Line
รุ3นที่ 1 จํานวน 1,745 ใบ
รุ3นที่ 2 จํานวน 185 ใบ
กรณี ผอ.สพป. รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ3ม
ฯ
และศึกษานิเทศกL ไดมอบแลว
รวมทั้งสิ้น
1,991
เรื่องที่ 5 การจัดงาน “วันครู” ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 ในวันอาทิตยLที่ 16 มกราคม 2565
“พลังครูยุคใหม3 สรางคุณภาพคนไทยสู3สากล”
1 พิธีการ
1.1 พิธีทําบุญตักบาตร (ข,าวสารอาหารแห,ง) พระสงฆ 9 รูป
1.2 พิธีสงฆ 9 รูป
1.3 พิธีบูชาบูรพาจารย
1.4 กิจกรรมยกย&องเชิดชูเกียรติครู (มอบรางวัล)
/1) กําหนดการอาจ...

๖

หมายเหตุ 1) กําหนดการอาจปรับเปลี่ยนได,ตามความเหมาะสม
2) แต&งกายชุดผ,าไทย หรือชุดสุภาพ
3) ผู,ร&วมงานต,องสวมหน,ากากอนามัยตลอดการจัดงาน
4) กรณี สพป.ตาก เขต 2 ทั้ง 5 อําเภอเพื่อปAองกันสถานการณการแพร&ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จะไม&มีพิธีรดน้ําครูอาวุโส การจัดอาหารเบรก - กลางวันสําหรับ
ผู,ร&วมงานและการจัดงานกีฬา-งานเลี้ยง เหมือนทุกปI
5) สําหรับจํานวนเจ,าหน,าที่ผู,ร&วมงานฯ แต&ละอําเภอ ทางกลุ&มอํานวยการจะดําเนินการ
สํารวจและแจ,งเพื่อทราบ
2 การมอบรางวัลแก3ผูประกอบวิชาชีพฯ
1 การมอบรางวัลทุกหน&วยงานจัด (ทั้ง 5 อําเภอ)
ให,พิจารณามอบรางวัล (ระดับประเทศ ภาค จังหวัด เขตพื้นที่และอําเภอ) หรือรางวัลอื่นๆ
ที่หนวยจัดเห็นสมควร หรือตามมติที่ประชุมแตละอําเภอ (มอบ/ไมมอบ)
2 ให,ทุกอําเภอจัดส&งบัญชีบัญชีรายชื่อผู,ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(สถานศึกษา , ผู,อํานวยการสถานศึกษา และข,าราชการครู) ที่ได,รับรางวัลมายัง ศรีมาลา ยศงาม
0848174429 Srimala.kae@gmail.com
ในวันที่ 5 มกราคม 2565 เพื่อสรุปภาพรวม (เขตพื้นที่) ต&อไป จะประสาน
3 งบประมาณ มีหน&วยงานสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ,วน) ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

อําเภอ
แม&สอด
แม&ระมาด
ท&าสองยาง
พบพระ
อุ,มผาง
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (บาท)
สหกรณออมทรัพยครู
คุรุสภา
ตาก จํากัด
20,000
3,000
10,000
3,000
10,000
3,000
10,000
3,000
10,000
3,000
60,000
15,000

รวมทั้งสิ้น
สกสค.ตาก
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000

24,000
14,000
14,000
14,000
14,000
80,000

หมายเหตุ ให,ทุกอําเภอจัดทําโครงการฯ เพื่อรองรับการเสนอของบประมาณฯ
4 หนังสืออนุญาตการจัดงานฯ
4.1) ให,ทุกอําเภอ จัดทําหนังสือขออนุญาตการจัดงานฯ กับอําเภอแต&ละพื้นที่
4.2) สําหรับมาตรการรวมฯ ทางสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก จะเป4นผู,เสนอขออนุญาตต&อ
ผู,ว&าราชการจังหวัดตาก และจะแจ,งให,ทราบอีกครั้งหนึ่ง

/กลุ3มส3งเสริมการ...

๗

กลุ3มส3งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่องที่ 1 การขอเปbดการเรียนการสอนแบบ On Site
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ,งให,ทุกสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส&งเสริมสนับสนุนให,โรงเรียนได,เปดการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site อย&างปลอดภัย
ภายใต,สถานการณการแพร&ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๘ (COVID-19) โดยสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได,แจ,งให,โรงเรียนที่ประสงคเปดการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site
ตามแบบเสนอขอเปดฯ ตามเงื่อนไขได,แก& โรงเรียนผ&านการประเมินตนเอง Thai Stop Covid Plus,
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให,ความเห็นชอบ, หน&วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ให,ความเห็น, ครูและ
บุคลากรได,รับวัคซีนไม&น,อยกว&าร,อยละ ๙๕
ในการนี้ ได,มีโรงเรียนได,รับอนุญาตเปดการจัดการเรียนการสอนแล,ว
อําเภอ
แม3สอด
แม3ระมาด
ท3าสองยาง
พบพระ
อุมผาง
รวม

รอบที่ ๑ (โรงเรียน)
รอบที่ ๒ (โรงเรียน)
รอบที่ ๓ (โรงเรียน)
๕
๔
๓
๔
๐
๕
๒
๒
๕
๓
๑
๖
๒
๑
๒
๑๖
๙
๒๑
กลุ&มส&งเสริมการจัดการศึกษา จึงขอทบทวนขั้นตอนเสนอขอเปดการจัดการเรียนการสอน
แบบ On Site ดังนี้
๑. โรงเรียนเสนอขอเปดการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ตามแบบฯ ถึงสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ล&วงหน,าก&อนวันเปดการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site
ไม&น,อยกว&า ๑๐ วัน โดยให,ระบุในหนังสือนําส&ง “ประสงคเปดการจัดการเรียนการสอนในวันที่...”
๒. เงื่อนไขสําคัญประกอบการพิจารณาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได,แก&
๒.๑ โรงเรียนผ&านการประเมินตนเอง Thai Stop Covid Plus (TSC+)
๒.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให,ความเห็นชอบ
๒.๓ ครูและบุคลากร ได,รับวัคซีนแล,วไม&น,อยกว&า ร,อยละ ๙๕
๓. ก&อนวันเปดการจัดการเรียนการสอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
จะมีการประชุมซักซ,อมความเข,าใจให,กับโรงเรียน
๔. เมื่อได,รับการอนุญาตแล,ว ให,โรงเรียนบริหารจัดการได,ตามระเบียบ แนวปฏิบัติของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คําสําคัญ
๑.Thai Stop Covid Plus (TSC+) คือ การประเมินตนเองสําหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร,อมก&อน
เปดภาคเรียนเพื่อเฝAาระวังและปAองกันการแพร&ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ประกอบด,วย ๖ มิติ ๔๔ ข,อ ได,แก&
มิติที่ ๑ ความปลอดภัยจากการลดการแพร&เชื้อโรค จํานวน ๒๐ ข,อ
มิติที่ ๒ การเรียนรู, จํานวน ๕ ข,อ
มิติที่ ๓ การครอบคลุมถึงด,อยโอกาส จํานวน ๕ ข,อ
มิติที่ ๔ สวัสดิภาพและการคุ,มครอง จํานวน ๕ ข,อ
มิติที่ ๕ นโยบาย จํานวน ๕ ข,อ
มิติที่ ๖ การบริหารการเงิน จํานวน ๔ ข,อ
/เกณฑLพิจารณา...

๘

เกณฑLพิจารณา
Ranking
เกณฑLประเมิน
สีเขียว
ผ&านทั้งหมด ๔๔ ข,อ
สีเหลือง
ผ&านข,อ ๑ - ๒๐ ทุกข,อ
แต&ไม&ผ&านข,อ ๒๑ - ๔๔ ข,อใดข,อหนึ่ง
สีแดง
ไม&ผ&านข,อ ๑ - ๒๐ ข,อใดข,อหนึ่ง

แปลผล
โรงเรียนสามารถเปดเรียนได,
โรงเรียนสามารถเปดเรียนได, แต&ต,องดําเนินการ
ปรับปรุงให,เป4นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
โรงเรียนไม&สามารถเปดเรียนได, ต,องดําเนินการ
ปรับปรุงให,เป4นไปตามมาตรฐานที่กําหนด และ/
หรือประเมินตนเองซ้ํา จนกว&าจะผ&านทั้งหมด
โรงเรียนสามารถเปดเรียนได,
๒.Thai Save Thaiคือ แอปพลิเคชั่นที่จัดทําโดยกรมอนามัย เพื่อสนับสนุนให,คนไทยได,มีแนวทางการปฏิบัติ
ตนอย&างเหมาะสม ในสถานการณที่มีโควิดระบาด เหมาะสําหรับการใช,ประเมินตนเองก&อนเข,าบ,าน
เพื่อประเมินความเสี่ยงการแพร&เชื้อ ให,กับคนที่รักในบ,าน และประเมินตนเองก&อนออกจากบ,าน สามารถใช,
งานได,บนคอมพิวเตอร มือถือ แทปเลต ไอแพด รวมถึงใช,แบบที่เป4นกระดาษ
๔.จุดพักคอย คือ สถานที่ที่โรงเรียนกําหนดให,เป4นที่พักสําหรับนักเรียน ครู ที่มีความเสี่ยง มีอาการ
รอหน&วยงานสาธารณสุขเพื่อรับตัวทําการตรวจรักษา ทั้งนี้ เป4นห,องที่แยกต&างหาก และไม&ใช,ห,องพยาบาล
ของโรงเรียนเป4นจุดพักคอย
๓.มาตรการ ๖๖๗ คือ มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม และ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ๗ มาตรการเข,ม ดังนี้

เรื่องที่ 2 รายงานสถานการณLการแพร3ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ผ3านระบบ E-COVID19 Report
ด,วย สพฐ.แจ,งยกเลิกการรายงาน MOE COVID และระบบ COVID-19 OBEC โดยให,ทุก
โรงเรียนรายงานในระบบ E-COVID19 Report ระบบเดียว ตั้งแต&วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ข,อมูลที่จะ
รายงานในระบบ (ข,อมูล ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) มีดังนี้
๑. ข,อมูลผู,ติดเชื้อ ประกอบด,วย นักเรียน ครู บุคลากร ให,รายงานเมื่อมีเหตุ
๒. ข,อมูลผู,ฉีดวัคซีน ประกอบด,วย ครู นักเรียน ผู,ปกครอง ให,รายงานเมื่อมีข,อมูล
๓. ข,อมูลรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให,รายงานทุกวันก&อนเวลา ๑๑.๐๐ น.
ทั้งนี้ ช&องกรอกข,อมูลใดที่ยังไม&มีข,อมูล ให,กรอกเลข ๐ เพื่อให,ระบบบันทึกได,
/เรื่องที่ 3 ประกาศ...

๙

เรื่องที่ 3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการ
สรางภูมิคุมกัน และป;องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจําปQ ๒๕๖๕
ด,วยกระทรวงศึกษาธิการ ได,กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานด,านการสร,าง
ภูมิคุ,มกันและปAองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจําปI ๒๕๖๕ เพื่อให,ผู,บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใช,เป4นกรอบการดําเนินงานในการปAองกันและแก,ไขป‡ญหายาเสพติดในสถานศึกษาให,เป4นไป
อย&างมีประสิทธิภาพ รองรับแผนปฏิบัติการด,านการปAองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๕ และ
สถานการณการแพร&ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สาระสําคัญ กําหนดมาตรการ ดังนี้
๑. มาตรการสร,างการรับรู,
๒. มาตรการสร,างภูมิคุ,มกัน
๓. มาตรการสร,างการมีส&วนร&วม
๔. มาตรการสร,างความเข,มแข็งในสถานศึกษา
๕. มาตรการอํานวยการ
สําหรับในเรื่องของการรายงานผลการดําเนินงานปAองกันและแก,ไขป‡ญหายาเสพติด
(NISPA) และรายงานระบบดูแลและติดตามการใช,สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ให,รายงานทุกวันที่
๑๕ ของทุกเดือน รายละเอียดตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๕๐๙๕ ลงวันที่
๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เรื่องที่ 4 ระบบดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ3น กลุ3มเสี่ยง สําหรับครูSchool Health HERO
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร&วมกับกรมสุขภาพจิต
จัดทําระบบการคัดกรองดูแลสุขภาพจิตนักเรียน ผ&านระบบ School Health HERO รอบรับสถานการณ
การแพร&ระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่ส&งผลต&อการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในแต&ละครอบครัวเป4นอย&างมาก
หลายครอบครัวต,องประสบป‡ญหาด,านเศรษฐกิจมีรายได,ที่ลดลง มีการต,องเว,นระยะห&างทางสังคมหรือ
แยกกันอยู&ในครอบครัวจากความเสี่ยงในการติดเชื้อ หรือมีป‡ญหาในการปรับตัวต&อการทํางานหรือการเรียน
ที่เปลี่ยนแปลงไป ป‡ญหาต&าง ๆ เหล&านี้ย&อมส&งผลกระทบรุนแรงต&อเด็กและเยาวชนซึ่งอาจยังไม&มีภูมิคุ,มกัน
เพียงพอต&อความไม&แน&นอนของชีวิตเท&ากับผู,ใหญ& เด็กและเยาวชนจํานวนมากยังขาดทักษะที่จําเป4นหลาย
อย&างในการรับมือกับสถานการณวิกฤติเช&นนี้ ยิ่งไปกว&านั้น การเรียนออนไลนที่สถานศึกษาจัดให,นักเรียน
ในสถานการณป‡จจุบัน เป4นสิ่งที่แปลกใหม&และมีข,อจํากัดมากมาย สามารถส&งผลกระทบต&อสุขภาพจิตของทั้ง
ผู,สอนและผู,เรียนได,เป4นอย&างมากโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ&นที่มีป‡ญหาสุขภาพจิตอยู&เดิม
โรงเรียนนําร&องของ สพป.ตาก เขต ๒ จํานวน ๗๗ แห&ง และในวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ได,ขยายผลไปยังโรงเรียนทุกแห&งในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ผ&านระบบ
Zoom Meeting วิทยากรจาก ศูนยสุขภาพจิตที่ ๒ พิษณุโลก กรมสุขภาพจิต
ภาพรวมของระบบ School Health HERO
๑. ระบบสําหรับครู คัดกรองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปIที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปIที่ ๖
๒. เพื่อเฝAาระวังป‡ญหาพฤติกรรม อารมณ และทักษะสังคม ของเด็กและวัยรุ&น
๓. คําถาม ๙ ข,อ (9 symptoms หรือ 9S) ได,แก& ซนเกินไป, ใจลอย, รอคอยไม&ได,,
หงุดหงิดง&าย, ท,อแท,เบื่อหน&าย, ไม&อยากไปโรงเรียน, ถูกเพื่อนแกล,ง, แกล,งเพื่อน, ไม&มีเพื่อน
๔. ครูสามารถค,นหานักเรียนกลุ&มเสี่ยงได,เร็วขึ้นโดยไม&เพิ่มภาระเนื่องจากระบบรายงาน
ผลการประเมินนักเรียนให,ทันที นอกจากนี้ เมื่อครูดูแลนักเรียนแล,วไม&ดีขึ้นครูสามารถรับคําปรึกษาจาก
ที่ปรึกษาด,านสุขภาพจิตหรือ HERO Consultant ในทุกอําเภอผ&านแอปพลิเคชั่น
/ประโยชนLของ...

๑๐

ประโยชนLของการใชงาน School Health HERO
๑. ครูสามารถเข,าใช,งานระบบได,ทุกที่ทุกเวลา และทราบผลการประเมินโดยอัตโนมัติ
๒. ครูสามารถใช,เป4นเครื่องมือในการดูสถานนักเรียนรายบุคคลหรือภาพรวมของนักเรียน
๓. ครูสามารถขอคําปรึกษาจาก HERO Consultantในพื้นที่ได,ทันที
๔. ผู,เกี่ยวข,องสามารถนําข,อมูล สถิติ ผลการประเมินคัดกรองไปใช,ได,ทันที
กลุ3มบริหารงานการเงินและสินทรัพยL
เรื่องที่ 1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่การเงิน
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ,าหน,าที่การเงิน ระหว&างวันที่ 13 -15 ธันวาคม พ.ศ.2564
โดยการประชุมดังกล&าวได,แบ&งออกเป4น 3 กลุ&ม สาเหตุที่ต,องจัดการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากว&าโรงเรียนได,มี
การเปลี่ยนแปลงเจ,าหน,าที่ผู,รับผิดชอบงานด,านการเงิน และมีการเปลี่ยนระบบการจัดซื้อจัดจ,างในการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวข,อง
เรื่องที่ 2 การตรวจสอบการเงินของโรงเรียน
ในช&วงไตรมาสที่ 1 จะเป4นช&วงการโอนเงินงบประมาณต&างๆ ตามที่โรงเรียนได,รับการ
จัดสรรงบประมาณ เขตพื้นที่จึงขอให,โรงเรียนตรวจเช็ค ออกใบเสร็จรับเงิน และส&งให,กับเขตพื้นที่ให,
เรียบร,อย ภายในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564
เรื่องที่ 3 การขอเงินคืนประกันสัญญา
การขอเงินคืนประกันสัญญาให,กับผู,รับจ,างโรงเรียนได,มีหนังสือขอคืนเงินประกันสัญญาเป4น
จํานวนมาก เขตพื้นที่จึงขอให,โรงเรียน กํากับดูสิ่งก&อสร,าง ตรวจสอบสภาพเมื่อใกล,ครบสัญญาค้ําประกัน
ท&านต,องแต&งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งก&อสร,างนั้น ให,อยู&ในสภาพที่สมบูรณ และขอให,บันทึก
ความเห็นของคณะกรรมการแนบกับเรื่องขอคืนเงินประกันสัญญาส&งให,กับเขตพื้นที่ เพื่อดําเนินการต&อไป
หากมีการชํารุดภายในช&วงประกันสัญญา โรงเรียนต,องแจ,งให,ผู,รับจ,างเข,ามาแก,ไข ซ&อมแซม ตามสัญญา ให,
แล,วเสร็จ แจ,งโรงเรียนตรวจเช็คสัญญาค้ําประกันเป4นประจํา ต,องตรวจสอบก&อนสิ้นสุดสัญญา
กลุ3มนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา
เรื่องที่ 1 การประเมินคุณภายนอกของสถานศึกษา ปQงบประมาณ 2565
สถานศึกษาที่เคยรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 แล,วเมื่อปIงบประมาณ 2564 และ
มีความประสงคจะเข,ารับการประเมินในระยะที่ 2 โดยการประเมินจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site visit)
หรือการตรวจสอบหลักฐานและข,อมูลด,วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Online) มีโรงเรียนที่ประสงคจะเข,า
รับการประเมินระยะที่ 2 จํานวน 8 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนป‹าไม,อุทิศ 4
2. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
3. โรงเรียนบ,านหนองบัว
4. โรงเรียนบ,านป‹าคาใหม&
5. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
6. โรงเรียนชุมชนบ,านพบพระ
7. โรงเรียนบ,านห,วยบง
8. โรงเรียนแม&สอด
จึงแจ,งให,ทราบเพื่อเตรียมการรับการประเมินดังกล&าว
/เรื่องที่ 2 การขับเคลื่อน...

๑๑

เรื่องที่ 2 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ มีการขับเคลื่อนในลักษณะเครือข&ายและ
ระดมพลังจากทุกภาคส&วน ซึ่งแบ&งเป4น ๒ เครือข&ายหลักตามกลุ&มเปAาหมายเบื้องต,น คือ 1. เครือข&ายด,านประชา
สังคมและชุ มชน 2. เครื อข& า ยธุ ร กิ จ เอกชนและมี เ ครื อข& า ยสนับ สนุ น ที่ ร& ว มมื อกั น ทํ างาน ตามภารกิ จ ๓
ด,าน ได,แก&
๑. เครือข&ายพัฒนาวิชาการและส&งเสริมการวิจัย
ส3งเสริมการวิจัยปQการศึกษา ๒๕๖๔ ไดแก3
๑.๑ โรงเรียนชุมชนบ,านพบพระชื
นพบพระ ่องานวิจัย :แนวทางการพั
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะที่สอดคลอง
อดคล
กับ หลัก สูต รสมรรถนะของโรงเรีย นชุม ชนบ านพบพระ สัง กัด สํา นัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒

๑.๒ โรงเรียนบ,านห,วยน้ํานัก ชื่องานวิจัย : การดําเนินโครงการเสริมสรางทักษะอาชีพสําหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีรายไดระหว3าง
เรียนโรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

๑.๓ โรงเรียนบ,านยะพอชื
นยะพอ ่องานวิจัย :การพั
การพัฒนาผูประกอบการเชิงนวัตวิถีดวยเศรษฐกิจ
ฐานความรู สู 3 ช ุ ม ชนที ่ ยั ่ ง ยื น ของโรงเรี ย นบานยะพอ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาตาก เขต ๒

๑.๔ โรงเรียนบ,านแม&โกนเกน โรงเรียนต,นแบบด,านคุณธรรม จริยธรรม “โรงเรียนคุณธรรม ๓
ดาวระดับ สพฐ.” ชื่อนวัตกรรม : รายงานผลการพัฒนานวัตกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม โดยการใช
นวัตกรรมบันได ๙ ขั้น สรางสรรคLคนดี บานแม3โกนเกน
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1. เครือข&ายการสร,างกระบวนการเรียนรู, ได,แก& โรงเรียนบ,านสันป‹าไร& โรงเรียนบ,านแม&ระมาดน,อย
โรงเรียนบ,านแม&ระเมิง โรงเรียนไทยราษฎรคีรี โรงเรียนชุมชนบ,านพบพระ โรงเรียนบ,านยะพอ
โรงเรียนบ,านห,วยน้ํานัก โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๓ และโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๖
2. เครือข&ายสร,างความเข,าใจและเผยแพร&ประชาสัมพันธสร,างเวทีแลกเปลี่ยนและนําเสนอผลงาน
โรงเรียนและนักเรียน(อยู&ระหว&างวางแผนการดําเนินการ)
เรื่องที่ 3 การขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได,รายงานข,อมูลการพัฒนาครูในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู, แบบ Active Learning เป4นเวลา 3 ปI ย,อนหลังของสถานศึกษาทุก
แห&งแก&สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป4นที่เรียบร,อยแล,ว จึงขอขอบคุณและขอความร&วมมือ
ในการสร,างความตระหนักแก&ครูผู,สอนในการนํากระบวนการจัดการเรียนรู, แบบ Active Learning ไปใช,ใน
ทุกกลุ&มสาระการเรียนรู,ต&อไป
เรื่องที่ 4 ด,วยกลุ&มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อยู&ระหว&างการจัดทําตัวอย&างแผนการจัด
การเรียนรู,แบบบูรณาการ “แนวทางการจัดทําหน&วยบูรณาการ มาตรการ 6-6-7 ลดความเสี่ยงโควิดใน
สถานศึกษา" เพื่อเป4นแนวทางให,ครูได,นําไปใช, ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู, ให,กับผู,เรียนดังนี้
เรื่องที่ 5 การดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปIการศึกษา 2564
ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปIที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 6 โดยกําหนดวันจัดสอบ
ชั้นประถมศึกษาปIที่ 6 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 3 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2565 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 6 วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ 2565 การประกาศผลสอบชั้นประถมศึกษาปIที่ 6
วันที่ 24 มีนาคม 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 3 วันที่ 25 มีนาคม 2565 และชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 6
วันที่ 28 มีนาคม 2565
เรื่องที่ 6 การประเมินความสามารถด,านการอ&าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปIที่ 1 ปIการศึกษา
2564 กําหนดการจัดสอบในระหว&างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2565 นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,าฯต,องเข,าสอบทุกคน ส&วนนักเรียนในโรงเรียนทั่วไปดําเนินการตามความสมัครใจ
ของนักเรียน โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให,บริการต,นฉบับเครื่องมือประเมิน
(ข,อสอบ) การประกาศผลสอบในวันที่ 20 เมษายน 2565
เรื่องที่ 7 การประเมินคุณภาพผู,เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปIที่ 3 ปIการศึกษา 2564
กําหนดการ จัดสอบในระหว&างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2565 นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,าฯ ต,องเข,าสอบทุกคน ส&วนนักเรียนในโรงเรียนทั่วไปดําเนินการตามความสมัครใจ
ของนักเรียน โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให,บริการต,นฉบับเครื่องมือประเมิน
(ข,อสอบ) การประกาศผลสอบในวันที่ 27 เมษายน 2565
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หน3วยตรวจสอบภายใน
เรื่องที่ 1 รายงานขอมูลการชําระคาสาธารณูปโภค
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ใหส*วนราชการปฏิบัติตามแนวทางและ
มาตรการการแกไขป4ญหาหนี้ค*าสาธารณูปโภคคางชําระ ซึ่งตามมาตรการดังกล*าว กําหนดใหส*วนราชการ
ดําเนินการชําระหนี้ค*าสาธารณูปโภคใหแก*รัฐวิสาหกิจผูขายบริการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต*วันที่
ไดรั บใบแจงหนี้ สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานไดแจงสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาและ
สถานศึกษา ในสังกั ด รายงานขอมู ลค*าสาธารณูปโภคผ*านเว็ บไซตE http://e-budget.jobobec.in.th ใหถู กตอง
ครบถวน และเปVนป4จจุบัน มีโรงเรียนในสังกัดที่รายงานขอมูลการใชจ*ายค*าสาธารณูปโภคในระบบ
(e-budget) ไม*ครบถวน และมีโรงเรียนบางแห*งยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนในการรายงานขอมูลการชําระ
ค*าสาธารณูปโภคผ*านเว็บไซตEดังกล*าว นั้น
ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอแจงใหสถานศึกษา
ในสังกัดเร*งรัดดําเนินการรายงานขอมูลการชําระค*าสาธารณูปโภคผ*านทางเว็บไซตE
http://e-budget.jobobec.in.th ปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ใหถูกตอง ครบถวน และเปVนป4จจุบัน
ทั้งนี้ การรายงานขอมู ล ผ* า นเว็ บไซตE http://e-budget.jobobec.in.th การเขาสู* ร ะบบ
ตองใช Browser Google Chrome เลือก รายงานค*าสาธารณูปโภค โดยมีหน*วยตรวจสอบภายในไดทํา
หนังสือแจงเวียน ตามหนังสือ ที่ ศธ04056/4770 ลว.30พ.ย.2564
เรื่องที่ 2 การออกตรวจโรงเรียนของหน3วยตรวจสอบภายใน
การออกตรวจโรงเรีย นของหน& วยตรวจสอบภายใน จะเป4น การสุ& มตรวจให, ทุกโรงเรีย น
เตรียมความพร,อมในเรื่องเอกสารหลักฐาน ในส&วนของการจัดทําบัญชีของการใช,จ&ายเงินงบประมาณต&างๆ
ทั้งหมดสุ&มตรวจ 15 โรงเรียนในสังกัด กําหนดการออกตรวจหน&วยตรวจสอบภายในจะแจ,งให,ทราบอีกครั้ง
เรื่องที่ 3 ผลจากการตรวจสอบภายใน ของโรงเรียนที่ผ3านมา
ปIที่มาผ&านมามีโรงเรียนที่ได,รับการตรวจสอบจากหน&วยตรวจสอบภายใน ผลรายงานมี
หลายเรื่องที่โรงเรียนทําไม&ถูกต,อง จึงขอให,โรงเรียนให,ดําเนินการให,ถูกต,องตามระเบียบด,วย
เรื่องที่ 4 การจัดซื้อชุดตรวจ ATK
ขอให,เข,าดูหนังสือที่เขตพื้นที่ได,แจ,งไปแล,ว เป4นหนังสือเวียนของ สพฐ. ว 4093 ลงวันที่
28 ธั น วาคม 2564 กลุ& ม นโยบายและแผนได, แ จ, ง ให, โ รงเรี ย นได, ท ราบแล, ว ขอให, โ รงเรี ย นเข, า ศึ ก ษา
รายละเอียดของการดําเนินการ
เรื่องที่ 5 ค3าอาหารกลางวันของนักเรียน
นักเรียนการศึกษาภาคบังคับได,ปรับจาก 20 บาท/รายหัว/มื้อ เป4น 21 บาท/รายหัว/มื้อ
ยกเว,นโรงเรียนโครงการพระราชดําริ ยังคงใช, 20 บาท/รายหัว/มื้อ
เรื่องที่ 6 การจัดซื้อจัดจางตาม ว 845
การจั ด ซื้ อ จั ด จ, า งตาม ว845 มี ผ ลบั ง คั บ ใช, เ มื่ อ วั น ที่ 1 กั น ยายน 2564 ที่ ผ& า นมา
ระเบียบให,จัดซื้อจัดจ,างกับบริษัทที่ทําการจดทะเบียนกับ สสว. โดยเน,นในเรื่องของวิสาหกิจที่อยู&ในพื้นที่
เช&น งบประมาณ 100 บาท ไม&น,อยกว&า 30 บาท ต,องจัดซื้อจัดจ,างกับวิสาหกิจ
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กลุ3มบริหารงานบุคคล
เรื่องที่ 1 การย,ายข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน&งครู(การย,ายกรณีปกติ) ประจําปI 2565
สพฐ.ได,กําหนดปฏิทินการดําเนินการย,ายข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน&งครูมาเพื่อให,สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ กลุ&มบริหารงานบุคคล ได,แจ,งรายละเอียด
ให,สถานศึกษาทราบ โดยให,ข,าราชการครูฯ ที่ประสงคยื่นคําร,องขอย,ายสามารถส&งคําร,องขอย,ายพร,อม
เอกสารประกอบการพิจารณาผ&านผู,บังคับบัญชา ระหว&างวันที่ 7-27 มกราคม 2565 และสถานศึกษา
รวบรวม ส&งคําร,องขอย,ายให,กลุ&มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 เพื่อจะได,ดําเนินการ
ในส&วน ที่เกี่ยวข,องต&อไป
ขอมูลตําแหน3งว3างในการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน3งครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 (การยายกรณีปกติ) ประจําปQ พ.ศ. 2565

ที่

โรงเรียน

หองเรียน

อําเภอ

ตําแหนง

ตําแหนง

อัตรา

เลขที่

เลขที่จาย
ตรง

กําลัง

แม&สอด
แม&สอด
แม&สอด
แม&สอด
แม&สอด
แม&สอด
แม&สอด
แม&ระมาด
แม&ระมาด
แม&ระมาด
แม&ระมาด
ท&าสองยาง
ท&าสองยาง
ท&าสองยาง

8099

0040765

-3

9406

0070171

-3

1760

0070281

พอดี

1221

0070242

-1

4704

0044351

-5

4602

0044037

-1

1099

0041311

-1

6548

0044748

6912

0043426

3035

0070846

7064

0043429

พอดี
พอดี
พอดี
พอดี

8702

0071025

-3

875

0062502

-3

833

0070955

พอดี

15 บ,านขุนห,วยแม&ต,าน

ท&าสองยาง

3709

0070957

พอดี

16 บ,านห,วยนกกก
17 บ,านแม&สละเหนือ

ท&าสองยาง 1286
ท&าสองยาง 19815
ท&าสองยาง 846
ท&าสองยาง 852

0071112

-4

0071133

พอดี
พอดี
พอดี

สาขา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

บ,านแม&ตาว
บ,านแม&ตาว
บ,านแม&กาษา
บ,านแม&กื้ดหลวงฯ
บ,านเจดียโคะ
บ,านม&อนหินเหล็กไฟ
บ,านแม&ละเมา
บ,านห,วยนกแล
บ,านขะเนจื้อ
บ,านขะเนจื้อ
กลาโหมราชเสนา
ชุมชนบ,านท&าสองยาง
ชุมชนบ,านท&าสองยาง
บ,านขุนห,วยแม&ต,าน

18 บ,านแม&สละเหนือ
19 บ,านแม&ออกผารู

0071128
0071139

ความ
ตองการ
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
ดนตรีศึกษา
ประถมศึกษา
คณิตศาสตร
ศิลปศึกษา
คณิตศาสตร
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา
ปฐมวัย
พลศึกษา
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศา
สาตรทั่วไป
วิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร
พลศึกษา
คอมพิวเตอร

หมายเหตุ

๑๕

ที่

โรงเรียน

หองเรียน

อําเภอ

สาขา
20 บ,านหนองบัว
21 บ,านหนองบัว

เลขที่

ตําแหนง อัตรา
เลขที่จาย
กําลัง
ตรง

ตําแหนง

875

0071224

-1

4989

0044254

-1

22 บ,านหนองบัว

ท&าสองยาง
ท&าสองยาง
ท&าสองยาง

8790

0071246

-1

23 บ,านแม&ตื่น

ท&าสองยาง

966

0071048

พอดี

24 บ,านแม&สลิดหลวงวิทยา

1740

0070267

-8

4773

0044378

-8

2027

0070518

-8

27 บ,านแม&สลิดหลวงวิทยา

ท&าสองยาง
ท&าสองยาง
ท&าสองยาง
ท&าสองยาง

6699

0024448

-8

28 บ,านแม&สลิดหลวงวิทยา

ท&าสองยาง

6829

0062040

-8

29 บ,านแม&สลิดหลวงวิทยา

922

0072074

-8

30 บ,านแม&สลิดหลวงวิทยา

ท&าสองยาง
ท&าสองยาง

549

0072064

-8

31 บ,านแม&สลิดหลวงวิทยา

ท&าสองยาง

881

0072073

-8

32 บ,านแม&สลิดหลวงวิทยา

ท&าสองยาง
อุ,มผาง
อุ,มผาง
พบพระ
พบพระ
พบพระ
พบพระ
พบพระ
พบพระ
พบพระ
พบพระ

2061

0070522

-8

1426

0071492

พอดี

10933

0071396

-1

1822
681

พอดี
0071603 พอดี

2240

0071978

-2

3071

0072049

881

0050808

1765

0071802

5651

0071809

6149

0050360

พอดี
พอดี
พอดี
พอดี
พอดี

25 บ,านแม&สลิดหลวงวิทยา
26 บ,านแม&สลิดหลวงวิทยา

33 บ,านแม&กลองเก&า
34 บ,านเซอทะ
35 ห,วยน้ํานักวิทยา
36 ห,วยน้ํานักวิทยา
37 รวมไทยพัฒนา 1
38 รวมไทยพัฒนา 4
39 บ,านร&มเกล,า 2
40 บ,านร&มเกล,า 3
41 บ,านร&มเกล,า 3
42 บ,านป‹าคาใหม&

บ,านดอกไม,สด

0071612

ความตองการ
วิชาเอก
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
สังคมศึกษา
อุตสาหกรรม
ศิลป•
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
ทั่วไป
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร
อุตสาหกรรม
ศิลป•
คหกรรมศาสตร
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
ดนตรีศึกษา
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
เกษตรกรรม

หมาย
เหตุ

/เรื่องที่ 2 การจัดสรร...

๑๖

เรื่องที่ 2 การจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ประจําปQ 2565
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยคณะกรรมการบริหาร
อัตรากําลังพนักงานราชการและผู,ปฏิบัติงานให,ราชการในสถานศึกษา ฯ ได,พิจารณาจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็ก
พิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม จํานวน 33 อัตรา (รายเดือน 19 ราย จ,างเหมา 10 ราย ตําแหน&งว&าง
ได,รับจัดสรรคืน 4อัตรา ) ให,กับสถานศึกษาที่มีนักเรียนพิการตามลําดับประเภทความพิการตามข,อมูลใน
ระบบ set เรียบร,อยแล,วและได,แจ,งให,พี่เลี้ยงเด็กพิการรายเดิม มาเลือกสถานศึกษาตามที่ได,รับจัดสรรอัตรา
เรียบร,อยแล,ว พร,อมทั้งได,แจ,งสถานศึกษาได,ส&งตัวพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไปปฏิบัติหน,าที่ตั้งแต&วันที่ 20 ธันวาคม
2564
รายชื่อโรงเรียนที่ไดรับการจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ประจําปQงบประมาณพ.ศ. 2565
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
จํานวนที่ไดรับจัดสรร
ลําดับที่
ชื่อสถานศึกษา
อําเภอ
หมายเหตุ
(อัตรา)
1
7
โรงเรียนบ,านแม&ตาว
แม&สอด
โรงเรียนบ,านแม&ระมาดราษฏร
2
1
แม&ระมาด
บํารุง
1
3
โรงเรียนบ,านขุนห,วยแม&ต,าน
ท&าสองยาง
1
4
โรงเรียนชุมชนบ,านพบพระ
พบพระ
1
5
โรงเรียนบ,านห,วยบง
แม&ระมาด
1
6
โรงเรียนบ,านแม&กลองใหม&
อุ,มผาง
1
7
โรงเรียนอรุณเมธา
พบพระ
8
1
โรงเรียนบ,านปูเต,อ
แม&สอด
1
9
โรงเรียนบ,านร&มเกล,า 2
พบพระ
10
1
โรงเรียนบ,านหนองบัว
ท&าสองยาง
11
4
โรงเรียนบ,านห,วยปลาหลด
แม&สอด
1
12
โรงเรียนบ,านแม&ตื่น
ท&าสองยาง
13
1
โรงเรียนบ,านแม&อุสุวิทยา
ท&าสองยาง
14
4
โรงเรียนป‹าไม,อุทิศ 4
พบพระ
15
2
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2
พบพระ
16
5
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
พบพระ
33
รวม

/เรื่องที่ 3 การเกลี่ยอัตรากําลัง...

๑๗

เรื่องที่ 3 การเกลี่ยอัตรากําลังข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน&งครูผู,สอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยคณะกรรมการบริหาร
อัตรากําลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได,ดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลังข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน&งครูผู,สอน จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูเกินเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด ไปยังสถานศึกษาที่มี
อัตรากําลังครูขาดเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 จํานวน 25 อัตรา ดังนี้
สรุปผลการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตําแหนงครูผูสอน)
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูเกินเกณฑ=ที่ก.ค.ศ.กําหนด
ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูขาดเกณฑ=ที่ก.ค.ศ. กําหนด
(ใชขอมูลนักเรียนณวันที่ 25 มิถุนายน 2564 , ครูณวันที่ 17 ธันวาคม 2564)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2
ลําดับ
ชื่อสถานศึกษา
อําเภอ
สรุปจํานวนที่ไดรับการเกลี่ย
1
1
โรงเรียนบานแม*ตาวแพะ
แม*สอด
2
1
โรงเรียนชุมชนบานแม*กุนอย
แม*สอด
3
1
โรงเรียนบานแม*กุเหนือ
แม*สอด
2
4
โรงเรียนบานแม*ตาว
แม*สอด
2
5
โรงเรียนบานเจดียEโคะ
แม*สอด
1
6
โรงเรียนบานแม*ปะเหนือ
แม*สอด
7
1
โรงเรียนบานม*อนหินเหล็กไฟ
แม*สอด
8
1
โรงเรียนบานคางภิบาล
แม*สอด
9
1
โรงเรียนบานแม*กื้ดสามท*า
แม*สอด
10
1
โรงเรียนบานหัวฝาย
แม*สอด
1
11
โรงเรียนบานตนผึ้ง
แม*ระมาด
12
1
โรงเรียนชุมชนบานแม*จะเราบานทุ*ง
แม*ระมาด
13
1
โรงเรียนบานสันปjาไร*
แม*ระมาด
14
4
โรงเรียนบานหวยนกกก (รร.สาขาบานจ*อคี)
ท*าสองยาง
15
1
โรงเรียนบานแม*สลิดหลวงวิทยา
ท*าสองยาง
16
1
โรงเรียนบานแม*จวาง
ท*าสองยาง
โรงเรียนไทยราษฏรEคีรี (รร.สาขาบานสาม
17
2
พบพระ
ยอดดอย)
18
1
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
พบพระ
19
1
โรงเรียนบานเซอทะ
อุมผาง
25
รวม
/ทั้งนี้ สถานศึกษาที่ได,รับ...

๑๘

ทั้งนี้ สถานศึกษาที่ได,รับการเกลี่ยอัตราข,าราชการครูฯ ในครั้งนี้ ทางกลุ&มบริหารงานบุคคล
จะได,มีหนังสือสอบถามวิชาเอกตามความต,องการของสถานศึกษาและตามมาตรฐานวิชาเอกที่ สพฐ.กําหนด
เพื่อจะได,นําตําแหน&งว& างดังกล&าวมาใช, ในการพิจารณารั บ ย,ายข,า ราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา
ในรอบที่ 1 (วันที่ 15 กุมภาพันธ – 15 มีนาคม 2565) ต&อไป
กลุ3มส3งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เรื่องที่ 1 การขยายผลในส&วนการเพิ่มอินเตอรเน็ตและจานดาวเทียมให,กับห,องเรียนสาขา
กลุ&มงาน ไอซีที ได,มีการขยายผลในส&วนการเพิ่มอินเตอรเน็ตและจานดาวเทียมให,กับ
ห,องเรียนสาขา อยู&ระหว&างของการรายงานข,อมูลและดําเนินการที่จะทําให,ห,องเรียนสาขาสามารถที่จะ
ติดต&อสื่อสารให,ได,มากที่สุด และหาผู,เป4นเจ,าภาพในการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต
กลุ3มกฎหมายและคดี
เรื่องที่ 1 การแสดงสัญญาลักษณLทางการเมือง
ขอย้ําให,ผู,บริหารสถานศึกษาได,กําชับข,าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกตําแหน&ง
เรื่องการแสดงออกในเชิงสัญญาลักษณทางการเมืองต&างๆ ขอให,พึงระวังไว, โดยเฉพาะข,าราชการหรือ
พนักงานราชการ หากมีหลักฐานว&าข,าราชการได,แสดงออกในเชิงสัญญาลักษณทางการเมือง ถึงแม,ว&าจะไม&
ผิดวินัย แต&อาจจะขาดคุณสมบัติได,
เรื่องที่ 2 การละเวนหรือละเลยการปฏิบัติหนาที่ราชการ
การปฏิบัติหน,าที่ของผู,อํานวยการสถานศึกษากับบทบาทของการส&งเสริมสนับสนุนพัฒนา
ข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให,อยู&ในระเบียบวินัยปAองการระทําผิดวินัยตลาดจนการดําเนินการ
ทางวินัยกับข,าราชการครูในสถานศึกษาที่กระทําผิด หากมีการร,องเรียนเกิดขึ้น และหลักฐานได,แสดงไว,ว&า
ผู,อํานวยการสถานศึกษาได,ละเว,นการปฏิบัติหน,าที่ อาจส&งผลให,ระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
ฝากให,ท&านให,ความสําคัญในเรื่องนี้ด,วย
เรื่องที่ 3 การศึกษาสัญญา
กรณีโรงเรียนได,รับจัดสรรงบประมาณก&อสร,างที่ดินและอาคาร เกิดป‡ญหามากที่พบคือผู,
รับจ,างทํางานล&าช,า หนังสือที่โรงเรียนได,แจ,งไม&ค&อยมีสภาพบังคับที่จะบังคับ ไม&มีมาตรการที่ชัดเจน ซึ่งจะ
ส&งผลกระทบต&อไปในวันข,างหน,า จึงขอเน,นย้ําให,ทางโรงเรียนศึกษาสัญญาจ,างให,ละเอียด แนะนํากรรมการ
ตรวจการจ,าง
เรื่องที่ 4 การขอใหเขตพื้นที่รางหนังสือราชการกรณีเมื่อเกิดขอผิดพลาด
การขอให,เขตพื้นที่ร,างหนังสือราชการกรณีเมื่อเกิดข,อผิดพลาด เขตพื้นที่จะหาช&องทางใน
การติดต&อประสานงาน บางกรณีจะต,องศึกษารายละเอียด เขตพื้นที่จึงขอศึกษาและตรวจสอบข,อมูล
แล,วจะแจ,งให,ทราบอีกครั้ง
เรื่องที่ 5 ประเด็นการกรอกขอมูลในสัญญาจาง
ประเด็นการกรอกข,อมูลในสัญญาจ,าง บางโรงเรียนได,ก็อปไฟลของค&าปรับมาใส&โดยไม&ได,
คํานวณเป4นวัน ในตัวสัญญาจะระบุเป4นวันในการปรับงานล&าช,า ซึ่งโรงเรียนได,ก็อปข,อมูลที่ผิดพลาดมากรอก
ทําให,เกิดข,อผิดพลาดในตัวสัญญาจ,าง หากปล&อยผ&านไปเท&ากับว&าก&อให,เกิดความเสียหาย ฝากโรงเรียน
ก&อนที่จะเซ็นสัญญาศึกษาให,ละเอียดให,ถี่ถ,วน รายละเอียดซึ่งเป4นส&วนหนึ่งของสัญญาจ,าง บางโรงเรียนก็ไม&
ระบุข,อมูล ส&วนนี้จะมีป‡ญหาทันที เวลาเกิดข,อพิพาทระหว&างโรงเรียนกับผู,รับจ,างจะหาข,อยุติไม&ได,
/เรื่องที่ 6 กรณีผูรับจาง...

๑๙

เรื่องที่ 6 กรณีผูรับจางส3งมอบงานเมื่อแลวเสร็จ
กรณีผู,รับจ,างส&งมอบงานเมื่อแล,วเสร็จ ปรากฏว&ามีงานที่ชํารุด เตือนแล,วผู,รับจ,างก็ไม&เข,ามา
ทํางาน หากไม&มีเหตุแทรกซ,อนก็ไม&เกิดป‡ญหา แต&หากเกิดข,อพิพาทโรงเรียนจะต,องไม&นิ่งเฉย โรงเรียนต,องหา
ผู,รับจ,างรายใหม&เข,ามาทําแทนผู,รับจ,างรายเดิมที่ไม&ยอมเข,ามาทํางาน และเรียกเก็บค&าเสียหายกับผู,รับจ,าง
รายเดิมในการรับผิดชอบค&าเสียหายทั้งหมด ตามที่สัญญาจ,างระบุไว,
เรื่องที่ 7 การดําเนินการทางวินัย
การร,องเรียนพฤติกรรมทางวินัยของข,าราชการครูในสังกัด หากมีการร,องเรียนพฤติกรรม
ทางวินัยของข,าราชการครู ส&งมาที่เขตพื้นที่บางเรื่อง ผู,อํานวยการโรงเรียนเป4นผู,ดําเนินการ เพราะ
ผู,อํานวยการโรงเรียนถือว&าเป4นผู,บังคับบัญชาชั้นต,นของข,าราชการครูในโรงเรียนนั้น ท&านจะต,องมีความรู,และ
มีความเข,าใจกระบวนการดําเนินการสืบสวนข,อเท็จจริงและการดําเนินการทางวินัยด,วย
เขตพื้นที่จึงขอให,ผู,อํานวยการโรงเรียนในสังกัดศึกษารายละเอียด พรบ.ระเบียบข,าราชการครู
วินัยและรักษาระเบียบวินัย กฎ ก.ค.ศ เพื่อผู,อํานวยการโรงเรียนจะเป4นผู,ดําเนินการ ดังนี้
1. แต&งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
2. พิจารณาสั่งสํานวน ผู,อํานวยการโรงเรียนจะต,องรู,ว&าจะต,องดําเนินการอย&างไร ถึงจะ
พิจารณาสั่งสํานวนได,
กลุ&มกฎหมายและคดี จะดําเนินการโครงการการสร,างเครือข&ายในการดําเนินการระดับ
กลุ&มโรงเรียน โดยให,ผู,บริหารทุกโรงเรียนและครู 1 ท&าน มาประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดําเนินการ
ที่ประชุมรับทราบตามระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2565
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานพะละ
ถาม กรณีที่เกิดขึ้นในกรณีที่ไม&ร,ายแรง คณะกรรมการสืบชั้นสอบแล,วจากการสอบตั้งไว,เป4นร,ายแรง
จะต,องทําอย&างไรต&อไป
นายธาราวุฒิ ผาแสนเถิน นิติกรชํานาญการ
ตอบ การสืบสวน
เมื่อโรงเรียนได,รับเรื่อง จากเขตพื้นที่ ตั้งคณะกรรมการสืบสวน ถ,าผลการสืบสวนออกมา
เป4นว&าเป4นความผิดวินัยไม&ร,ายแรง เป4นอํานาจของผู,อํานวยการโรงเรียนดําเนินการออกคําสั่งแต&งตั้ง
กรรมการสอบสวนได,เลย แต&ถ,าผลการสืบสวนมีมูลอันความกล&าวหาว&าได,กระทําความผิดวินัยอย&างร,ายแรง
ให,ผู,อํานวยการโรงเรียนทํารายงานเป4นเอกสารส&งชั้นสืบสวนข,อเท็จจริงต,นฉบับทั้งหมดมาที่เขตพื้นที่ เพื่อ
เขตพื้นที่จะรายงานไปที่ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อออกคําสั่งแต&งตั้งคณะกรรมการ วินัยอย&างร,ายแรง
เพราะว&าอํานาจวินัยอย&างร,ายแรงเป4นอํานาจของ ศึกษาธิการจังหวัด
ในกรณีที่สืบข,อเท็จจริงวินัยไม&ร,ายแรงแล,ว แต&คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม&ร,ายแรงไป
เจอเอกสารซึ่งปรากฏว&าเป4นเอกสารหลักฐานที่กระทําความผิดอย&างร,ายแรง ก็ใช,วิธีเดียวกัน
ผอ.สพป.ตาก เขต 2
เมื่อโรงเรียนแต&งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข,อมูลของโรงเรียนผลที่ออกไม&ร,ายแรง แต&เมื่อส&ง
เอกสารข,อมูลไปที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแล,ว ผลปรากฏว&าเป4นวินัยร,ายแรง ซึ่งเป4นอํานาจของผู,มี
อํานาจพิจารณา ฉะนั้นจะมีขั้นตอนของการพิจารณา อาจจะเปลี่ยนได,ตามผู,มีอํานาจลําดับต&อไปพิจารณา
/ผู,อํานวยการโรงเรียน…

๒๐

ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุ3งมะขามป;อม
เรื่อง โรงเรียนที่ไม&มีผู,อํานวยการโรงเรียน จะดําเนินการจัดทํา PA จะทํากับใครในฐานะอะไร
นางจันจิรา มงคล ผูอํานวยการกลุ3มบริหารงานบุคคล
ตอบ กลุ&มบริหารงานบุคคลได,หารือไปที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแล,ว และให,ดําเนินการ ดังนี้
1. กรณีที่ครูรักษาการตําแหน&งผู,อํานวยการโรงเรียนให,ทํา PA ในตําแหน&งครู และยื่น PA
ต&อ ผู,อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล,วครูในโรงเรียนนั้นก็ยื่นต&อครูที่รักษาการ
2. กรณีส&วนโรงเรียนที่มีผู,อํานวยการโรงเรียนรักษาการ ให,ครูยื่นต&อผู,อํานวยการโรงเรียนที่
ไปรักษาการได,เลย
3. กรณีที่โรงเรียนมี รอง ผอ.รร เป4นรักษาการให,ทํา PA ในตําแหน&ง รอง ผอ.รร
และยื่นต&อ ผอ เขต
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุ3งมะขามป;อม
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการการดําเนินการจัดทํา PA จะต,องดําเนินการแต&ละขั้นตอนอย&างไร
ผอ.สพป.ตาก เขต 2
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการการดําเนินการจัดทํา PA มอบให,กลุ&มบริหารงานบุคคลศึกษา
ทําความเข,าใจกับครูและแจ,งรายละเอียดการดําเนินงานให,โรงเรียนได,ทราบ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานขะเนจื้อ
เรื่องที่ 1 ขอเชิญร&วมเป4นเกียรติและให,กําลังใจแก&คณะครูและนักเรียน ในการรับการประเมินในการเป4น
โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับชั้นปฐมวัย ซึ่งจะได,รับการประเมินวันที่ 18 มกราคม 2565 นี้
เรื่องที่ 2 การจัดการเรียนการสอน ให,แสวงหาข,าราชการครูที่มีความรู,เรื่องการจัดการเรียนการสอน และได,
ส&งเป4นตารางการสอน เหมือนกับการจัดการเรียนการสอน DLTV ไม&ว&าจะเป4นครูนักเรียนที่สนใจก็สามารถ
เข,าไปเรียนรู,ได, จะได,มีโอกาสเรียนรู,กับครูที่มีความรู,ความสามารถ ไม&ว&าจะเป4นครูเราเองก็ได,ศึกษารูปแบบ
วิธีการและจะได,ช&วยเหลือเติมเต็มในการจัดการเรียนการสอน
เรื่องที่ 3 กลุ&มโรงเรียนอําเภอแม&ระมาดได,ดําเนินการเลือกตั้งประธานชมรมชุดใหม&เป4นที่เรียบร,อยแล,ว
ทางอําเภอแม&ระมาดใช,การประชุมในครั้งนี้เป4นการส&งมอบนโยบายในการบริหารงาน จึงขอเรียนเชิญ
ผู,อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่และผู,อํานวยการโรงเรียนทุกท&านได,เป4นศักดิ์ขี่พยานในที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ)
ผู,จดรายงานการประชุม
(นางสาวสุทิศา วิริยะนิมิตร)
อัตราจ,าง
(ลงชื่อ)
ผู,ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสายสุนีย แสงด,วง)
ผู,อํานวยการกลุ&มอํานวยการ

