
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
ครั้งที่  ๙/๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที ่ ๒๑  เดือน มีนาคม พ.ศ. 25๖๒ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 
ณ  ห้องโสตทศันศกึษา  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

…………………………………………………. 
 

 

ผู้มาประชุม 

1. นายสถาพร  ไทยกลาง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์  คร ู
3. นางมีนา  ทองประดับ   คร ู
4. นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี  คร ู
5. นางรสสุคนธ์   โยธา   คร ู
6. นางสาวปริชญา  นะนุ่น   คร ู
7. นางปัทมา  ขาวเผือก   คร ู
8. นายปิยชน  สินไชย   คร ู
9. นางสาววันดี  สิทธิการ   คร ู
10. นางสาวลดาวรรณ  ช่วยเรือง  คร ู
11. นางสาวพิชชารีย์  ลีวิริยะพันธ์  คร ู
12. นางสาวสุจิตรา  มงคลรัตน์  คร ู
13. นางผ่องใส  อั้นเต้ง   คร ู
14. นางสาวจิรารัตน์  จิตรพิทักษ์  คร ู
15. นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน์  คร ู
16. นางถนอมสิน  ชัยชนะ   คร ู
17. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้   คร ู
18. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด  คร ู
19. นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี  คร ู
20. นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ์  คร ู
21. นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ  คร ู
22. นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์  คร ู
23. นางพิมพ์พร  คงประสม   คร ู
24. นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ   คร ู
25. นายสมหมาย  ทองแปูน   คร ู
26. นายวัชระ  เจนภักดีกุล   คร ู
27. นางเบญจมาศ  เฉี้ยนเงิน   เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

 

 

ผู้ไม่มา... 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาวจิรายุ  มีแก้ว   ควบคุมดูแลนักเรียน 
2. นางกนกพร  ช่วยเกิด   ควบคุมดูแลนักเรียน 
3. นางสาวสุธิดา  รองเมือง   ควบคุมดูแลนักเรียน 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสถาพร  ไทยกลาง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ประธานในการประชุม  

กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษา      
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ที่ ๙๖/๒๕๖๒  เรื่อง  เปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  โดยแต่งตั้งให้  นายสถาพร  ไทยกลาง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓  ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี ๒๕๖๑  ให้ด ารงต าแหน่ง
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต ๒  ตั้งแต่วันที่  
๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

 

ที่ประชุม รับทราบ       

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม รับรอง   
   
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

3.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 
3.1.1 ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน   
 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  แจ้งปฏิทินการจัดการเรียนการสอน  ระหว่างวันที่  ๑ 

มีนาคม – วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี... 
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วัน  เดือน  ปี กิจกรรม 

วันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๒ นักเรียนระดับปฐมวัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
ปิดเรียน  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  (นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มาเรียนตามปกติ) 

วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒ ประกาศผลการเรียน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

วันที่  ๑๘ – ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  แก้ไขผลการ
เรียน  ๐, ร, มส. 

วันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปิดเรียน  ภาคเรียนที่ ๒  ปกีารศึกษา 
๒๕๖๑   

วันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๒ นักเรียนชั้นอนุบาล ๓  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ซ้อมพิธีปัจฉิมนิเทศ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๒ นักเรียนชั้นอนุบาล ๓  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

วันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๒ นักเรียนเลิกเรียน  เวลา  ๑๒.๓๐ น. 
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๒ ปิดเรียน  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เปิดเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  นักเรียนท ากิจกรรม ๕ ส.  

รับมอบหนังสือเรียน  และอุปกรณ์การเรียน  (นักเรียนสวมชุดพละ) 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  และรับมอบเงินค่า

เครื่องแบบนักเรียน  ประจ าภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๒ 
 

ที่ประชุม รับทราบ     

3.1.2 การจัดซื้อหนังสือเรียน   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ได้รับแจ้งจากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จัดท าปฏิทินการด าเนินงานเกี่ยวกับการเลือก  การใช้  และการจัดซื้อหนังสือ
เรียน  ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา  และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  โดยก าหนดระยะเวลาการเผยแพร่บัญชี  ก าหนดสื่อการเรียนรู้ส าหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จึงขอให้โรงเรียนด าเนินการ  ดังนี้ 
1) ติดตามข้อมูลการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ส าหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 

๒๕๖๒  แจ้งสถานศึกษาพิจารณาเลือกใช้และจัดซื้อหนังสือเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนก่อนเปิดภาคเรียน  
โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับปฏิทินการด าเนินงานเกี่ยวกับการเลือก  การใช้  และการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 

2) แจ้งสถานศึกษา... 
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3) แจ้งสถานศึกษาเรื่องสื่อการเรียนรู้ของส านักพิมพ์เอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ใน

สถานศึกษาแล้ว  และใบอนุญาตที่ปกหลังของหนังสือเรียนมีอายุครบ  ๕ ปี  ในปีการศึกษา ๒๕๕๙, ๒๕๖๐, ๒๕๖๑  
และปีการศึกษา ๒๕๖๒  เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงรอยต่อของการปรับปรุงหลักสูตร  และเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบ
ต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ดังนั้น  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  สพฐ.  จึงขออนุญาตให้สถานศึกษาสามารถ
ใช้สื่อการเรียนรู้ดังกล่าวได้ต่อไปอีกจนกว่าจะมีการใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่  ยกเว้นสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สาระภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
ที่มีสาระภูมิศาสตร์อยู่ในเล่มและสาระเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑, ๒, ๔, ๕  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑, ๒, 
๔, ๕  ให้ใช้ฉบับที่จัดท าตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

4) ส าหรับสื่อการเรียนรู้ของส านักพิมพ์เอกชน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  ซึ่งยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ ๒  การออกแบบและเทคโนโลยี  และสาระท่ี ๓  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้สถานศึกษาใช้หนังสือเรียนที่จัดท าใหม่  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔, ๕  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔, ๕  ซึ่งปกหลังของหนังสือจะมีใบประกันคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของส านักพิมพ์เอกชน 

    ปฏิทินการด าเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้  และการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการ 
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑ สพฐ. ก าหนดหลักการ  และแนวทางการด าเนินงานตามโครงการฯ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 

๒ สพฐ. ประกาศรายชื่อหนังสือเรียนลงในบัญชีก าหนดสื่อการเรียนรู้
ส าหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา 
   ๒.๑ หนังสือเรียนที่มีอยู่  ชั้น ป.๑ – ชั้น ม.๖ 
   ๒.๒ หนังสือเรียนที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติม  (ชั้น ป.๑ – ชัน้ ม.๖) 

รอบท่ี ๑ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
รอบที่ ๒ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๓ สพฐ./สพท./สถานศึกษา ชี้แจงประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๔ สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียน/ส่งของ/ตรวจรับหนังสือ ตาม
โครงการฯ   
   ๔.๑ ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดซื้อ 
   ๔.๒ ให้ร้านค้ารับใบสั่งซื้อ และส านักพิมพ์เตรียมจัดส่งหนังสือเรียน 
   ๔.๓ ให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียน 
         มีหนังสือเรียนใช้โดยพร้อมเพรียงกันก่อนเปิดภาคเรียน 

 
 
ภายในวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
ภายในวันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
ภายในวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๕ สถานศึกษาจัดหนังสือเรียนให้ผู้เรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน ภายในวันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๖ สพฐ./สพท./สถานศึกษา ด าเนินการติดตามควบคุม และก ากับ ให้
เป็นไปตามโครงการ 

ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ เปน็ต้นไป 

 
ที่ประชุม รับทราบ     

 

๓.๑.๓ การเรียนซ้ าชั้น... 
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3.1.3 การเรียนซ้ าชั้น   
   ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ   
ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และได้ก าหนดแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล  
การเรียนรู้ตามหลักสูตรดังกล่าว ตามหนังสือที่ ศธ 04010/ว1478 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ  
การเรียนซ้ าชั้นนั้น มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

การเรียนซ้ าชั้น หากพบปัญหาที่เกิดกับผู้เรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา 
1) ผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาเกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่เรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนของ

สถานศึกษา 
2) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ เมื่อได้รับการประเมินแล้วยังอ่านหนังสือไม่ออก 

เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่ได้ 
ระดับมัธยมศึกษา 

การเรียนซ้ าชั้นของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาเมื่อผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดหนึ่งหรือ    
ทั้ง ๒ ข้อ ดังนี้ 

1) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า ๑.๐๐ และมีแนวโน้มว่า
จะเป็นปัญหา ต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

2) ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส เกนิครึ่งหนึ่งของผู้รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษานั้น 

ทั้งนี้ การพิจารณาให้ผู้เรียนเรียนซ้ าชั้นหรือซ้ ารายวิชา ให้สถานศึกษาด าเนินการในรูป
ของคณะกรรมการ และให้สถานศึกษาแจ้งให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบเหตุผลของการซ้ าชั้น/ซ้ ารายวิชา 

ที่ประชุม รับทราบ 

3.1.4 การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment : SAR) 
  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา   พ.ศ. ๒๕๖๑  ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ความว่า ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน        
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา เป็นประจ าทุกปี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง     
เขต ๒ ได้ก าหนดให้โรงเรียนส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment : SAR) ภายในวันที่ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พร้อมจัดส่งไฟล์ข้อมูลทางระบบ  My Office  หรือบันทึกด้วย  CD 

ที่ประชุม รับทราบ     

 

 

 

 

 

 

๓.๒ กลุ่มบริหาร... 
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3.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3.2.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กิจกรรม

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  (70%) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ได้แจ้งโอนเงินกิจกรรม

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  (๗๐%)  
จ านวน  ๕ รายการ  เมื่อวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  ดังนี ้
   ค่าจัดการเรียนการสอน   ๓๘๑,๑๐๐ บาท 

   ค่าหนังสือเรียน    ๒๑๔,๑๙๕ บาท 

   ค่าเครื่องแบบนักเรียน   ๑๑๘,๓๘๐ บาท 

   ค่าอุปกรณ์การเรียน     ๕๗,๖๔๐ บาท 

   ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   ๙๖,๐๔๐ บาท 

    รวม    ๘๖๗,๓๕๕ บาท 

 โดยขอให้โรงเรียนด าเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ  
อย่างเคร่งครัด  และตรวจสอบการโอนเงินพร้อมออกใบเสร็จรบัเงินในนามส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต ๒  ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  เพ่ือเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน  โดยด่วน 

ที่ประชุม รับทราบ     

3.2.2 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒  งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน
การสอน  (ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน   
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  (ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน)  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
โดยพิจารณาจากเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนรายบุคคล  และจัดสรรงบประมาณให้นักเรียนยากจนใน  ๒  กลุ่ม  
คือ  กลุ่มยากจนมาก  และกลุ่มยากจนมากท่ีสุด  โดยจัดสรรระดับประถมศึกษา  จ านวน  ๕๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน  
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  ๑,๕๐๐  บาท/คน/ภาคเรียน 

 โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ  
รายการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  โดยสถานศึกษาสามารถเลือกด าเนินการจ่ายเป็นเงินสด  
หรือจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นให้แก่นักเรยีนยากจนโดยตรง  ตามรายชื่อที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ดังนี้ 

1) ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
2) ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน 
3) ค่าอาหารหรือคูปองอาหาร 
4) ค่าอาหารในการเดินทาง  หรือจ้างเหมารับ-ส่งนักเรียน 
5) ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนต้องการจ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน  

นอกเหนือจาก ๔ รายการข้างต้น 
 ในกรณีมีการย้าย  ลาออกและไม่สามารถรับเงินปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  

ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖๑  ให้สถานศึกษาส่งคืนเงินอุดหนุนของนักเรียนที่ได้รับจัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต ๒  เพ่ือรวบรวมส่งคืนส่วนกลาง  พร้อมหลักฐานการส่งคืนเงิน  (ระบุประเภทรายการและ
จ านวนเงินแต่ละรายการส่งคืน) 

 
และสถานศึกษา... 
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 และสถานศึกษาที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ส าหรับกรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง  ให้แต่งตั้งคณะ 
กรรมการอย่างน้อย  ๓  คน  และให้ใช้ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐาน 

ที่ประชุม รับทราบ     

3.2.3 การรายงานผลการได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาค

ทางการศึกษา  (กสศ.)  ได้ตกลงร่วมมือกันเพ่ือด าเนินการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และขอให้สถานศึกษาด าเนินการตรวจสอบ  
รับรองข้อมูล  พร้อมเปิดบัญชีธนาคารและรายงานข้อมูลในระบบคัดกรองนักเรียนยากจน  โดยกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษาได้โอนเงินอุดหนุนให้นักเรียนยากจนพิเศษ  และสถานศึกษาที่ด าเนินการบันทึกข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์แล้วเบื้องต้นโอนให้ร้อยละ  ๗๕  ซึ่งที่เหลืออีกร้อยละ  ๒๕  และกลุ่มสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการโอนเงิน  
ทางส านักงานกองทุนฯ  จะด าเนินการโอนเงินให้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จึงขอให้สถานศึกษาด าเนินการ
รายงานผลการได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  อย่างครบถ้วนถูกต้องตามก าหนดเวลา  ดังนี้ 

1) กรณีนักเรียนยากจนพิเศษรับเงินสดผ่านบัญชีสถานศึกษา  ให้สถานศึกษา
บันทึกใบส าคัญรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ  ตามแบบ  นร.๐๖  
ภายในวันที่  ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

2) ในส่วนที่สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ  ให้
สถานศึกษาบันทึกแบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ  
ตามแบบ  ก.๐๐๒  ภายในวันที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๒ 

3) ให้สถานศึกษาบันทึก  “การเข้าเรียนรายวัน”  และน้ าหนักส่วนสูง  ภายใน
วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๒   
 

 ปฏิทินการด าเนินงานการจัดท าข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบเงื่อนไขสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ฉบับปรับปรุง  ณ  วันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒) 

 

วันที่ การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๗ – ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒ ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

   - โอนเงินงวดที่ ๑ (ครั้งที่ ๓ : ๑๐๐%)  ส าหรับ 
     สถานศึกษากลุ่มที่ ๑ เพ่ิมเติม 
   - ที่แก้ไขเลขบัญชีถูกต้องแล้ว (ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๖  
     ม.ค. ๒๕๖๒) โอนเงินงวดที่ ๑ (ครั้งที่ ๔ : ๑๐๐% )  
     ส าหรับกลุ่มที่  ๒ – ๓ 
 

กศส. 

๒๕ ก.พ. – ๕ มี.ค. ๒๕๖๒ สถานศึกษาด าเนินการบันทึกใบส าคัญรับเงิน (นร.๐๖) ส าหรับ
ทุกกลุ่ม 
 

คร ู

 

 

 

วนัท่ี... 
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วันที่ การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒ สถานศึกษาด าเนินการบันทึก  แบบ ก.๐๐๒   

(รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ) 
 

Admin 
สถานศึกษา 

๔ ก.พ. – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒ สถานศึกษาด าเนินการบันทึกการเข้าเรียน – น้ าหนักส่วนสูง
นักเรียนยากจนพิเศษท่ีได้รับเงินจากส านักงานกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา  ผ่านระบบเว็บ  
cct.thaieduforall.org 
 

คร ู

 
ที่ประชุม รับทราบ     

3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.3.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  โดยที่พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ  และเงิน
ประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบัญชี
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากเดิมซึ่งเป็นแบบขั้นเงินเดือน มาเป็นแบบบัญชี เงินเดือน
ขั้นต่ าขั้นสูง  และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ได้บัญญัติให้ปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ  โดยให้ด าเนินการ
ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  นอกจากนี้ข้อ 7  แห่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาต ิที่ 16/2560  เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลงวันที่ 21 มีนาคม  
พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “ขั้นเงินเดือน”  ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  เป็นค าว่า “เงินเดือน”ทุกแห่ง 

   ก.ค.ศ.  โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  จึงออกกฎ  ก.ค.ศ.  การเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หน้า  ๑๐  เล่ม  ๑๓๕  
ตอนที่  ๗๖ ก  วันที่  ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๑)  ดังต่อไปนี้ 

1. ให้บังคับใช้ กฎ ก.ค.ศ.  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  เป็นต้นไป  (เลื่อนวันที่ 1 เมษายน 2562) 

2. ให้ยกเลิกกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

3. ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า  3  คน  ท าหน้าที่พิจารณา
รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่ง
เลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. 

  การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยใช้วิธีการหารเฉลี่ยให้
ข้าราชการแต่ละคนได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราที่เท่ากันจะกระท ามิได้ 

 
 
 

๔. ให้เลื่อนเงินเดือน... 
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4. ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  แต่ละคนในแต่ละครั้ง 
ไม่เกินร้อยละ  ๖  ของฐานในการค านวณ  การค านวณจ านวนเงินส าหรับเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาท      
ให้ปัดเป็นสิบบาท 

5. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยปกติ   
ให้เลื่อน    ปีละ 2 ครั้ง  (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก  ให้เลื่อนในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน  ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง    
ให้เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป) 

6. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่
ละครั้งให้เลื่อนได้ไม่เกินข้ันสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง 

   ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของอันดับเงินเดือนตามกฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือ
ต่ ากว่าขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  การเลื่อนเงินเดือนให้ค านวณจากฐานในการค านวณของอันดับเงินเดือน
ของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 

  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับต าแหน่งที่มี
วิทยฐานะ  ซึ่งไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา  ๕๕  ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน   
ในระดับดีขึ้นไป  หรือให้งดการเลื่อนเงินเดือน  แล้วแต่กรณี 

7. ให้ ก.ค.ศ. ก าหนดค่ากลาง ฐานในการค านวณ และช่วงเงินเดือนตามกฎ  ก.ค.ศ. 
นี้แล้วให้ส านักงาน  ก.ค.ศ.  แจ้งส่วนราชการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบเป็นการล่วงหน้า 

8. ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล 

การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วย  อัตราร้อยละที่ได้รับ
การเลื่อนฐานในการค านวณ  จ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อน  และเงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อนตามผลการ
เลื่อนเงินเดือนนั้น 

ในกรณีที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้แจ้งให้   
ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือน 

9. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

 

(1) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบ 

(2) ในครั้งปีที่แล้วมามาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  
หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผดิที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหโุทษ 

(3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 

(4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสี่เดือน  หรือได้ปฏิบัติราชการมาแลว้ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 

(6) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อย
กว่าสี่เดือน 

(7) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
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(8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่หัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยค านึงถึง
ลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

(9) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการโดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน  
แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม  (๖)  หรือ  (๗)  และวันลา  ดังต่อไปนี้ 
(ก) ลาอุปสมทบ  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย  เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 

(ค) ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลาย
คราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 

(ง) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือ
ในขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 

(จ) ลาพักผ่อน 

(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาตามกฎหมาย 

(ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

 

ที่ประชุม รับทราบ     

3.3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  (ว๒๐) 

  ส านักงาน  ก.ค.ศ.  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑   เพ่ือให้การประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยโปร่งใส  เป็นธรรม  และตรวจสอบได้   โดย
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ  ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
2. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน  โดยน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่อง
ต่างๆ  ดังนี้ 
- การเลื่อนเงินเดือน  และค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
- การพัฒนา  เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
- การให้รางวัลจูงใจ 

การให้ออก... 
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- การให้ออกจากราชการ 
- การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ด าเนินการประเมินปีละ  ๒ ครั้ง   
ตามปีงบประมาณ  ดังนี้ 
- ครั้งที่ ๑  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ระหว่างวันที่  ๑ ตุลาคม ถึงวันที่  

๓๑ มีนาคม  ของปีถัดไป 
- ครั้งที่ ๒  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ระหว่างวันที่  ๑ เมษายน ถึงวันที่  

๓๐ กันยายน  ของปีเดียวกัน 
5. องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มี  ๒  องค์ประกอบ  คะแนนรวม  

๑๐๐  คะแนน  ดังนี้ 
- องค์ประกอบที่ ๑  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงาน คะแนน  ๗๐  คะแนน 
- องค์ประกอบที่ ๒  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย  คุณธรรม  

จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  คะแนน  ๓๐  คะแนน 
- ระดับผลการประเมิน  มี  ๕  ระดับ  ดังนี้ 
 ดีเด่น  (ร้อยละ  ๙๐.๐๐  ขึ้นไป) 
 ดีมาก   (ร้อยละ  ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙) 
 ดี  (ร้อยละ  ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙) 
 พอใช้  (ร้อยละ  ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 
 ปรับปรุง  (ร้อยละ  ๕๙.๙๙  ลงมา)  
 

6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้ตามแบบที่  ก.ค.ศ. ก าหนด 
7. ให้มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา

และผู้รับการประเมิน  ทั้งนี้  ให้พิจารณาจากข้อตกลงของส่วนราชการหรือ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหนว่ยงานการศึกษา  มาตรฐานและภาระงาน
ขั้นต่ าที่ได้มีการจัดท าและก าหนดไว้ 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
- ผู้บังคับบัญชาชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

และวิธีการฯ นี้  ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
- ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการด าเนินการประเมินตามข้อต าลงและ

ก าหนดปฏิทินการประเมิน  ให้ทราบโดยทั่วกัน 
- ผู้รับการประเมิน  ประเมนิตนเองตามแบบที่  ก.ค.ศ. ก าหนด  โดยประเมิน

จากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง  แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
- ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ 

 

 

 

ในระหว่าง... 
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- ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา  แนะน าผู้รับการ
ประเมินเพ่ือปรับปรุง  พัฒนา  เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน  ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  ตามข้อตกลงก่อนเริ่ม
รอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

- ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ 
- ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้

มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน  
เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานใน
รอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

9. ให้ส่วนราชการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หน่วยงานการศึกษา  แล้วแต่กรณี  
ด าเนินการให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินของผู้รับการประเมิน  เพ่ือน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ  ในข้อ ๓ 

 ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ให้มีการจัดเก็บรักษาไว้อย่างน้อยสองรอบการประเมิน 

10. การน าผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ  นี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา  
เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนเงินเดือน  การให้รางวัลจูงใจ  การให้ออกจาก
ราชการ  และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ  ให้หน่วยงานที่จะน าผลการประเมินไปใช้  ก าหนดรายละเอียดให้
สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น 

11. กรณีท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ  นี้  ให้เสนอ  ก.ค.ศ. พิจารณา 

ที่ประชุม รับทราบเกณฑ์การประเมิน และได้รับไฟล์แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ตอนที่ ๒ แล้ว ท าการ
ประเมินตนเองตามแบบประเมินส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือน าเข้าที่ประชุม
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) และเก็บเข้า
แฟูมเพ่ือเป็นร่องรอย/หลักฐาน ต่อไป    

3.3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ได้จัดท าสัญญาจ้างพนักงาน

ราชการ  ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒  ซึ่งสัญญาจ้างใกล้สิ้นสุดแล้ว  นั้น   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จึงให้โรงเรียนประเมินผล  
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  ครั้งที่ ๑  ระหว่างวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒   
ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ที่ ศธ ๐๔๐๕๓/
ว ๙๒๗  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม ๒๕๖๒  เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ  และส่งผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ภายในวันที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  ส าหรับ
การต่อสัญญาจ้างครั้งต่อไป  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จะแจ้งให้ด าเนินการเมื่อได้รับ
จัดสรรงบประมาณประจ างวดจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรียบร้อยแล้ว   

ที่ประชุม รับทราบ   
 

 

 

๓.๓.๔ การประเมิน...   
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3.3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ สพฐ. 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  แจ้งให้โรงเรียนประเมินผล
การปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ ๑  ระหว่างวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒  โดยใช้แบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือที่อ้างถึง  และส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้าง
จากเงินงบประมาณ สพฐ.  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ภายในวันที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  
ส าหรับการต่อสัญญาจ้างครั้งต่อไป  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จะแจ้งให้ด าเนินการ  
เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณประจ างวดจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรียบร้อยแล้ว   

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.3.5 สรุปข้อมูลการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   โรงเรียน        
วัดเจริญร่มเมือง 
   กลุ่มบริหารงานบุคคล  ได้ด าเนินการสรุปข้อมูลการลาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ระหว่างวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ถึงวนัที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒  
เพ่ือใช้ในการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ ๑  (๑ เมษายน ๒๕๖๒)    

ที่ประชุม รับทราบ  
 

3.4 กลุ่มบริหารทั่วไป 

3.4.1 การปรับแก้การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑  (๓  ปีบริบูรณ์)  สังกัด สพฐ.  และ
ปรับองค์ประกอบคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒   

 สพฐ.  ได้ประกาศการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  การจัดชั้นเรียนระดับ  
ชั้นอนุบาลของโรงเรียนจากเดิมอนุบาล ๑  และชั้นอนุบาล ๒  อายุ  ๔ – ๕ ขวบ  เป็นชั้นอนุบาล ๑  อายุ  ๓ ขวบ    
ชั้นอนุบาล ๒  อายุ  ๔ ขวบ  และชั้นอนุบาล ๓  อายุ  ๕ ขวบ  รับนักเรียนอายุครบ  ๓  ขวบ   และโรงเรียนที่รับ
นักเรียนอายุ  ๔ – ๕ ขวบ  จัดชั้นเรียนเป็นชั้นอนุบาล ๒  และชั้นอนุบาล ๓  ตามล าดับ  และได้ก าหนดปฏิทิน  
การรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ตามหนังสือ สพฐ.  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๒๙๕๑  นั้น 

 สพฐ.  ได้แจ้งการปรบัแก้การรบันักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑  (๓ ปีบริบรูณ์)  สงักัด สพฐ.  
และปรับองค์ประกอบคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดังนี้ 

 

นโยบาย  (เดิม) นโยบาย  (ปรับใหม่) 
๑. ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ  ๓ -๕ ปี  ที่อยู่
ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียน  โดยไม่มี
การสอบวัดความสามารถทางวิชาการ  ถ้ายังไม่เต็ม
ให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  กรณีท่ีมีผู้สมัคร
เกินจ านวนที่ได้รับให้ใช้วิธีการจับฉลาก  ในการ
ก าหนดแผนการรับเด็กก่อนประถมอายุ  ๓ ปี  ให้
ค านึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษา  หรือศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอ่ืน 

๑. ให้รับเด็กระดับชั้นก่อนประถมศึกษาอายุ  ๓ – ๕ ปี  ที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียน  โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถ
ทางวิชาการ  ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้  กรณีที่มี
ผู้สมัครเกินจ านวนที่ได้รับให้ใช้วิธีการจับฉลาก  ทั้งนี้  ในการก าหนด
แผนการรับเด็กระดับชั้นก่อนประถมศึกษา  อายุ  ๓ ปีบริบูรณ์  ต้องไม่
ซ้ าซ้อนและส่งผลกระทบในการจัดการศกึษาของสถานศึกษาเอกชน/
อบจ./ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอ่ืน  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  รับเด็กเข้า
เรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาล ๒  ส าหรับเด็กอายุ  ๔ ปี
บริบูรณ์  และชั้นอนุบาล ๓  ส าหรับเด็กอายุ  ๕ ปีบริบูรณ์  เข้าเรียน

นโยบาย... 
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นโยบาย  (เดิม) นโยบาย  (ปรับใหม่) 
เป็นหลัก 
        กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการรับเด็กอายุ  ๓ ปีบริบูรณ์  ในเขตพ้ืนที่
บริการของสถานศึกษาใด  ให้ ผอ.รร.  ขอความเห็นชอบไปยัง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด
พิจารณา  

๒. ระดับก่อนประถมศึกษา 
รับสมัคร     วันที่  ๒๘ ก.พ. – ๔ มี.ค. ๒๕๖๒ 
จับฉลาก     วันที่  ๙ มี.ค. ๒๕๖๒ 
ประกาศผล/รายงานตัวนักเรียนจับฉลาก  วันที่  ๙ มี.ค. 
๒๕๖๒ 
ประกาศผล/รายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  วันที่  ๙ 
มี.ค. ๒๕๖๒ 
มอบตัว       วันที่  ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๒ 

๒. ระดับก่อนประถมศึกษา 
๑) โรงเรียนที่เปิดชั้นอนุบาล  ๑ – ๓ 
    รับสมัคร     วันที่  ๒๘ ก.พ. – ๔ มี.ค. ๒๕๖๒ 
    จับฉลาก     วันที่  ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๒ 
     ประกาศผล/รายงานตัวนักเรียนจับฉลาก  วันที่  ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๒ 
      ประกาศผล/รายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  วันที่  ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๒ 
    มอบตัว       วันที่  ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๒ 

 ๒) โรงเรียนที่เปิดชั้นอนุบาล  ๒ – ๓ 
    รับสมัคร     วันที่  ๒๘ ก.พ. – ๔ มี.ค. ๒๕๖๒ 
    จับฉลาก     วันที่  ๙ มี.ค. ๒๕๖๒ 
     ประกาศผล/รายงานตัวนักเรียนจับฉลาก  วันที่  ๙ มี.ค. ๒๕๖๒ 
     ประกาศผล/รายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  วันที่  ๙ มี.ค. ๒๕๖๒ 
    มอบตัว       วันที่  ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๒ 

๓. การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับนักเรียน ระดับจังหวัด  
ประกอบด้วย 
    (๑)  ผู้ว่าราชการจังหวัด                  ประธาน 
    (๒)  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ  กรรมการ 
    (๓)  กรรมการในคณะกรรมการ อกศจ. กรรมการ 
         หรือคณะกรรมการ อกศจ.  มอบหมาย    
         ไม่เกิน  ๓  คน            
    (๔)  ผู้แทนเอกชน ท้องถิ่น หรือหน่วยงาน  กรรมการ 
          ที่เกี่ยวข้อง  ไม่เกิน  ๔ คน                
    (๕)  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา      กรรมการ 
          ไม่เกิน ๕ คน    
    (๖)  ศึกษาธิการจังหวัด     กรรมการและเลขานุการ 
    โดยวิธีการได้มาของกรรมการ  ในข้อ (๔)  และ 
(๕)  ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  พิจารณา
ตามความเหมาะสม  และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและการรายงานผลการรับนักเรียนให้
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ด าเนินการ 

๓. การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการรับ
นักเรียน ระดับจังหวัด  ประกอบด้วย 
    (๑)  ผู้ว่าราชการจังหวัด                             ประธาน 
    (๒)  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ           กรรมการ 
    (๓)  กรรมการในคณะกรรมการ อกศจ.          กรรมการ 
          หรือคณะกรรมการ อกศจ.  มอบหมาย    
          ไม่เกิน  ๓  คน            
    (๔)  ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน                     กรรมการ 
          ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น  
          หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ไม่เกิน  ๔ คน                
    (๕)  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา  ไม่เกิน ๕ คน   กรรมการ 
    (๖)  ศึกษาธิการจังหวัด            กรรมการและเลขานุการ 
    โดยวิธีการได้มาของกรรมการ  ในข้อ (๔)  และ (๕)  ให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  พิจารณาตามความเหมาะสม  และ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการรายงานผลการรับนักเรียนให้
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด าเนินการ  

นโยบาย... 
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นโยบาย  (เดิม) นโยบาย  (ปรับใหม่) 
  
๔. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประกอบด้วย 
   (๑)  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ  ประธาน 
   (๒) รอง ผอ.สพท. ที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมฯ  กรรมการ 
   (๓)  ผู้แทน ผอ.รร.ที่ ผอ.สพท.เสนอรายชื่อ  กรรมการ 
   (๔)  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมฯ  กรรมการและเลขานุการ 
   (๕)  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งตามความ
เหมาะสม 

๔. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประกอบด้วย 
    (๑)  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ              ประธาน 
    (๒)  รอง ผอ.สพท. ที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมฯ       กรรมการ 
    (๓)  ผู้แทน ผอ.รร. ที่ ผอ.สพท.เสนอรายชื่อ       กรรมการ 
    (๔)  ผู้แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด      กรรมการ 
    (๕)  ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน                        กรรมการ 
    (๖)  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            กรรมการ 
    (๗)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                            กรรมการ 
    (๘)  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมฯ     กรรมการและเลขานุการ 
    (๙)  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ          กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
    ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดแต่งตั้งตามความเหมาะสม 

ที่ประชุม รับทราบ 

3.4.2 การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามค าสั่งโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
ที่ ๒๗/๒๕๖๒  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓  นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒   ปฏิบัติหน้าที่และเข้าร่วมพิธี
มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓   มอบประกาศนียบัตรและ ปพ.๑  แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ในวันและเวลาที่ก าหนดไว้ 
 

ที่ประชุม รับทราบ มอบหมายงานธุรการท าหนังสือเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

3.4.3 การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ 
  ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์  
ทั้งกลางวันและกลางคืน  บันทึกการอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการให้เป็นปัจจุบัน  และปฏิบัติหน้าที่การอยู่เวร
รักษาการณ์สถานที่ราชการ ในช่วงปิดภาคเรียนโดยเคร่งครัด  หากข้าราชการครูฯ ท่านใด  ไมส่ามารถมาปฏิบัติ
หน้าที่เวรรักษาการณ์ฯ ได้ตามค าสั่ง  เนื่องจากมีความจ าเป็น  ให้บันทึกการแลกเปลี่ยนเวร  (ตามแบบฟอร์มการ
แลกเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ฯ)  เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต   

ที่ประชุม รับทราบ 

3.4.4 แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย  หมอกควันและไฟป่า  และเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหว 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ได้รับแจ้งจากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้ขอความร่วมมือและก าชับย้ าเตือนสถานศึกษาในสังกัดให้ความส าคัญและ
ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย  หมอกควันและไฟปุา  ดังนี้ 

 
๑) กวดขนัเวรยาม... 
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1) กวดขันเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด 
2) กระตุ้นเตือนให้นักเรียน  ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงอันตรายพร้อมทั้งส่งเสริม

สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาการเกิดอัคคีภัย    
หมอกควันและไฟปุา 

3) ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ไฟฟูาที่อาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยอย่างสม่ าเสมอ 
4) ปิดไฟ  ปิดพัดลม  และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งเมื่ออกนอกห้องหรือพักกลางวัน 
5) โรงเรียนที่มีบริเวณอยู่ติดกับแนวปุา  ปุาหญ้ารก  หรือใกล้บริเวณท่ีปลูกพืชไร่  

ควรน าแนวกั้นไฟ 
6) ผู้บริหารสถานศึกษา  ควรให้ความส าคัญในเรื่องของอัคคีภัย  โดยขอให้ครูทุก

คนศึกษาข้อมูลจากคู่มือโรงเรียนปลอดภัย  แต่งตั้งคณะท างานมอบหมาย
หน้าที่อย่างชัดเจน  เตรียมเบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัย  และควรจัด
ซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับนักเรียนและคณะครูร่วมกับชุมชน 

7) ติดตามสถานการณ์จากข่าวสารทางราชการ  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ของทางราชการ  ภาคีเครือข่ายรวมทั้งชุมชนท้องถิ่น 

ที่ประชุม รับทราบ 

3.4.5 การเตรียมความพร้อม  ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ได้รับแจ้งจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้รับรายงานข้อมูลการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในปี ๒๕๖๑  จากกรม
ควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  ว่ามีผู้ปุวย  จ านวน  ๑๘๑,๙๔๙  ราย  อัตราการปุวยเท่ากับ  ๒๗๘.๑๐  ต่อ
ประชากรแสนคน  ผู้เสียชีวิต  จ านวน  ๓๑ ราย  คิดเป็นอัตราการตาย  ๐.๐๕  ต่อประชากรแสนคน  ซึ่งพบว่า
ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่  ผู้สูงอายุ  เด็กเล็ก  หญิงตั้งครรภ์  มีโรคประจ าตัว   ไม่ได้รับวัคซีนปูองกัน
โรคไข้หวัดใหญ่  จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในเตรียมความพร้อมปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  
โดยสามารถดาวน์โหลดค าแนะน าและมาตรการปูองกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่  และสามารถประสานขอรายละเอียด
เพ่ิมเติม ได้ท่ี  http://thaigcd.ddc.moph.go.th/2016/home  หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒   

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ   
 ๕.๑ งานธนาคารโรงเรียน 
   ให้คุณครูประจ าชั้น แลกเปลี่ยนสมุดเงินฝากธนาคารของนักเรียน เพื่อตรวจสอบยอดเงิน
ให้ถูกต้อง แล้วส่งคืนที่ครูกรุณา  ธีระอรรถจารี ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒   

ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม   เวลา  ๑๗.๐๐ น. 

 

       (นางเบญจมาศ  เฉี้ยนเงิน) 
         ผู้จดรายงานการประชุม 

http://thaigcd.ddc.moph.go.th/2016/home

