
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที ่ ๘  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25๖๒ เวลา  ๑๔.๒๐ น. 
ณ  ห้องโสตทศันศกึษา  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

…………………………………………………. 
 

 

ผู้มาประชุม 

๑. นายสถาพร  ไทยกลาง    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
๒. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์   คร ู
๓. นางมีนา  ทองประดับ    คร ู
๔. นางสุภัทตราวดี  ประดับศรี   คร ู
๕. นางรสสุคนธ์  โยธา    คร ู
๖. นางสาวปริชญา  นะนุ่น    คร ู
๗. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้    คร ู
๘. นางปัทมา  ขาวเผือก    คร ู
๙. นายปิยชน  สินไชย    คร ู
๑๐. นางสาววันดี  สิทธิการ    คร ู
๑๑. นางสาวพิชชารีย์  ลีวิริยะพันธ์   คร ู
๑๒. นางสาวสุจิตรา  มงคลรัตน์   คร ู
๑๓. นางสาวลดาวรรณ  ช่วยเรือง   คร ู
๑๔. นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน์   คร ู
๑๕. นางสาวจิรารัตน์  จิตรพิทักษ์   คร ู
๑๖. นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ    คร ู
๑๗. นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ์   คร ู
๑๘. นางถนอมสิน  ชัยชนะ    คร ู
๑๙. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด   คร ู
๒๐. นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี   คร ู
๒๑. นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์   คร ู
๒๒. นางพิมพ์พร  คงประสม    คร ู
๒๓. นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ   คร ู
๒๔. นายสมหมาย  ทองแป้น    คร ู
๒๕. นายวัชระ  เจนภักดีกุล    คร ู
๒๖. นางสาวจิรายุ  มีแก้ว    พนักงานราชการ 
๒๗. นางกนกพร  ช่วยเกิด    ครูอัตราจ้าง 
๒๘. นางสาวสุธิดา  รองเมือง    ครูอัตราจ้าง 
๒๙. นางเบญจมาศ  เฉี้ยนเงิน    เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางผ่องใส  อั้นเต้ง    ลากิจธุระส่วนตัว 

ก่อนระเบียบ... 
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ก่อนระเบียบวาระการประชุม 

๑. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  การพัฒนาการพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านการเขียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

๒. มอบเกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว ๒๑)  การพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพผ่านการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 ตามที่  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ด าเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว ๒๑)  
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพผ่านการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  โดยมี   
นางพรพนา  สมัยรัฐ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหยงสตาร์  ให้เกียรติเป็นวิทยากร  นั้น 
 ในการนี้  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ได้ด าเนินการจัดการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้น  
เรียบร้อยแล้ว  เพ่ือเป็นเกียรติและขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมอบเกียรติบัตร
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน   
 

๓. มอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

 ตามท่ี  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ด าเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning  สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)  โดยมี  ดร.สาลินี  จงใจสุธรรม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑  ให้เกียรติเป็นวิทยากร  นั้น 
 ในการนี้  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ได้ด าเนินการจัดการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้ว  เพ่ือเป็นเกียรติและขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุม  จึงมอบ
เกยีรติบัตร แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน   

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การแข่งขันกีฬา กรีฑา เครือข่ายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย์   
ขอบคุณคุณครูทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ และความเสียสละในฝึกซ้อม ตลอดจนการน า

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา เครือข่ายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
และขอขอบคุณไปยังคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีอุปการะคุณ และผู้ปกครองนักเรียน ที่ให้ความอนุเคราะห์
ยานพาหนะในการรับ-ส่งนักเรียนในกิจกรรมครั้งนี้ แจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการเรื่องหนังสือขอบคุณด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ   
     

1.2 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒.   

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๖๒. โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ได้ก าหนดจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่อง
ราชสักการะ เพ่ือแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ขอขอบคุณในความร่วมมือของคณะครู บุคลากร และ
นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองทุกคน 

และขอขอบคุณ... 
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และขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในการเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญ

ตักบาตรในช่วงเช้า ณ วัดเจริญร่มเมือง และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ      
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาฯ ซึ่งจัดโดยส านักงานเทศบาลต าบลควนกุน เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ที่ผ่านมา 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

1.3 การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ขอขอบคุณในความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ท าให้การ   

จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

1.4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา  โครงการนิเทศ
บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดติดตามมาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จึงได้จัดท าโครงการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และก าหนดการด าเนินการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  ตามตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษานิติบุคคลทั้ง ๔ ด้าน คือ ๑) การบริหาร
วิชาการ ๒) การบริหารงบประมาณ ๓) การบริหารงานบุคคล ๔) การบริหารทั่วไป ของสถานศึกษาในสังกัด
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

การรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปด้วยดี
ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมการรับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

1.5 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑.๕.๑ นายสุเทพ ชิตยวงษ ์รับต าแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(กพฐ.) 

๑.๕.๒ นายสนิท  แย้มเกสร รบัต าแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.) 

๑.๕.๓ นายพีระ  รัตนวิจิตร รบัต าแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.) 

๑.๕.๔ นายอัมพร  พินะสา รับต าแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.) 

 

ที่ประชุม  รับทราบ   

และขอขอบคุณ... 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ทีป่ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 
 

ที่ประชุม  รับรอง.   
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

3.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 
3.1.1 การนิเทศการสอน 
 กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ก าหนดจัดการนิเทศการสอน  

โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือ  ประสานงานให้บุคลากรในโรงเรียนได้ปรับปรุงตนเองทางด้านการสอน  
บุคลิกภาพ  การสร้างขวัญและก าลังใจ  ความพึงพอใจในการท างานซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน และรักษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพครูให้มี
ความก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน 

 ขณะนี้  กลุ่มบริหารวิชาการ  ได้ก าหนดตารางการนิเทศการสอน  และแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศการสอน  โดยให้คุณครูได้เตรียมความพร้อมส าหรับการรับการนิเทศต่อไป 

 
ที่ประชุม  รับทราบ   

 
3.1.2 การแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน 

  งานวัดผลประเมินผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  ได้เตรียมการเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เนื่องจากมีนักเรียนที่มีผลการ
เรียน เป็น  ๐ , ร, มส.  เป็นจ านวนมาก  โดยนักเรียนไม่ได้ด าเนินการแก้ไขผลการเรียนตามระยะเวลา  จ านวน
๒ ครั้ง  ทีโ่รงเรียนก าหนดตามระเบียบการวัดและประเมินผล    หรือด าเนินการแก้ไขแล้ว  แต่ยังคงมีผลการ
เรียน เป็น ๐, ร, มส  

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.1.3 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี ๓  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ส านักทดสอบทางการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ก าหนดการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒  และก าหนดกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย  กรอบโครงสร้าง
แบบทดสอบความสามารถท้ัง ๓ ด้าน  ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา 
๒๕๖๒   (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑)  

  
 
 

ตารางสอบ... 
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ตารางสอบ 

วันสอบ เวลา วิชา เวลาสอบ 

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ๙๐ นาท ี

พัก  ๓๐  นาท ี

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ความสามารถด้านภาษาไทย ๖๐ นาท ี

 
ที่ประชุม  รับทราบ   

 
3.1.4 การแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน  ระดับเครือข่าย

สถานศึกษา  เครือข่ายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

1) การเตรียมความพร้อมส าหรับการร่วมกิจกรรมงานสานฝันพัฒนา
คุณภาพนักเรียน  ครั้งที่ ๒๕  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

2) การแข่งขันทักษะทางวิชาการเพ่ือคัดเลือกตัวแทนระดับเครือข่าย
สถานศึกษา ร่วมกิจกรรมงานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ครั้งที่ ๑๕  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

- ก าหนดวันแข่งขันระดับเครือข่ายสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๒ – 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  

- ก าหนดรายการแข่งขัน ให้ครูที่มีความประสงค์ส่งนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขัน ตรวจสอบรายการแข่งขันจากเกณฑ์ฯ ระดับชาติ   
ครั้งที่ ๖๙ โดยตรวจสอบรายละเอียดและหลักเกณฑ์การแข่งขัน
ได้ที่  https://www.sillapa.net/home/  

- ก าหนดการฝึกซ้อมนอกเวลาเรียน โดยให้ครูผู้ฝึกซ้อมท าหนังสือ
ขออนุญาตผู้ปกครองก่อนด าเนินการฝึกซ้อม 

 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.1.5  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา 
๒๕๖๒.       

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แจ้งประกาศจัดงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดูรายละเอียดและหลักเกณฑ์การแข่งขัน ได้ที่  
https://www.sillapa.net/home/ 

ที่ประชุม  รับทราบ.   
 

3.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3.2.1 การจัดสรรงบประมาณส าหรับโรงเรียนรุ่นที่ ๒  ที่ผ่านการประเมินเพื่อ     

รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ด าเนินโครงการบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก

นักเรียน... 

https://www.sillapa.net/home/
https://www.sillapa.net/home/
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นักเรียนระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ ๒  
ที่ผ่านการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน  โรงเรียนละ  ๓,๐๐๐ บาท  (สามพันบาทถ้วน)  นั้น 

 ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  แจ้งโรงเรียน
จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
โดยก าหนดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒   

 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.2.2 แจ้งโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  (๓๐%) 
  ตามท่ี  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้อนุมัติจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กิจกรรมการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จ านวน  ๕ 
รายการ  ประจ าภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  (เพ่ิมเติม)  ครั้งที่ ๒  ร้อยละ  ๓๐   
  ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  แจ้งโอนเงิน
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  ตั้งแต่วันที่  ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  และขอให้โรงเรียนด าเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
แนวทางการด าเนินโครงการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  และตรวจสอบการโอนเงิน     
พร้อมออกใบเสร็จรับเงินในนามส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  เพ่ือเป็นหลักฐาน    
การจ่ายเงินโดยด่วน 

ที่ประชุม  รับทราบ.   
 

3.2.3 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  แจ้งอนุมัติเงิน
ประจ างวด/ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  งบด าเนินงานและงบลงทุน  ของโรงเรียน
ในสังกัด  โดยให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่าย และส าเนาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง  นั้น 

 เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว  เพ่ือให้การบริหาร
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เสร็จสิ้นทันในปีงบประมาณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต ๒  จึงให้โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ 

1) ตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร/อนุมัติเงินประจ างวดแล้วทุก
รายการ 

2) งบด าเนินงาน ที่ได้รับอนุมัติเงินประจ างวดที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายทุก
รายการให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่าย ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกสอนอิสลาม/ค่าพาหนะนักเรียน  
ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒  

 ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒  ส่งหลักฐานการเบิกจ่าย    
ในวันที่  ๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

 ประจ าเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๒  ส่งสัญญายืมเงิน
ภายในวันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

- ค่าวัสดุ/ค่าจ้างเหมาบริการ  เร่งรัดการส่งของ/ส่งมอบงาน      
เพ่ือตรวจรับพัสดุถูกต้องและส่งหลักฐานการเบิกจ่ายโดยเร็ว 

 

๓. งบลงทุน... 
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3) งบลงทุน  (ค่าครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

- รายการใดที่ได้ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เร่งรัดด าเนินการ
เบิกจ่ายตามสัญญา  และเมื่อผู้รับจ้าง/ผู้ขายส่งมอบงาน/ส่งของ  
ตรวจรับภายใน  ๓ วันท าการ  หากถูกต้องให้ส่งหลักฐานการ
เบิกจ่าย  ภายใน  ๕ วันท าการ 

- รายการใดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ให้เร่งรัดด าเนินการหา
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ตามระเบียบของทางราชการและท าสัญญาก่อหนี้
ผูกพันและส่งส าเนาสัญญาพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เลขที่คุม
สัญญา  ภายในวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒   . 

  หากโรงเรียนใดไม่ด าเนินการส่งหลักฐานตามวันดังกล่าว  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ถือว่าโรงเรียนไม่มีความประสงค์ใช้จ่ายเงิน 

  การด าเนินกิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.๒๕๖๒ ของสถานศึกษา ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๒ และจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อไป 

                 
ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.3.1 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการโรงเรียน     .   

 ตามท่ี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ได้แจ้งประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง  และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในระยะเวลา  ๑ ปี  นั้น 

 โดยก าหนดปฏิทินการนิเทศ  ติดตาม  การปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ครั้งที่ ๑   ของนายสถาพร  ไทยกลาง  ผู้อ านวยการวัดเจริญร่มเมือง   ในวันที่  ๒๙  
สิงหาคม  ๒๕๖๒   

 ทั้งนี้โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองได้มีค าสั่งโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ที่ ๘๐/๒๕๖๒  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ครอบคลุมภารกิจสถานศึกษา  ส าหรับ
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน  ในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในระยะเวลา  ๑ ปี 

 โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  การพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน และโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

ที่ประชุม  รับทราบ   

 

3.3.2 การร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒   

 เทศบาลต าบลควนกุน  เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ         
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  โดยมีก าหนดการ  ดังนี้ 

๑) พิธีท าบุญ... 
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1) พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  เวลา  ๐๖.๓๐ น.            

ณ วัดเจริญร่มเมือง  อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
2) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล 
3) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  

เวลา  ๑๗.๓๐ น.  ณ  สวนสาธารณะเทศบาลต าบลควนกุน        
ต าบลกะลาเส  อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

  

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.3.3 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย  
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย  
(ฉบับที่ ๒)  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย  พ.ศ. ๒๕๔๑  ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรี  โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการ
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน            
ราชกิจจานุเษกษา  เป็นต้น 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๔  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี     
ว่าด้วยการประดับ  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๔  ระเบียบนี้ก าหนดให้ใช้แก่บุคคลทั่วไป  และการประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ของบุคคลผู้ทีมีกฎหมายหรือข้อบังคับของทางราชการให้มีเครื่องแบบเฉพาะ  ส่วนการ
ประดับ  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ให้เป็นไปตามพระราชนิยม” 

ข้อ  ๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒  และข้อ ๑๓  แห่งระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วย  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๒  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดประดับหน้าอกเสื้อ  ชนิดคล้อง
คอไม่มีดารา  และชนิดคล้องคอมีดารา  ส าหรับพระราชทานแก่บุรุษ  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 

(1) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดประดับหน้าอกเสื้อ  ให้ประดับไว้
เหนือปกกระเป๋าเสื้อ  เบื้องซ้ายต่ ากว่าแนวรังดุมเม็ดที่หนึ่งลง
มา  โดยให้ดวงตราอยู่ระหว่างขอบบนปกกระเป๋าเสื้อพองาม  
และให้เรียงล าดับเกียรติจากด้านรังดุมไปทางเบื้องซ้าย 

(2) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอไม่มีดารา  ให้คล้องไว้ใน
ปกเสื้อโดยให้ห่วงและแพรแถบห้อยดวงตราออกมานอกเสื้อ
ระหว่างตะขอตัวล่างที่ขอบคอเสื้อกับกระดุมเม็ดที่หนึ่งพองาม  
และให้ส่วนสูงสุดของดวงตราจรดขอบล่างของคอเสื้อ      
หากได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์  ชนิดคล้องคอ
มากกว่า ๒ ดวง  เพ่ือความเรียบร้อยสวยงาม  ควรประดับ
อิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด  ที่ได้รับพระราชทานเพียง  ๒ ดวง   
โดยประดับดวงตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีมีล าดับเกียรติสูง  

(๓) เครื่องราช... 

เป็นล าดับ... 
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เป็นล าดับที่สอง  ให้แพรแถบลอดออกมาระหว่างกระดุม    
เม็ดที่สองกับขอบล่างของรังดุมพองาม 

(3) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอมีดารา  การประดับดวง
ตราให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน (๒)  ส่วนดาราให้ประดับไว้ที่อกเสื้อ
เบื้องซ้ายระดับใต้ชายปกกระเป๋า 

กรณีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอมีดารา
มากกว่า  ๑ ดวง  เพ่ือความเรียบร้อยสวยงาม  ควรประดับดารา
ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราเดียวกับดวงตราที่คล้องคอ  
เพียง  ๒ ดวง  โดยให้ประดับดาราในล าดับเกียรติที่สูงกว่าตาม
วรรคหนึ่ง  ส่วนดาราที่มีล าดับเกียรติสูงเป็นล าดับที่สองให้ประดับ
ต่ ากว่าหรือเยื้องไปเบื้องซ้ายพองาม 

   ข้อ ๑๓  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดประดับหน้าบ่าเสื้อไม่มีดาราและ
ชนิดประดับหน้าบ่าเสื้อ มีดารา  ส าหรับพระราชทานแก่สตรี  ให้ประดับดวงตราโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ  
และประดับ  โดยเทียบเคียงในต าแหน่งและระดับเดียวกับบุรุษ  ตามข้อ ๑๒ 

   กรณีการประดับดวงตราโดยคล้องคอแบบบุรุษ  ให้แพรแถบลอดออก
จากปกเสื้อตัวใน  ดวงตรา  ทับผ้าผูกคอ  และส่วนสูงของดวงตราจรดเงื่อนผ้าผูกคอ  หากได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  มากกว่า  ๒ ดวง  เพ่ือความเรียบร้อยสวยงาม  ควรประดับดวงตราของ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด  ที่ได้รับพระราชทานเพียง  ๒ ดวง  โดยประดับดวงตราของ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีล าดับเกียรติสูง  เป็นล าดับที่สองให้อยู่ต่ ากว่าดวงตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มี
ล าดับเกียรติสูงเป็นล าดับที่หนึ่ง 

   ในความข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับ
สตรีตามข้อ ๒๓ (๒)  และข้อ ๒๘ วรรคสอง (๒)” 

  ข้อ ๖  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๔  วรรคหนึ่ง  แห่งระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

  “ข้อ ๒๔  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับเครื่องแบบ    
เครื่องยศ  ให้ประดับเช่นเดียวกับ  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ส าหรับเครื่องแบบเต็มยศ  ส่วนผู้ที่ได้รับ
พระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพายให้ประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์  แต่ไม่สวม
สายสะพายและไม่สวมสายสร้อย” (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒) 

 

ที่ประชุม  รบัทราบ   
      

3.3.4 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล  ประจ าปี 
๒๕๖๒     .    

  ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  แจ้งการคัดเลือกข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลต่างๆ  ประจ าปี ๒๕๖๒  ดังนี ้

1) การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น  ประจ าปี ๒๕๖๒  
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นให้เป็นแบบอย่างแก่ครูทั่วไป  

ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน  ผู้ที่มีความประสงค์
ขอรับรางวัล  ด าเนินการดังนี้ 

 

ส่งแบบรายงาน... 
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- ส่งแบบรายงานประวัติและผลงาน  จ านวน  ๕ เล่ม  พร้อมบันทึก

ข้อมูลและรายงานผลเป็นไฟล์ PDF  ลง CD  หรือ  DVD  หรือ  
Flash Drive   

- บันทึก VDO  การสอนจริง  โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
เสนอขอรางวัล  ความยาวไม่เกิน  ๒๐  นาที  ลงในแผ่น  CD  
หรอื  DVD  หรือ  Flash Drive 

- ให้น าส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  
ภายในวันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

2) การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา  
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 เพ่ือส่งเสริม  และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี  และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลคุรุสภาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้อ่ืน  ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับรางวัล  ด าเนินการดังนี้    

- ส่งแบบรายงานประวัติและผลงาน  จ านวน  ๕ เล่ม  พร้อมบันทึก
ข้อมูลและรายงานผลเป็นไฟล์ PDF  ลง CD  หรือ  DVD  หรือ  
Flash Drive   

- บันทึก VDO  การสอนจริง  โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
เสนอขอรางวัล  ความยาวไม่เกิน  ๒๐  นาที  ลงในแผ่น  CD  
หรือ  DVD  หรือ  Flash Drive  จ านวน  ๑ แผ่น  หรืออัพไฟล์  
VDO  บน  YouTube  พร้อมส่งลิงค์ไปพร้อมกับแผ่น CD  หรือ  
DVD  หรือ  Flash Drive 

- กรอกแบบสรุปชื่อผลงานของผู้เสนอขอรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี 
๒๕๖๒  และแบบเสนอผลงานนวัตกรรมหรือการปรับปรุงพัฒนา
ตามประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

- ให้ส่งผลงานถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 
๒  ภายในวันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

3) การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ  “คุรุสดุดี”  ประจ าปี ๒๕๖๒ 
    เพ่ือส่งเสริม  และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นอย่างดี  สร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  และเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลคุรุสภาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่
ผู้อื่น  ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับรางวัล  ด าเนินการดังนี้     

- ส่งแบบรายงานประวัติและผลงาน  โดยจัดท าเป็นรูปเล่มไม่เกิน  
๓๐ หน้า  จ านวน  ๗ เล่ม  พร้อมบันทึกข้อมูลและรายงาน
ประวัติเป็นไฟล์ PDF  ลง CD  หรือ  DVD  หรือ  Flash Drive   

- ส่งแบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา   

- ให้ส่งผลงานถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 
๒  ภายในวันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

บันทึก VDO... 

๔) การคัดเลือก... 
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4) การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น  เพ่ือรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก

พระนามาภิไธยย่อ สธ  ประจ าปี ๒๕๖๒ 

   เพ่ือส่งเสริม  และยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยที่มีผลงานดีเด่นให้
เป็นแบบอย่างที่ดี  สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยอย่าง
ต่อเนื่อง  และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่
ผู้อื่น  ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับรางวัล  ด าเนินการดังนี้     

- ส่งแบบรายงานประวัติและผลงาน  โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม  รวม
ภาคผนวกไม่เกิน  ๕๐ หน้า  จ านวน  ๕ เล่ม  พร้อมบันทึกข้อมูล
และรายงานผลงานเป็นไฟล์ PDF  ลง CD  หรือ  DVD  หรอื  
Flash Drive   

- ให้น าส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  
ภายในวันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.4 กลุ่มบริหารทั่วไป 

3.4.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   
    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ได้มีมติเห็นชอบ
การจัดกิจกรรมระดมทรัพยากร  เพ่ือจัดหางบประมาณในการพัฒนาการจัดการศึกษา  โดยใช้กิจกรรม  
“Rommuang  Running  วิ่งนี้เพ่ือน้อง”   

1) ชื่อการจัดกิจกรรม   
      โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  
ได้มอบหมายให้โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  เป็นผู้ก าหนดชื่อกิจกรรม  
ทั้งนี้  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ได้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  มีส่วนร่วมในการก าหนดชื่อการจัดกิจกรรม  โดยมีมติใช้ชื่อ
กิจกรรม  คือ  “Rommuang  Running  ว่ิงนี้เพื่อน้อง ๒๐๑๙” 

2) วัน  เวลา  ในการจัดกิจกรรม    
     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  และ
คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ได้ร่วมก าหนดจัด
กิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันที่  ๖ ตุลาคม  ๒๕๖๒   

3) การด าเนินการจัดกิจกรรม 
- การประชาสัมพันธ์  (ป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ใบรับสมัคร) 
- การจัดหาเสื้อ 
- การจัดหาเหรียญ/ถ้วยรางวัล 
- การจัดหาอุปกรณ์  (เต็นท์ เครื่องเสียง ซุ้มปล่อยตัว) 
- การรับลงทะเบียน 
- การประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ/พยาบาล 
- การประสานงานติดต่อผู้สนับสนุน 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 

ที่ประชุม  รับทราบ   

๓.๔.๒ การปรับ... 
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3.4.2 การปรับสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน   

   โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ปรับสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนซึ่งมีความหนาแน่นของต้นไม้จ านวนมาก      
โดยต้นไม้บางชนิดเป็นต้นไม้ที่มีขนาดสูงใหญ่  ประกอบกับพ้ืนที่การปลูกอยู่ใกล้กับตัวอาคารเรียน  ท าให้เกิด
ความเสียหายกับอาคารเรียนโดยเฉพาะรากของต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ชอนไชพ้ืนของตัวอาคารเรียนจนเกิดการ
แตกร้าวของพ้ืนคอนกรีตอาคารเรียนและพ้ืนถนนคอนกรีต  นอกจากนั้นกิ่งของต้นไม้ยังพาดพิงกับหลังคาของ
อาคารเรียนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างหลังคาและกระเบื้องหลังคา  และในช่วงเกิดพายุฝนอาจเกิด
ความสุ่มเสี่ยงในการหักโค่นซึ่งอาจส่งผลต่ออาคารเรียนตลอดจนนักเรียนและบุคลากรได้  ประกอบกับในบาง
พ้ืนที่ที่โรงเรียนมีความจ าเป็นต้องใช้เป็นพ้ืนที่ในการด าเนินการโครงการส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารกลางวันใน
โรงเรียนให้กับนักเรียน  ซึ่งในขณะนี้ได้ด าเนินการไปแล้วบางส่วน 
 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.4.3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE     
.         จังหวัดตรัง  ก าหนดจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงนาม
บันทึกข้อตกลง  (MOU)  การด าเนินงานอ าเภอ  TO BE NUMBER ONE  จังหวัดตรัง  ในวันอังคารที่   ๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมภัชรัตน์  โรงแรมวัฒนาพาร์ค  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
  โรงเรียนจึงมอบหมายผู้ดูแล รับผิดชอบกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  คือ 
นางสาววันดี  สิทธิการ  นายปิยชน  สินไชย และนางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ     
 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.4.4 มาตรการดูแลความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการและ
นักเรียน 

 ตามท่ีมีเหตุการณ์ระเบิดหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่ง พลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้มีบัญชาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการสอบสวนในกรณีดังกล่าว  และเพ่ิม
มาตรการรักษาความปลอดภัย  ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  โดยขอให้ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  และ
ขอความร่วมมือประชาชนในการเฝ้าระวัง  พบเห็นผิดปกติ  ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเร่งด่วน   

 กระทรวงศึกษาธิการ  จึงขอให้ส่วนราชการ  หน่วยงาน/สถานศึกษาทุกแห่งทั้ง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ  นักเรียนและนักศึกษา  
และติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติ  ขอให้รายงานศูนย์เฝ้าระวังของ
กระทรวงศึกษาธิการทราบทันที  และเพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการและนักเรียนเป็น
พิเศษ  จึงขอให้โรงเรียนทุกแห่งด าเนินการดังนี้ 

1) เพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
2) ติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ  

ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยทันที 
3) เพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบและบันทึกการเข้า – ออก         

ของบุคคลภายนอกและยานพาหนะ 
4) ตรวจสอบและจัดท าแผนที่จุดอับและจุดเสี่ยงในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 
 
 

๕) หากมีกล้อง... 
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5) หากมีกล้องวงจรปิดขอให้ตรวจสอบสภาพให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 
6) แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการในลักษณะเดียวกัน  และรายงาน

ผู้บังคับบัญชาทันทีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ 
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3.4.5 พิธีรับตราพระราชทาน  “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย”          
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ตามท่ี  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ได้ผ่านการประเมินเพ่ือเข้าร่วมโครงการ   
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ ๒  นั้น 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  แจ้งให้โรงเรียนเข้าร่วม
พิธีรับตราพระราชทาน  “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย”  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ในวันที่  ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องฟินิกส์  ๑ – ๓  อิมแพคเอ็กซิบิชั่น  ฮอลล์ เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  โดยเบิก
ค่าใช้จ่ายจากทางโรงเรียน 
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3.4.6 แจ้งผลพิจารณาคัดเลือกนักเรียนขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง  มูลนิธิ       
ดร.ก าจัด – ปราณี  มงคลกุล 
  ตามท่ี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ร่วมกับมูลนิธิ 
ดร.ก าจัด – ปราณี  มงคลกุล  ออกสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านนักเรียน  เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ขอรับ
ทุนการศึกษา  ระหว่างวันที่  ๔ – ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๒  โดยโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  มีนักเรียนที่แจ้งความ
ประสงค์ขอรับทุนฯ  จ านวน  ๔  คน 
   บัดนี้  มูลนิธิ  ดร.ก าจัด – ปราณี  มงคลกุล  ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนขอรับทุนเรียบร้อยแล้ว 
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3.4.7 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  ตามท่ี  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีการประเมิลผลตัวชี้วัด
ตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์  
ที่ ๑  ตัวชี้วัดที่ ๓  ร้อยละ ๑๐๐  ของผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามค่านิยมหลัก  ๑๒ ประการ  และมีการ
ประเมินตนเอง  ทางเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียนในรอบ  ๘ เดือนและรอบ  ๑๒ เดือน  ตามอัตลักษณ์  
๒๙  ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  นั้น 

  ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ให้โรงเรียน
ด าเนินการประเมินตนเองทางเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ  www.vitheebuddha.com  ในรอบ  ๑๒ เดือน  
ภายในวันที่  ๑ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒   
 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 
 
 
 

ระเบียบวาระ... 

http://www.vitheebuddha.com/
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ   

๕.๑ โครงการสัมมนาวิชาการ “การน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” 
นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ แจ้งการเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “การน้อมน า   

พระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” เพ่ือสร้างความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับพระราโชบาย         
ด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ น าสู่การปฏิบัติ
และถ่ายทอดสู่นักเรียน ซึ่งจัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
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๕.๒ การใช้ห้องพยาบาลของนักเรียน 
นักเรียนที่ไม่สบาย และมีความประสงค์จะเข้าพักในห้องพยาบาล จะต้องขออนุญาต

ครูผู้สอน และได้รับการประเมินอาการจากครูฝ่ายพยาบาลประจ าช่วงชั้น หรือครูนงคราญ  เหมือนพะวงศ์ 
และให้มีการบันทึกการใช้ยาทุกครั้ง 
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๕.๓ การบันทึกข้อมูลในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

ให้คุณครูประจ าชั้นเข้าไปบันทึกข้อมูล เวลาเรียน น้ าหนัก ส่วนสูงของนักเรียน ในระบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ได้ตั้งแต่บัดนี้ และจะแจ้งวันปิดระบบให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

 
 
 

 

(นางเบญจมาศ  เฉี้ยนเงิน) 
  ผู้จดรายงานการประชุม 


