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๙. นายปิยชน  สินไชย    คร ู
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๑๑. นางสาวพิชชารีย์  ลวีิริยะพันธ์   คร ู
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๑๕. นางสาวจิรารัตน์  จิตรพทิักษ์   คร ู
๑๖. นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ   คร ู
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๒๑. นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์  คร ู
๒๒. นางพิมพ์พร  คงประสม   คร ู
๒๓. นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ  คร ู
๒๔. นายสมหมาย  ทองแป้น   คร ู
๒๕. นายวัชระ  เจนภักดีกุล   คร ู
๒๖. นางสาวจิรายุ  มีแก้ว    พนักงานราชการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
นางถนอมสิน  ชัยชนะ    ลากิจ 
 

ระเบียบวาระ... 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ การส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษา      
ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ได้มีค าสั่งที่ 418/2563  เรื่อง  เปลี่ยนต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยแต่งตั้งให้  นางจรวยพร ชูบัว  ต าแหน่งคร ู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนบ้านล าแคลง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ซ่ึงได้รับการคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  
ปี ๒๕๖3  ให้ด ารงต าแหน่งเป็นรองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถม ศึกษาตรัง  เขต ๒  ตั้งแต่วันที่  7 ตุลาคม 2563 

 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ทีป่ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุม รับรอง   
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

3.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 
3.1.1  การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายนอกของ

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  

ได้แจ้งหยุดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่เป็นการชั่วคราว  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  และจะปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพใหม่     
ที่เป็นธรรมแก่สถานศึกษา  โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์
ฉุกเฉินไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  และจะเริ่มระบบการประเมินที่ปรับปรุงใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  (๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓)  เป็นต้นไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

 
 

๓.๑.๒ การทดสอบ... 

 
แนวทางการด าเนินงาน 
ประกันคุณภาพภายใน 
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3.1.2 การทดสอบทางการศึกษา 

1) การทดสอบการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading 
Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖3 

- ทดสอบ  วันที่  ๘ – ๑๒ มีนาคม 2564 
- ประกาศผล  วันที่  ๒๐ เมษายน 2564 

2) การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ ๓  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

- ทดสอบ  วันที่  24 มีนาคม 2564 
- ประกาศผล  วันที่  5 พฤษภาคม 2564 

3) การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
ปีการศึกษา 2563 

- ทดสอบ  วันที่  13 มีนาคม 2564 
- ประกาศผล  วันที่  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ 

4) การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา ๒๕๖3 

- ทดสอบ  วันที่  13 - 14 มีนาคม 2564 
- ประกาศผล  วันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม รับทราบ   
 
 

3.1.3 ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล : วิธีการปฏิบัติที่ดีการบริหารจัดการ
และจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ดีเด่น  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

   ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ด าเนินการคัดเลือก
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล : วิธีการปฏิบัติที่ดีการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ดีเด่น  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยให้โรงเรียน
ด าเนินการส่งผลงานเพ่ือพิจารณาคัดเลือก  ภายในวันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ซึ่งโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  
ได้ร่วมส่งผลงานดังกล่าว  จ านวน ๑ ผลงาน นั้น 

  บัดนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ได้ด าเนินการ
คัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอแจ้งผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล : วิธีการปฏิบัติที่ดีการ
บริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19)  ดีเด่น  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

ที่ประชุม... 

 
ปฏิทินการทดสอบ 
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ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.1.4 ผลการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี  โรงเรียนหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
    ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ด าเนินการโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งเป็นการด าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
รัชกาลที่ ๑๐  จึงให้โรงเรียนหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทั้ง ๑๔ โรงเรียน  ด าเนินการส่งผลงาน
นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี  โดยโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก ๒ รางวัล  คือ  
ผลงานนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดีของผู้บริหารสถานศึกษา และรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีของครูผู้สอน นั้น   
  บัดนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ได้ด าเนินการคัดเลือก
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอแจ้งผลการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี  โรงเรียนหน่วยขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม                .      
                            .   

 
 

3.1.5 แนวทางการด าเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบและเพิ่มการเรียนรู้ 
  กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายเรื่องการให้ทุกโรงเรียนปรับลดการสั่งการบ้าน  
และใช้การเรียนในรูปแบบออนไลน์เข้ามาเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน   
เพราะปัจจุบันเด็กสามารถเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ในระบบออนไลน์หรือเทคโนโลยีได้  ดังนั้น  การบ้านอาจจะ
ปรับลดปริมาณลงหรือท าให้มีความสอดคล้องกับสื่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน  และในส่วนของการวัดและ
ประเมินผล  โดยใช้การสอบ  ก็จะต้องมีการปรับลด หรือใช้การวัดผลผ่านการท ากิจกรรม  การปฏิบัติงานของเด็ก  
หรือการประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายจากครู 

 

ส านักงาน... 

 
ผลการคัดเลือกการจัดการเรียน  
การสอนในสถานการณ์ COVID 

 
ผลการประกวด             

นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ขอแจ้งแนวทางการด าเนินงาน
ตามนโยบายลดการบ้าน ลดการบ้าน และเพ่ิมการเรียนรู้  เพ่ือเป็นแนวทางให้สถานศึกษามีความเข้าใจที่ชัดเจน
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.1.6 การทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ได้ก าหนดปฏิทินการทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ในระหว่างวันที่  
๑๖ – ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

3.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3.2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีของสถานศึกษา”   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา”     
จ านวน ๒ รุ่น  รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่  ๑๕ – ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๓  และรุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๐  
ตุลาคม ๒๕๖๓    โดยผู้อ านวยการโรงเรียน   พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  
เข้าร่วมประชุม   เชิงปฏิบัติการในรุ่นที่ ๑  ในวันที่  ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด 
(กลึงวิทยาคาร)   
 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

3.2.2 การจัดสรรค่าเช่าให้บริการอินเทอร์เน็ต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าเช่า

ใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ระยะเวลา  ๓ เดือน  ให้โรงเรียนในสังกัด 
ทุกแห่งโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผลผลิต  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ  งบด าเนินงาน  
โดยมีเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ  ดังนี้ 

1) โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน  ๑ – ๑๒๐ คน  จะได้รับจัดสรรงบประมาณ
โรงเรียนละ  ๑,๕๐๐ บาทต่อเดือน 
 
 

๒) โรงเรียนที่... 

 
แนวทางการด าเนินงาน           
ตามนโยบายลดการบ้าน 
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2) โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน  ๑๒๑ – ๓๐๐ คน  จะได้รับจัดสรรงบประมาณ
โรงเรียนละ  ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

3) โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน  ๕๐๑  คนขึ้นไป  จะได้รับจัดสรรงบประมาณ
โรงเรียนละ  ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จึงให้โรงเรียนด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต  โดยด าเนินการให้เป็นไปตาม  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง  และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  รวมทั้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ที่ก าหนดโดยกองมาตรฐานงบประมาณ ๑   
ส านักงบประมาณ (มกราคม ๒๕๖๑)  และให้ด าเนินการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต  โดยค านึงถึงความเหมาะสม 
และความจ าเป็นในการใช้งานเป็นส าคัญ  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตให้แก่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร  และจะก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดเท่านั้น 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.2.3 การจัดกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียน
วัดเจริญร่มเมือง พ.ศ.๒๕๖๓ 

 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ได้ด าเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการออมทรัพย์ 
การให้กู้เงิน การช่วยเหลือสวัสดิการด้านต่างๆ การให้บริการหรือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  ส่งเสริมและ
สนับสนุนความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยเห็นสมควร
ปรับปรุงระเบียบกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันมีผลเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน การให้ความช่วยเหลือ
ในด้านการเงิน  ส่งเสริมการออมทรัพย์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้อ านวยการโรงเรียน   
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างระเบียบ  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง พ.ศ.๒๕๖๓  ลงวันที่  ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

3.2.4 การจัดท าค าของบประมาณส าหรับโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ 
 ในแต่ละปี  จะมีโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัยพิบัติ  จากภัยธรรมชาติ  เช่น    

ฝนตกหนัก  ลมกระโชกแรง  น้ าท่วม  โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุม  ท าให้อาคารเรียนอาคารประกอบ  ระบบไฟฟ้า  
ได้รับความช ารุดเสียหายมีความจ าเป็นต้องเสนอของบประมาณเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถจัดการเรียน
การสอนได้ตามปกติมีความมั่นคงแข็งแรง  ปลอดภัย  จึงให้โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ เสนอขอ
งบประมาณ  โดยจัดส่งเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 

1) ประมาณราคา  (ปร.๔ ปร.๕ ปร.๖)  เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมความช ารุด
เสียหายส่วนที่เกิดจากภัยพิบัติครั้งนี้  รวมถึงความเสียหายที่ต่อเนื่องกัน 

2) ภาพถ่ายความเสียหาย  (ลงลายมือชื่อรับรองภาพพร้อมระบุเหตุ  เช่น   
เป็นสภาพความเสียหายของอาคารเรียน แบบ โรงเรียน ที่เกิดจาก   เมื่อวันที่  ) 

3) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเสียหาย  
กรณีเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน  (ฉบับถ่ายรับรองส าเนา) 
 

๔) ส าเนารายงาน... 
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4) ส าเนารายงานการตรวจสอบสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ  และความ
เสียหาย  (ฉบับถ่ายรับรองส าเนา)  ที่ชี้แจงให้เห็นถึงเหตุที่ท าให้เกิดและมีความเสียหายโดยสรุปอย่างไรบ้าง  
รายงานต่อผู้อ านวยโรงเรียน  และมีความเห็นให้เสนอของบประมาณเพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซม) 

5) ส าเนาเอกสาร  บันทึกเหตุการณ์ของผู้อยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่และ
ทรัพย์สินของทางราชการ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.2.5 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 โดยที่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560  ก าหนดในข้อ 213  ว่าภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยงานพัสดุ ตามข้อ ๒๐๕  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่
เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจ าเป็น  เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑  ปีที่ผ่านมา  และตรวจนับพัสดุ
ประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น 

  ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง  ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท า
การวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป  ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่  พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียนหรือไม่  มีพัสดุใดช ารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน
ของรัฐต่อไป  แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน  ๓๐ วันท าการ  นับแต่วันเริ่ม
ด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 

  เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว  ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ๑ ชุด  และส่งส าเนารายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ๑ ชุด  พร้อมทั้ง
ส่งส าเนารายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด  (ถ้ามี)  ๑ ชุด ด้วย 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.3.1 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  

ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้ด าเนินการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจ าปี ๒๕๖๔   ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจ้างประจ า (หมวดฝีมือ)  และพนักงานราชการ  ในสังกัด  และได้แจ้งเพ่ิมเติมเพ่ือให้การด าเนินการพิจารณา
อย่างเคร่งครัดถึงองค์ประกอบ  ๓ ประการ  คือ  เป็นผู้มีความประพฤติดี  มีความอุตสาหะ  ซื่อสัตย์สุจริต   
เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่งเป็นผู้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานาซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์แก่
ราชการหรือสาธารณชน  จนถึงขนาดสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และเป็นผู้
มีทัศนคติที่ดีและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  อันเป็นสถาบันหลักของชาติ  โดยผู้
ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน
ในรอบ  ๕ ปีที่ผ่านมา  (๑ เมษายน ๒๕๕๙ – ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)  ในระดับดี และไม่ถูกกล่าวหาว่าท าผิดวินัย  
หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา 

 
 

ส านักงาน... 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จึงขอให้โรงเรียนแจ้ง
ข้าราชการครู  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานราชการ  ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ส่งแบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี ๒๕๖๔  
ภายในวันที่  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  อนึ่ง ส าหรับการด าเนินการขอพระราชทานาเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๑, ปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓  อยู่ระหว่างการด าเนินการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

 ทั้งนี้  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงาน
ราชการ  สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์  ได้ที่เว็บไซต์ระบบทะเบียนฐานนันดร :  
http://thanundon.soc.go.th/Home/FrmloginUser   

 

ที่ประชุม รับทราบ     .   

 

3.4 กลุ่มบริหารทั่วไป 

3.4.1 แนวทางการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
    ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑  ซึ่งก าหนด    
ให้หน่วยงานของรัฐ  โดยมาตรา ๗๙  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  
ด าเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  แล้วรายงานต่อผู้ก ากับดูแล  ภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปี 
งบประมาณ  และให้หน่วยงานสถานศึกษาติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ในรอบ  ๑๒ เดือน (งวดสิ้นสุด  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)  แล้วจัดส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  เพ่ือส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการประเมินฯ ส่ง สพฐ. ต่อไป 
โดยสถานศึกษาในสังกัดด าเนินการจัดท า แบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕  แบบติดตาม ปค.๕ ส่งส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ภายในวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
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3.4.2 การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพระบรมพระฉายาลักษณ์ 
   ด้วยในขณะนี้ได้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ได้ออกมาชุมนุม
ต่อต้านรัฐบาล  มีการแสดงข้อความที่ไม่เหมาะสมต่อสถาบัน  โดยมีบุคคล กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มการเมือง   
สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง  ในการชุมนุมและยังมีกลุ่มที่ไม่หวังดีต่อสถาบัน พยายามจะสร้างสถานการณ์ในรูปแบบ
ต่างๆ  ต่อสถาบันในลักษณะที่ไม่เหมาะสม  ไม่บังควรต่อพระบรมฉายาลักษณ์  พระบรมสาทิสลักษณ์  ธงประจ า 
พระองค์  ธงชาติ  หรือสัญลักษณ์ต่างๆ  ให้ได้รับความเสียหาย  เสื่อมเสียพระเกียรติ 
 ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จึงขอให้สถานศึกษา
เฝ้าระวัง  ป้องกัน  และเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์  
ธงประจ าพระองค์  ธงชาติหรือสัญลักษณ์ต่างๆ  ให้เหมาะสม  และสมพระเกียรติ  เพ่ือป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่หวังดี  
มากระท าต่อพระบรมฉายาลักษณ์  พระบรมสาทิสลักษณ์   ธงประจ าพระองค์  ธงชาติ  หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ได้ 
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3.4.3 การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนักเรียน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เห็นถึงปัญหาเด็กนักเรียนในสังกัด

จ านวนมากถูกล่วงละเมิดสิทธิ  ทั้งล่วงละเมิดทางร่างกาย  และล่วงละเมิดทางจิตใจ  ส่งผลกระทบรุนแรง
ต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน  อันเกิดจากการกระท าของครูผู้สอน  จึงก าหนดการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนักเรียน
เป็นมาตรการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) การล่วงละเมิดสิทธิทางร่างกาย 
1.1) ให้โรงเรียนก ากับ ติดตาม สร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนในการ

ลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ  เช่น  การลงโทษนักเรียนไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย เรื่อง
การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๘  การลงโทษนักเรียนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓  เป็นต้น 

1.2) กรณีพบว่าครูผู้สอนลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ  เป็นข่าวแพร่หลาย
ในวงกว้างให้โรงเรียน  รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบทันที 

1.3) หากโรงเรียนจะก าหนดระเบียบเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติม  
ให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน  และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและรายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ  ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดแย้งกับระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดไว้ 

1.4) ให้โรงเรียนเฝ้าระวังสุขภาวะทางจิตของเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ  
โดยมอบให้ครปูระจ าชัน้ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจ าชั้นเพ่ือเป็นนักจิตวิทยาฯ  ประสานงานกับนักจิตวิทยา 
โรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด 

2) การล่วงละเมิดสิทธิทางจิตใจ 
2.1) ให้โรงเรียนก ากับ  ติดตาม  สร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนในการ

สื่อสารด้วยค าพูดหรือการส่งข้อความหรือภาพที่แสดงให้เห็นถึงการดูหมิ่น  เหยียดหยาม  ประจานเด็กนักเรียน
ให้ได้รับความอับอาย  เสียหาย  ทั้งในห้องเรียน  ในที่สาธารณะหรือในสื่อออนไลน์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ
สภาพจิตใจเด็กนักเรียน   

2.2) กรณีพบว่าครูผู้สอนสื่อสารด้วยค าพูด  หรือการส่งข้อความหรือภาพ
ทีแ่สดงให้เห็นถึงการดูหมิ่น  เหยียดหยาม  ประจานเด็กนักเรียนให้ได้รับความอับอาย  เสียหาย  ทั้งในห้องเรียน  
ในที่สาธารณะหรือในสื่อออนไลน์เป็นข่าวแพร่หลายในวงกว้าง  ให้โรงเรียนรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทราบทันที 

2.3) โรงเรียนเฝ้าระวัง  และเข้มงวดในการใช้โทรศัพท์ของเด็กนักเรียน  
เน้นย้ าเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิตอลเท่านั้น  ไม่ใช้เพ่ือการแอบถ่ายลามก อนาจาร กลั่นแกล้ง 
ล้อรังแกกัน  ระหว่างเด็กนักเรียนด้วยกัน  หากพบว่าเด็กนักเรียนกระท าผิดจริงให้เชิญผู้ปกครองเด็กนักเรียน
มาพบ  และลงโทษนักเรียนตามระเบียบที่ก าหนด  และหากพบว่าเด็กนักเรียนกระท าผิดนั้นบ่อยครั้ง ไม่ส านักผิด 
หรือส่งภาพลามกอนาจารลงในสื่อออนไลน์เพ่ือการค้าหรือเพ่ือความบันเทิง  ส่งผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรง
ต่อเด็กนักเรียนที่ถูกกระท าจ านวนมาก  ให้โรงเรียนเชิญผู้ปกครองมาพบและแนะน าให้ผู้ปกครองไปขอรับค าแนะน า
จากจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา เพื่อการช่วยเหลือดูแลเด็กนักเรียนต่อไป 

2.4) ให้โรงเรียนเฝ้าระวังสุขภาวะทางจิตของเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ
ทางจิตใจอย่างรุนแรง  โดยมอบให้ครูประจ าชั้นที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจ าชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาฯ 
ประสานงานกับนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระ
ทนบอย่างใกล้ชิด 
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3.4.4 แนวทางการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  2560 

 กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งให้ด าเนินการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน  
นักศึกษา  เพ่ือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐  นั้น  ในการปฏบิัติพบว่าสถานศึกษาได้ด าเนินการแตกต่างกันไปจนอาจท าให้การรับฟังความเห็น
ดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา  
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษาและการเมือง  ดังนี้ 

1) ให้สถานศึกษาทุกแห่งเปิดรับฟังความคิดเห็นนักเรียน  นักศึกษาตามแนวทาง
ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้  โดยขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาค านึงถึงการส่งเสริมสิทธิภาพในการแสดงออก
ไม่ปิดกั้น  และค านึงถึงความปลอดภัย 

2) ในการว่ากล่าวตักเตือนนักเรียน  นักศึกษา  ให้สถานศึกษาด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๘๘  ตามข้อ ๕  โทษที่จะลงโทษ
แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด  มี ๔  สถาน  ดังนี้ 

2.1 ว่ากล่าวตักเตือน 
2.2 ท าทัณฑ์บน 
2.3 ตัดคะแนน 
2.4 ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

   และข้อ ๖  ห้ามลงโทษนักเรียนละนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง  หรือแบบกลั่นแกล้ง  
หรือลงโทษด้วยความโกรธ  หรือด้วยความพยาบาล โดยค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา  และความร้ายแรง
ของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพ่ือเจตนาที่จะแก้นิสัยและ
ความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษา ให้รู้ส านึกในความผิดและกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป ให้ผู้บริหาร
โรงเรียนหรือสถานศึกษา  หรือผู้ที่บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายให้เป็นผู้มีอ านาจในการลงโทษ
นักเรียน  นักศึกษา 

   ทั้งนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายที่จะให้การด าเนินการ
ตามวรรคแรกเป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสม  หากสถานศึกษาพบว่ามีการกระท าละเมิดต่อนักเรียน  และนักศึกษา
อย่างไม่ถูกต้องทุกรูปแบบ  ให้ด าเนินการรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยทันที 

3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น  
ส าหรับทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการศึกษาไทย  ที่เว็บไซต์  www.nataphol.com   
โดยก าหนดมาตรฐานคุ้มครองผู้ส่งข้อมูลเป็นความลับ  จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์แก่นักเรียน  
นักศึกษา  ผู้ปกครอง  และบุคลากรทางการศึกษาทราบ  เพ่ือแลกเปลี่ยนความเห็นผ่านช่องทางดังกล่าว  และ
น าข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการศึกษาต่อไป 

ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ให้โรงเรียน
แจ้งแนวทางการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน  นักศึกษา  เพ่ือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๖๐  แก่บุคลากรในโรงเรียนทราบเพื่อถือเป็น
แนวปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นข้างต้น 
 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

๓.๔.๕ บันทึก... 

http://www.nataphol.com/
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3.4.5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษา
ที่เหมาะสม 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ใน
สถานศึกษาได้รับการศึกษาที่เหมาะสม  เมื่อวันที่  ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓  เพ่ือให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์
ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาที่เหมาะสม  และกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง 
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  เพ่ือขอความร่วมมือผู้บริหารหน่วยงาน  ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  พิจารณาแล้วเห็นว่า  
บันทึกข้อตกลงและประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว  เป็นการบูรณาการความร่วมมือและเป็นแนวทาง  
การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  รวมทั้งเป็นการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ 

  ในสถานศึกษาให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมเป็นรูปธรรม   มีความเป็นเอก
ภาคและประสิทธิภาพ  จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ด าเนินการตามบันทึก
ข้อตกลงและประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.4.6 ก าชับการด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบ  
มีเงื่อนไข  (นักเรียนทุนเสมอภาค) 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือด าเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  และบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ด าเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์  และ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  (นักเรียนทุนเสมอภาค)  
ของกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ซึ่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มี
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการ  และให้โรงเรียนด าเนินการ  ดังนี้ 

1) ศึกษาข้อมูลและด าเนินการตามแนวทางและคู่มือการด าเนินงานโครงการ
จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 

2) ตระหนักถึงความส าคัญของขั้นตอนการส ารวจ  การบันทึกข้อมูล  และ
ด าเนินการรายงานข้อมูลในระบบคัดกรองให้ตรงตามสภาพความเป็นจริง ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  เพ่ือให้กระบวนการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคได้ผลการคัดกรองที่มีความถูกต้อง  
สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้  และสามารถให้ความช่วยเหลือตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 

๓) ด าเนินการ... 

 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
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3) ด าเนินการบันทึกข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนทุนเสมอภาค  ให้เป็นไป
อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 

4) กรณีท่ีได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนในส่วนของสถานศึกษา แต่ไม่สามารถจัดอาหาร
ให้กับนักเรียนทุนเสมอภาคด้วยวิธีการอ่ืนได้  และจ าเป็นต้องจัดสรรเงินอุดหนุนในส่วนของสถานศึกษาเป็นเงินสด  
ส าหรับค่าอาหารแก่ผู้ปกครองและนักเรียน  ให้ด าเนินการตามวิธีใช้จ่ายที่ก าหนด  ในแนวทางและคู่มือการ
ด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)  และสร้าง
ความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทุนเสมอภาค  เกี่ยวกับการน าเงินอุดหนุนค่าอาหารที่ได้รับไปเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับค่าอาหาร  เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของผู้ปกครองและนักเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
  ทั้งนี้  ขอให้โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินการตามแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)  อย่างเคร่งครัด 
เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 

 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

3.4.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ก าหนดจดัโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ 
ตุลาคม ๒๕๖๓  ณ โรงแรมวัฒนาปาร์ค  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจงแนวทาง 
การด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA online) ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์  ของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน  โดยมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต จ านวน  ๑ ท่าน  และเจา้หน้าที่ธุรการโรงเรียน จ านวน ๑ ท่าน  เข้าร่วมประชุมในวัน เวลาและ
สถานที่ดังกล่าว 
 

ที่ประชุม รับทราบ   
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
- ไมมี    -  

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ   
- ไมมี    -  

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๐๐ น. 
 
 
 

(นางเบญจมาศ  เฉี้ยนเงิน) 
  ผู้จดรายงานการประชุม 

    


