
ระเบียบวาระการประชุม 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

ครั้งที่  ๔/๒๕๖๓ 
วันจันทร์ที่  ๓๐ เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 25๖๓ เวลา  13.๐๐ น. 

ณ  ห้องโสตทศันศกึษา  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
…………………………………………………. 

 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสถาพร  ไทยกลาง    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
๒. นางจรวยพร  ชูบัว    รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
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  ลวีิริยะพันธ์   คร ู
๑๒. นางสาวสุจิตรา  มงคลรตัน์   คร ู
๑๓. นางสาวลดาวรรณ  ช่วยเรือง   คร ู
๑๔. นางสาวนันทวรรณ  ลิขติกาญจน์  คร ู
๑๕. นางสาวจิรารัตน์  จิตรพทิักษ์   คร ู
๑๖. นางสาวนิภาพร  ไชยชนะ   คร ู
๑๗. นางถนอมสิน  ชัยชนะ   คร ู
๑๘. นางสาวปรียนันท์  รักษารักษ์   คร ู
๑๙. นางผ่องใส  อั้นเต้ง    คร ู
๒๐. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด  คร ู
๒๑. นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี   คร ู
๒๒. นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์  คร ู
๒๓. นางพิมพ์พร  คงประสม   คร ู
๒๔. นางสาวรัตนพร  มณีรัตนสุบรรณ  คร ู
๒๕. นายสมหมาย  ทองแป้น   คร ู
๒๖. นายวัชระ  เจนภักดีกุล   คร ู
๒๗. นางสาวจิรายุ  มีแก้ว    พนักงานราชการ 
๒๘. นางกนกพร  ช่วยเกิด   ครูอัตราจ้าง 
๒๙. นางสาวสุธิดา  รองเมือง   ครูอัตราจ้าง 
๓๐. นางสาวณิชกมล  เฉี้ยนเงิน   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายณัฐพล ทีปสุวรรณ) 

1) ต้องปลดล็อก ปรับเปลี่ยน  เปิดกว้าง  ในสิ่งที่ไม่เคยท า  เพื่อยกก าลังสอง
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  Thailand  Education  Eco-System (TE2S) 

2) ต้องร่วมมือกันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  (ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นแกนน าพลิกประวัติศาสตร์การศึกษาไทยที่เราต้องท าให้ได้) 

3) ต้องควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ประมาณ  ๓๐๐ – ๔๐๐ โรง ต้องท า ๑ ต่อ ๗  
หรือ ๑ ต่อ ๘ 

4) ท าให้โรงเรียนมัธยมศึกษาดีสี่มุมเมืองที่มีความพร้อมทุกด้าน 
5) ท าให้โรงเรียนให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากมาเรียน 
6) ครูมีสวัสดิการบ้านพัก 

 

ที่ประชุม รับทราบ     .   
 

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการประเภทผู้บริหารระดับสูง  กระทรวงศึกษาธิการ
ต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
เสนอแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทผู้บริหารระดับสูง  เพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนต าแหน่งที่ผู้ครอง
ต าแหน่งอยู่เดิมจะเกษียณอายุราชการ  ซึ่งนายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

๑.๓ นโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (นายอัมพร พินะสา) 
1) ความปลอดภัย  ความเหลื่อมล้ า  การเรียนรู้  ขาดประสิทธิภาพ  คุณภาพ   

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2) จัดล าดับความส าคัญของปัญหา หาวิธีแก้ทันทีอย่างเร่งด่วน 
3) หาเวลาให้เด็กแสดงออก 
4) ครูดูแลเด็กด้วยความเมตตาเร็วต่อข่าวสาร  ไวต่อการรับรู้ 
5) ส่งต่อเด็กมัธยมศึกษาสู่อาชีวะและอุดมศึกษาอย่าให้ตกหล่น 
6) การเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัว  จากรูปธรรมไปนามธรรม  จากเล็กไปหาใหญ่ 
7) เด็กต้องมีทักษะ  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  คิดค านวณเป็น 
8) ต้องพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพ่ือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้ส าเร็จ 
9) เลิกกิจกรรมซ้ าซ้อน 
10) เกลี่ยอัตราจากโรงเรียนที่เกินไปโรงเรียนที่ขาด 

 

ที่ประชุม รับทราบ 

๑.๔ นโยบาย... 
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๑.๔ นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
 ดร.ชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตรังเขต 2 

ได้มอบนโยบายแก่ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ในการประชุมผู้อ านวยการสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2 ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 
2563  ณ ห้องประชุมโรงแรมวัฒนาพาร์ค  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง   

 นโยบาย  “รวมเป็นหนึ่ง  เพื่อสร้างความเป็นหนึ่ง  แห่ง สพป.ตรัง เขต 2” 
1) รวดเร็ว  (RAPID) 
2) ถูกต้อง  (ACCURATE) 
3) ตรงตามเป้าหมาย  (TARGETED  WORK) 

 รูปแบบการบริหาร  “ตรัง 2 โมเดล” 
1) ต  :  ตระหนัก 
2) ร  :  รับผิดชอบ 
3) ง  :  งอกงาม(เด็กเพ่ิมขึ้น คุณภาพเพ่ิมขึ้น สภาพแวดล้อมดีขึ้น) 
4) 2  :  องค์กรสู่ความเป็นเลิศ และโรงเรียนมีคุณภาพ 

 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ทีป่ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุม รับรอง   
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

3.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 
3.1.1 รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 

๒๕๖๓  (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓)  
ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะด าเนินการปรับปรุงการ

พิจารณาจัดสรรจ านวนพี่เลี้ยงเด็กพิการ  และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔      
โดยใช้ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓)  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จึงให้โรงเรียนด าเนินการ  ดังนี้ 

1) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลนักเรียนพิการรายบุคคล  นักเรียนพิการ
รายใหม่  ให้มีความสมบูรณ์  ครบถ้วน  และถูกต้อง  ข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมที่ผ่าน
การคัดกรองจากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร  “ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”  และได้รับความยินยอม
จากผู้ปกครองในระบบโปรแกรมสารสนเทศ  SET  ผ่าน  Google Chrome  ที่เว็บไซต์  www.specialset.bopp.go.th   
เลือกระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

2) ยืนยันข้อมูลที่หน้าระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET  ของโรงเรียน  
ระหว่างวันที่  ๑ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

3) หากโรงเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล  ติดต่อที่หมายเลข
โทรศัพท์  ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๔๗  หรือ  กลุ่มเฟสบุ๊ค  โปรแกรม  SET เรียนรวม 
 

๔) หากมี... 

http://www.specialset.bopp.go.th/
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4) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคัดกรองเด็กพิการ การจัดสรรพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  
ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐๒๒๘๘ ๕๕๔๓ – ๔ 

 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

 

3.1.2 โครงการส่งเสริมและแข่งขันด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถม 
ศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  ประจ าปี พ.ศ.2564 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดจัดโครงการส่งเสริมและ
แข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  ในเวทีการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ  ประจ าปี พ.ศ.2564  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็ม
ศักยภาพ  ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการในการขับเคลื่อนการพัฒนา  นวัตกรรมการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง  และได้ก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการ
แข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ  ประจ าปี พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

1) รอบแรก  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ก าหนดสอบในวันอาทิตย์ที่  31 
มกราคม 2564 

2) รอบสอง  ระดับประเทศ  ก าหนดสอบในวันอาทิตย์ที่  21 มนีาคม 2564 
3) รอบสาม จัดค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ  เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 

 ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  แจ้งประชาสัมพันธ์
เชิญชวนพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าว  ระหว่างวันที่  2 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564  
ทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์  www.obecimso.net   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.๑.๓ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
เนื่องจากการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ยังไม่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ กลุ่มบริหารวิชาการ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ๑๔ องค์ประกอบ ดังนี้ 

 ๑) มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 ๒) สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ๓) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๔) สาระการเรียนรู้ 
 ๕) สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๖) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๗) จุดเน้นสู่... 

 
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาต ิ 

ประจ าป ีพ.ศ.2564 

http://www.obecimso.net/
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 ๗) จุดเน้นสู่การพัฒนาผู้เรียน 
 ๘) ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ๙) การวัดผลและประเมินผล 
 ๑๐) กิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีสอนแบบใช้ครูพ่ีเลี้ยง Tutorial Method) 
 ๑๑) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 ๑๒) ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ/นิเทศ/ทดลอง 
 ๑๓) ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
 ๑๔) บันทึกผลหลังสอน 
 

ทั้งนี้ กลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดส่งไฟล์แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้      
ผ่านทาง E-mail ให้ครูผู้สอนทุกคนแล้ว และก าหนดให้ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยแรก ภายใน
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

๓.๑.๔ การจัดกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
การจัดกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ในระดับชั้น

มัธยมศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครูผู้สอนได้ส่งรายชื่อกิจกรรมที่รับผิดชอบที่กลุ่มบริหาร
วิชาการเรียบร้อยแล้ว โดยได้ก าหนดสัดส่วนการดูแลนักเรียน คือ ครู ๑ คน ต่อนักเรียน ๑๗ คน ซึ่งนักเรียนจะ
ท าการเลือกกิจกรรมในคาบเรียนสุดท้าย (คาบที่ ๗) ของวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

๓.๑.๕ การลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ได้จัดเตรียมใบลงทะเบียนเรียน 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ โดยมอบหมายครูประจ าชั้นด าเนินการในวันเปิดเรียน          
(๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งนี้ รวมถึงการลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
ลูกเสือ-เนตรนารี ชุมนุม กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

๓.๑.๖ การแก้ไขผลการเรียน ๐, ร, มส 

ตามท่ีโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ได้ด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ของนักเรียนประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปรากฏว่า มีนักเรียนที่มีผลการเรียน ๐ จ านวน ๓ คน  
และมีนักเรียนที่มีผลการเรียน มส  จ านวน ๒ คน  ซึ่งโรงเรยีนจะเปิดให้นักเรียนยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว      
ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยครูประจ าชั้นติดตามนักเรียนให้ยื่นค าร้องได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ 
และก ากับ ดูแลให้นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัวกับครูประจ าวิชา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 

 
 
 

๓.๒ กลุ่มบริหาร... 
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3.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3.2.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กิจกรรม

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๗๐%) 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา 
๒๕๖๓  (๗๐%)  จ านวน  ๓ รายการ  คือ  ค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  (DMC)  ณ วันที่  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  โดยเบื้องต้น      
ได้ด าเนินการจัดสรร  ร้อยละ  ๗๐  ของจ านวนนักเรียน 
  บัดนี ้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ได้ด าเนินการโอน
เงินอุดหนุนรายการดังกล่าวเข้าบัญชีโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว  ตั้งแต่วันที่  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  จึงขอให้โรงเรียน
ด าเนินการตรวจสอบการโอนเงินและออกใบเสร็จรับเงินในนามส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต ๒  และส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  เพ่ือเป็นหลักฐานการจ่ายเงินโดยด่วน 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.2.2 การตรวจสอบภายในของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 

 หน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  
แจ้งการตรวจสอบภายในของสถานศึกษาในสังกัด  ดังนี้ 

1) นิยามการตรวจสอบภายใน  เป็นกิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา
อย่างเที่ยงธรรม  และเป็นอิสระ  ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น  
การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมิน  และ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

2) มาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน  และจรรยาบรรณการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด  ครอบคลุมงานด้านการให้ความเชื่อมมั่น  
(Assurance  Service)  ประกอบด้วย 

3) ภารกิจการตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

3.1) งานการตรวจสอบภายใน  (Assurance  Service  and  Consulting  Service) 
1) ติดตามตรวจสอบรวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานแก่

โรงเรียนในสังกัด  ในเรื่อง 
- การเงิน  การบัญชีของโรงเรียนหน่วยรับตรวจ 
- การจัดซื้อจัดจ้างตาม  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  และระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

- หลักฐานการจ่ายเงินทุกรายการ 
 

๒) การตรวจสอบ... 
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2) การตรวจสอบการด าเนินงาน 
- เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท.  (เงินโครงการอาหาร

กลางวัน) 
- เงินรายได้สถานศึกษา 

3) งานตรวจสอบที่บูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน สพฐ. 
- ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  งบเงอนอุดหนุน 

- ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ  
(ตามมติคณะรัฐมนตรี) 

3.2) ปฏิทินการตรวจสอบภายใน 
- จะแจ้งให้โรงเรียนหน่วยรับตรวจทราบก่อนออกติดตาม

ตรวจสอบ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 

3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.3.1 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตาม

กฎหมาย 

 ด้วยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  โดยนายกรัฐมนตรี  ได้พิจารณาเห็นชอบ   
ให้ปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายทุก  3 ปี  และส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ได้ด าเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  โดยก าหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 – 2566  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2563  
เป็นต้นไป 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.3.2 การฝึกอบรมครูผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รุ่นที่ 2 

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ร่วมกับศูนย์คุณธรรม  (องค์การ
มหาชน)  และกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.)  จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมผ่าน
ระบบออนไลน์  ชื่อหลักสูตร  “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม”  รุ่นที่ 2  ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพ่ือสามารถ
นับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู  สายงานการสอน  ตามหลักเกณฑ์ 

และวิธี... 

 
ประกาศการก าหนดราคา        
ชดใช้แทนเครื่องราชย์ฯ 
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และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  ก าหนด รหัสหลักสูตร 
63064  โดยรบัสมัครจ านวน  400 คน  ระหว่างวนัท่ี  1 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2563  หรือหากเต็ม
จ านวนก่อนจะปิดรับสมัครก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.3.3 การจัดงานวันครู  ครั้งที่ 65  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  ได้ก าหนดจัดงานวันครู  ครั้งที่ 65  ประจ าปี  
พ.ศ.2564  ในวันที่  16 มกราคม 2564  หัวข้อแก่นสาระ  (Theme)  งานวันครู  คือ  “พลังครูไทยวิถีใหม่  
ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”  เพ่ือประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู  และท า
ความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน  และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่
ประกอบคุณงามความดีหรือท าคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  และเป็น
แบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตน  ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาให้จังหวัดตรัง  ได้ร่วมกันจัดงานวัน
ครูต่อเนื่องมาเป็นประจ าทุกปีและเกิดผลส าเร็จทุกประการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  จึงขอให้โรงเรียนด าเนินการ
จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 65  พ.ศ. 2564  และขอความร่วมมือให้รายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูฯ  
ทางเว็บไซต์  http://bit.ly/wankru64  และส่งไฟล์เล่มรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันคร ู ตามแบบรายงานผลฯ 
ในรูปแบบซีดีไปยังงานคุรุสภาจังหวัดตรัง  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ภายในวันที่  24 มกราคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 

๓.๓.๔ การตัดโอน... 
  

 
พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม  รุ่นที่ 2 

 
แนวทางการจัดงานวันครู คร้ังที่ 65 

http://bit.ly/wankru64


- 9 - 

3.3.4 การตดัโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  มีมติอนุมัติให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาไปก าหนดในหน่วยงานทางการศึกษาใหม่  จ านวน  ๑๓  อัตรา  โดยมีอัตราต าแหน่งของโรงเรียน
วัดเจริญร่มเมือง  จ านวน  ๑  อัตรา   ทั้งนี้  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

สังกัดเดิม สังกัดใหม่ 
ชื่อ

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

หน่วยงาน
ทางการ
ศึกษา 

เงินเดือน ชื่อ
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

หน่วยงาน
ทางการ
ศึกษา 

เงินเดือน 
อันดับ ขั้น อันดับ ขั้น 

คร ู ๓๖๕๙ โรงเรียน
วัดเจริญ
ร่มเมือง 

คศ.๒ ๓๑,๐๙๐ คร ู ๓๖๕๙ โรงเรียน
กมลศรี 

คศ.๒ ๓๑,๐๙๐ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.4 กลุ่มบริหารทั่วไป 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2564 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ประกาศนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2564  
ประกาศ  ณ วันที่  11 พฤศจิกายน 2563   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2  จึงส่งประกาศมาเพ่ือทราบ
และถือปฏิบัติ  ทั้งนี้  ให้โรงเรียนด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามประกาศดังกล่าว  และให้โรงเรียนเสนอ
รายชื่อเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  ปีการศึกษา 2564  ต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 
 
 
 

๓.๔.๒ ประกาศ... 

 
นโยบายการรับนักเรียน ป ี2564 
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3.4.2 ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรัง เขต 2  ได้จัดท าประกาศเจตจ านงสุจริต      
ในการบริหารงาน  และประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ได้รับทราบถึงเจตจ านงที่จะมุ่งม่ันปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ยึดหลักธรรมาภิบาลและนโยบายการสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรัง เขต 2  และเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency  
Assessment : ITA)   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  จึงส่งประกาศฯ ดังกล่าว  
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.4.3 การด าเนินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  ประจ าปี 2563 

 ตามที่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  ได้ด าเนินการสรรหา
และเลือกกรรมการในคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ครั้งที่  1/2563  เมื่อวันที่  21 สิงหาคม 2563  
โดยก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ  และกรรมการ 
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน  จึงขอส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  คณะกรรมการชุดใหม่  ประจ าปี 2563  ซึ่งมีวาระ
การด ารงต าแหน่ง  3  ปี  ประกาศ  ณ  วันที่  21 กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 
๓.๔.๔ โครงการ... 

 
ประกาศเจตจ านงสุจริต สพป.ตรัง 2 

 
ประกาศ การสรรหากรรมการ กตปน. 
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3.4.4 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ 

 ด้วยส านักงานตรวจการแผ่นดิน  ได้ด าเนินการโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพ 
แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาด้านอาชีพ
ให้กับนักเรียนครอบครัวยากจน  ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศ  ให้ได้พัฒนาทักษะฝีมือ
ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน  และปีงบประมาณ 2564  จังหวัดตรัง  โดยส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง  
ได้ขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  
เป้าหมายนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ  จ านวน  40 คน  
และได้ก าหนดหลักสูตรในการฝึกทักษะอาชีพ  จ านวน  5 หลักสูตร  คือ  หลักสูตรช่วงซ่อมจักรยานยนต์   
หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง  หลักสูตรช่างแต่งผมสุภาพบุรุษ  หลักสูตรช่างแต่งผมสตรี  และหลักสูตรผู้ประกอบอาชีพ
อาหารไทย  ใช้ระยะเวลาฝึกฝนอาชีพทุกหลักสูตร  2  เดือน   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรัง เขต 2  ขอให้โรงเรียนด าเนินการประชุมชี้แจง
นักเรียน  ผู้ปกครอง  เกี่ยวกับวัตถุประสงค์  ขั้นตอน  ปฏิทินการด าเนินงานโครงการ  และด าเนินการส ารวจ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ พร้อมส่งสรุปและจ าแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  ภายในวันที่  16 ธันวาคม 2563    

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.4.5 ก าหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ 

 ด้วยจังหวัดตรัง  แจ้งว่า  ในคราวประชุม  เมื่อวันที่  ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓  
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเกี่ยวกับ  เรื่อง  การก าหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษและการเลื่อนวันหยุดชดเชย
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ๒๕๖๓  จึงมีมติดังนี้ 

1) ก าหนดให้วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  และวันศุกร์ที่ ๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ 

2) ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  จากวันจันทร์ที่  
๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓  เป็นวันศุกร์ที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.4.6 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดปฏิทินการจัดท า
ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา  ระยะที่ ๒  (ข้อมูล  ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยก าหนดให้โรงเรียน
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพ่ือจัดเก็บข้อมูล  การเคลื่อนย้ายนักเรียน  นักเรียนออกกลางคัน  
นักเรียนซ้ าซ้อนด้วยระบบ  Data  management  center  ผ่านทางเว็บไซต์  http://portal.bopp-obec.info/obec63/  
โดยใช้ข้อมูล  ณ  วันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  นั้น 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรัง เขต ๒  ขอให้โรงเรียนด าเนินการแก้ไข  ปรับปรุง  
ข้อมูลนักเรียนย้ายเข้า  ข้อมูลนักเรียนย้ายออก  นักเรียนซ้ าซ้อน  นักเรียนออกกลางคัน  เพ่ือการจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคลที่เป็นปัจจุบัน  และยืนยันข้อมูลให้แล้วเสรจ็ภายในวันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  ก่อนเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.๔.๗ การประชุม... 

http://portal.bopp-obec.info/obec63/
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3.4.7 การประชุมชี้แจงการด าเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ผ่านระบบ  Teleconference 

 ตามท่ี  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ร่วมกับส านักงานกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  จัดประชุมรับฟังการชี้แจงการด าเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ผ่านระบบ  Tele Conference  ในวันพฤหัสบดีที่  
๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  เพ่ือชี้แจงและสร้างความเข้าใจการด าเนินงานระบบ
คัดกรองนักเรียนยากจน  ในการขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  นั้น 

 จึงก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รับชมการประชุมย้อนหลัง  
๓  ช่องทาง  ดังนี้ 

1) http://www.obectv.tv 
2) http://www.youtube.com/obectvonline 
3) http://www.facebook.com/obectvonline   

  ทั้งนี้  ใหส้รุปองค์ความรู้และรายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรยีนทราบ  ภายในวันจนัทร์
ที่  ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 -  ไม่มี  - 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ   
 -  ไม่มี  - 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๐๐ น. 
 
 
 
 

(นางสาวณิชกมล  เฉี้ยนเงิน) 
   ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
ปฏิทินการด าเนินงานโครงการจัดสรร
เงินอุดหนุนนักเรียนแบบมีเง่ือนไข 

http://www.obectv.tv/
http://www.youtube.com/obectvonline
http://www.facebook.com/obectvonline

