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ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการประเภทผู้บริหารระดับสูง  กระทรวงศึกษาธิการ
ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประกาศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี   
โดย นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พ้นจากความเป็นนายกรัฐมนตรี  
เนื่องจากเป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก ท าให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง  และแต่งตั้ง  นางสาวตรีนุช เทียนทอง  
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  แทน  ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

ที่ประชุม รับทราบ   
 
๑.๒ นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
 นายอุทัย  กาญจนะ   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

ได้มอบนโยบายแก่ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ในการประชุมผู้อ านวยการสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ครั้งที่ ๓/2563  เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม 2563  
และครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑ มีนาคม ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมโรงแรมวัฒนาพาร์ค  อ าเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง   

 จุดเน้น “องค์กรสู่ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางการศึกษา ๔.๐ 
1) ๑ โรงเรียน ๑ กิจกรรมเด่น  (ประถมศึกษา) 
2) ๑ โรงเรียน ๑ กิจกรรมเด่น ๑ ทักษะอาชีพ  (ขยายโอกาส) 
3) ๑ กลุ่มสาระ ๑ โครงการ ๑ นวัตกรรม  (นักเรียน/ครู) 
4) อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย ยกชั้น ป.๑ – ๓ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ   

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ทีป่ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุม  รับรอง   
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

3.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 
3.1.1. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2)  ปีการศึกษา 2563 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ออกระเบียบคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา พ.ศ. 
2563ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 
สพฐ. 1058/2563 เรื่องการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด าเนินการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ. 2) ปีการศึกษา 2563      
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 

1) การสั่งซื้อแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(ปพ.2) ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1057 /2563 สามารถสั่งซื้อแบบพิมพ์ได้จากองค์การค้าของ 
สกสค. โดยให้ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้สั่งซื้อให้สถานศึกษาทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
รับผิดชอบ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อให้สถานศึกษาในสังกัดและ
สถานศึกษาสังกัดอ่ืน ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตนั้น   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการสั่งซื้อให้สถานศึกษาในสังกัด 

2) การลงนามในประกาศนียบัตร ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือหัวหน้าสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นผู้มีอ านาจลงนามในประกาศนียบัตร 

3) การจัดท าแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร ให้จัดท า 2 ชุด  เก็บไว้ที่
สถานศึกษา 1 ชุด และจัดส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือเก็บรักษา 1 ชุด  ทั้งนี้
ในปีการศึกษา 2563 หากสถานศึกษาใด ยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินการใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดแนบท้ายค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1058/2563 เรื่อง การออกประกาศนียบัตรหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ. 2) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สามารถใช้แบบพิมพ์เดิมโดยอนุโลม 
และหากใช้แบบพิมพ์ประกาศนียบัตรแบบใดก็ให้ใช้แบบเดียวกันตลอดท้ังรุ่น 

 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.1.2. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน  การสอนชดเชย  
การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซักซ้อมความเข้าใจกับ
สถานศึกษา ดังนี้  

1) การนับเวลาเรียนและการสอนชดเชย  ให้สถานศึกษาด าเนินการตามแนว
ปฏิบัติการนับเวลาเรียน  การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04010/ว 1529 เรื่อง แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน 
การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2453 

2) การอนุมัติการจบการศึกษา  กรณีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนครบตาม
โครงสร้างเวลาเรียน และเกณฑ์การจบแต่ละระดับ ให้อนุมัติการจบการศึกษาภายในวันที่ 9 เมษายน 2564  
กรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ติด 0 ร มส) ให้สถานศึกษาก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือ สอนซ่อมเสริม
และด าเนินการวัดและประเมินผลให้เสร็จสิ้นและอนุมัติการจบการศึกษาภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 

๓) การจัดท า... 
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3) การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สถานศึกษาไม่ต้องน าผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากรอกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
เนื่องจากปีการศึกษา 2563 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ก าหนดวันประกาศผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) หลังวันที่นักเรียนจบการศึกษาแล้ว (ภายในวันที่      
9 เมษายน 2564) 
 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.1.3. การด าเนินการแก้ไขผลการเรียน ๐, ร, มส, มผ  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ตามที่โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ได้เปิดท าการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ ๒     
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๙ เมษายน ๒๕๖๔  และได้ท าการสอบวัดผล
ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระหว่างวันที่  ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๖๔  ปรากฏว่า มีนักเรียน
ที่มีผลการเรียน ๐, ร, มส, และ มผ นั้น 

 เพ่ือให้นักเรียนสามารถจบการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด  งานวัดผลและประเมินผล
กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ได้ก าหนดการยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑  การลงทะเบียน
เรียนซ้ า  การสอบซ่อมเสริม  และการเรียนซ้ า  ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียน ๐, ร, มส, และ มผ  ระหว่างวันที่  
๑๐ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

 ทั้งนี้  โรงเรียนจะเปิดให้นักเรียนที่ด าเนินการไม่เสร็จสิ้นในครั้งที่ ๑  สามารถ
ด าเนินการยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒  ได้ ในวันที่  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.1.4. การเรียนซ้ าขั้นของนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  มีนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ซึ่งจะต้องเรียนซ้ าชั้น  จ านวน  ๕ คน  ดังนี้ 

1) เด็กชายกิตติศักดิ์ ราชเดิม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  เนื่องจากผู้เรียน
ไม่ผ่านรายวิชาเกินครึ่งของรายวิชาที่เรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษา และเมื่อได้รับการประเมินแล้ว  
นักเรียนยังมีปัญหาการอ่าน การเขียน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

2) เด็กหญิงชลธิชา ปราบเขต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  เนื่องจากผู้เรียน
ไม่ผ่านรายวิชาเกินครึ่งของรายวิชาที่เรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษา  และเมื่อได้รับการประเมินแล้ว  
นักเรียนยังมีปัญหาการอ่าน การเขียน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

3) เด็กหญิงพลอยพรรณราย ปราบเขต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  เนื่องจาก
ผู้เรียน  มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด  และไม่ผ่านรายวิชาเกินครึ่งของรายวิชาที่เรียน
ตามโครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษา 

4) เด็กชายวชิราวุธ ปราบเขต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒  เนื่องจาก
ผู้เรียน  มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด  และไม่ผ่านรายวิชาเกินครึ่งของรายวิชาที่เรียน
ตามโครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษา 

5) เด็กชายพงศกร พลเดช  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒  เนื่องจากผู้เรียน 
มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด  และไม่ผ่านรายวิชาเกินครึ่งของรายวิชาที่เรียนตามโครงสร้าง
เวลาเรียนของสถานศึกษา 
 
 

ทั้งนี้... 
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  ทั้งนี้  โรงเรียนได้ด าเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบสาเหตุของการซ้ าชั้น
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.1.5. การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment 
Report : SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ไว้ ณ วันที่        
๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ความว่า ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก าหนดดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี และประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (Self-
Assessment Report : SAR)  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานการประเมินตนเอง 
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบและจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นประจ าทุกปี  
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จึงแจ้งให้โรงเรียนจัดท า
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และก าหนด 
ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จ านวน ๑ เล่ม  ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
พร้อมจัดส่งไฟล์ข้อมูลทางระบบ My Office หรือบันทึกด้วย CD 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.1.6. การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนพิการเรียนรวมที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ปีการศึกษา 2563 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จะด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนพิการเรียนรวมที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ข้อมูล ณ วันที่  ๙ เมษายน ๒๕๖๔  เพ่ือ
รายงานไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปน็ประจ าทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จึงแจ้งให้โรงเรียน
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนพิการเรียนรวมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ข้อมูล ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔  ตามแบบรายงานที่
ก าหนดและส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ภายในวันที่  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ   

3.1.7. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ปีการศึกษา 2563 

 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ให้ไว้ ณ วันที่  
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ข้อ ๓  ความว่า ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

 
 

ส านักงาน... 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จึงใหโ้รงเรียนด าเนินการ ดังนี ้

1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑        
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  อย่างน้อย ๓ คนข้ึนไป  โดยต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ประกาศ  ณ วันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย ๑ คน 

2) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
โดยใช้เกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบและประเมินที่ก าหนดให้ 

3) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  ปีการศึกษา 
๒๕๖๓  โดยใช้แบบรายงานผลฯ ที่ก าหนดให้  และส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  
ภายในวันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ   
3.1.8. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย  “เดินหน้าและ

พัฒนาการอ่านออกเขียนได้”  ปีการศึกษา 2563 

 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ได้ให้โรงเรียน
ด าเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ในระหว่างวันที่  ๒๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  และกรอกแบบสรุปผลการ
ประเมินการอ่าน การเขียน นักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ทางเว็บไซต์ 
http://203.159.164.63/  ให้แล้วเสร็จ ระหว่างวันที่  ๒๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น 

 ในการนี้ จากผลการคัดกรอง พบว่า  ยังมีนักเรียนจ านวนหนึ่งมีผลการคัดกรอง
อยู่ในระดับปรับปรุง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จึงขอให้โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ 

1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจ คิดวิเคราะห์ รวมทั้งการเขียนแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น  นอกเหนือจากการพัฒนานักเรียนให้อ่าน
ออกเขียนได้ตามตัวหนังสือ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินระดับชาติ (NT, O-NET) และ
การประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ต่อไป 

2) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูผู้สอนและนักเรียนเห็นความส าคัญของ
การประเมินเพ่ือพัฒนา (Formative Assessment)  และน าผลการประเมินหรือการคัดกรองไปใช้ในการพัฒนา
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

3) สนับสนนุการน าผลการคัดกรองไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้กระบวนการของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC)  ทั้งในวิชาภาษาไทยและครูผู้สอนในสาระการเรียนรู้อื่นๆ  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และขอให้มีการก ากับ ติดตามการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้
เกิดภาพความส าเร็จเป็นรูปธรรมตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จะมีการนิเทศ 
ติดตาม การพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย ในล าดับต่อไป 

  

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

 
๓.๑.๙ ส่งเสริม... 

http://203.159.164.63/
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3.1.9. ส่งเสริมพัฒนาการการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน  (ประเมินพัฒนาการ

นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) ประจ าปีการศึกษา 2563 

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ รับผิดชอบโรงเรียน   
ทีด่ าเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย ๑๓๔ โรงเรียน  ด าเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน เพ่ือรายงานการประเมินพัฒนาการเรียนชั้นอนุบาลที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๐  ประจ าปีการศึกษา ทุกปีการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต ๒  แจ้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยในสังกัด ๑๓๔ โรงเรียน  ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการประเมินฯ  ศึกษาการใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 
พุทธศักราช ๒๕๖๐  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  และด าเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยฯ  ตามคู่มือประเมินพัฒนาการฯ และรายงานข้อมูลการประเมินพัฒนาการ เป็นรูปเล่ม ส่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลทาง E-mail : 
vitchuda2529@gmail.com   ภายในวันที่    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ  .   
 

3.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3.2.1 ก าชับการปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ก ากับ ควบคุม และตรวจสอบให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินโครงการอาหารกลางวัน ให้มีความโปร่งใส 
ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชน และสื่อ
ออนไลน์ในเรื่องโครงการอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้ง หน่วยงานภายนอกได้ท าการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม
การด าเนินงานโครงการ  พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการก ากับ ติดตามอย่างใกล้ชิดของผู้บริหาร 
อีกท้ังบุคลากรในโรงเรียนขาดความตระหนักและไม่ให้ความส าคัญกับปริมาณคุณภาพอาหารที่เด็กวัยเรียน  
ควรได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน  จึงขอก าชับให้ผู้บริหารโรงเรียนด าเนินการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันอย่างใกล้ชิด  ดังนี้ 

1) โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch  ในการควบคุมคุณภาพอาหาร ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้รับสารอาหาร
อย่างครบถ้วน 

2) ให้โรงเรียนจัดส ารับอาหารให้เป็นไปตามโปรแกรม Thai School Lunch  
โดยรายการอาหารต้องตรงกันทัง้ในโปรแกรม Thai School Lunch  และอาหารที่นักเรียนได้รับประทานในแต่ละวัน 

3) จัดส ารับอาหารให้เป็นไปตามหลักโภชนาการและอาหารปลอดภัย 
4) จัดสถานที่ส าหรับบริการอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
5) ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ 
6) ด าเนินการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุของทางราชการ 
7) ด าเนินการด้านงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

  ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้ก ากับ ดูแล การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น  
กับโรงเรียนในสังกัดให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาโดยพลัน 
 

ที่ประชุม  รับทราบ   
๓.๒.๒ การด าเนิน... 

mailto:vitchuda2529@gmail.com
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3.2.2 การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปี ๒๕๖๔  “การขอรับ
งบประมาณโครงการของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา” 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แจ้งว่า  ฝ่ายเลขานุการ   
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ   
ประจ าปี ๒๕๖๔  เพ่ือสนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนในการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  การเฝ้าระวังภาวะ
ทุพโภชนาการของนักเรียน  ตามโครงการและกิจกรรม  ดังนี้ 

1) โครงการสร้างความเท่าเทียมด้านภาวะโภชนาการส าหรับนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ 

- กิจกรรมสนับสนุนนักเรียนบ้านไกลพักนอนในโรงเรียนสังกัด
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนและกิจกรรมสนับสนุน
นักเรียนในพ้ืนที่ยากล าบาก (จัดสรรค่าอาหารมื้อเช้า) 

2) โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเพ่ืออาหารนักเรียน 
- จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนน าไปด าเนินการ  กิจกรรมสนับสนุน

เพ่ือส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารนักเรียนในโรงเรียน 
3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน 

- จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนน าไปด าเนินการ กิจกรรมสนับสนุน
เพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ 

- จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนน าไปด าเนินการ กิจกรรมพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 

- จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนน าไปด าเนินการ กิจกรรมพัฒนา
ระบบน้ าดื่มสะอาดในโรงเรียน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จึงประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ในสังกัด  โดยโรงเรียนสามารถเสนอของบประมาณโดยจัดท าแบบค าขอโครงการและกิจกรรมดังกล่าว  ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ของกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้ที่  http://202.29.172.254  
โดยโรงเรียนพิมพ์แบบขอรับการสนับสนุนจากระบบฯ  และแนบเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
โครงการ จ านวน ๒ ชุด  ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ภายในวนัที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔  
เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแต่ละโครงการ  และจัดเรียงล าดับความส าคัญของโรงเรียนที่ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ เสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อไป 
 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.2.3 การรายงานค่าสาธารณูปโภค  ไตรมาส ๒  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

 ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
ได้แจ้งให้โรงเรียนทุกแห่ง รายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคทุก ๆ ไตรมาส ผ่านระบบ 
e - budget  นั้น   

          ด้วยขณะนี้ได้สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอให้โรงเรียน
ของท่านรายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคประจ าไตรมาสที่ 2 ให้หน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ทราบผ่านทาง https://e -budget.jobobec.in.th    
ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564 

 

ที่ประชุม  รับทราบ   
๓.๓ กลุ่มบริหาร... 

http://202.29.172.254/
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3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3.3.1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กรณีปกติ)  ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  แจ้งการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) 
ปี พ.ศ.๒๕๖๔  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประสงค์ขอย้ายด าเนินการจัดส่งค าร้องขอย้าย 
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาย้ายให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  ภายใน
วันที่  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  นั้น 

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความ
ประสงค์ขอย้าย จ านวน  8 ราย  บัดนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ได้ส่งค าสั่ง
ส านักงานศึกษาธิการ  เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  และขอให้ข้าราชการครูฯ      
ที่ได้รับการย้าย ตามค าร้องขอย้ายของตน ด าเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๖๔  และส่งตัวพร้อมบัญชีวันลาให้ส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ต่อไป 

ทีท่ี่ประชุม  รับทราบ   
 

3.3.2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  และการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  และการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 

1) การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ   

 

ประกาศรับสมัคร วันที่  16 มีนาคม ๒๕๖๔  
รับสมัคร วันที่  24 – 30 มีนาคม ๒๕๖๔   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่  9 เมษายน ๒๕๖๔   
ประเมินประวัติและผลงาน วันที่  16 – 23 เมษายน 2564 
สอบข้อเขียน วันที่  24 เมษายน 2564  
สอบสัมภาษณ์ วันที่  25 เมษายน 2564  
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่  30 เมษายน 2564  

 

 
 
 
 
 

๒) การแข่งขัน... 
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2) การแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

ประกาศรับสมัคร วันที่  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔  
รับสมัคร วันที่  ๕ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก และ ภาค ข วันที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔   
สอบข้อเขียน วันที่  ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน 2564 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข  
เพ่ือมีสิทธิเข้าการประเมินภาค ค 

วันที่  ๒๓ มิถุนายน 2564 

ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์แฟ้มสะสมงาน 
และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน   

ตามวันและเวลาที่ กศจ.ก าหนด
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ประกาศผลการสอบแข่งขัน 
 

ที่ประชุม  รับทราบ  .   
 

3.3.3. การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู 
 ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ในคราวประชุมครั้งที่  12/2563  

เมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2563  มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านการประเมิน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในต าแหน่งครูผู้ช่วย  ให้ด ารงต าแหน่งครู  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  จ านวน  43 ราย  ซึ่งมีข้าราชการครูฯ  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  จ านวน  
1 ราย  คือ  นางสาวสุจิตรา  มงคลรัตน์   

 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.3.4. ซักซ้อมความเข้าใจในการขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดสรรอัตราจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยให้จ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมที่ผ่านการประเมิน  
ผลการปฏิบัติงาน  และหากอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการว่างลงทุกกรณี ให้รายงานส่งคืนส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชะลอการสรรหาอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงาน
ให้ราชการรายใหม่ทดแทน  จนกว่าจะมีการแจ้งจัดสรรคืน  นั้น 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงแจ้งว่า  เนื่องจากมีส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งขอรับจัดสรรคืนอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ให้กับสถานศึกษาในสังกัด  ดังนั้น  
เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจในการขอรับจัดสรรคืนอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือชี้แจงสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือทราบและถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1) ให้จ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ณ วันที่  30 กันยายน 2563  และประสงค์จะรับการจ้างต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยท าสัญญาจ้าง
เป็นระยะเวลา  12 เดือน 

2) ในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการว่างลงทุกกรณี  ให้รายงานอัตราว่าง
ส่งคืนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จะด าเนินการจัดจ้างใหม่ได้ก็ต่อเมื่อส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรอัตราคืนให้เท่านั้น 

 

ที่ประชุม  รับทราบ   
๓.๓.๕ แนวทาง... 
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3.3.5. แนวทางปฏิบัติการขออนุมัติน าคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก

มาลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แจ้งการขออนุมัติน าคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในการขอมีวทิยฐานะครูช านาญการ
เพ่ือน าเสนอ  ก.ค.ศ.พิจารณา  จึงขอให้สถานศึกษาถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน  ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ขอรับการประเมินส่งเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  แล้วเสนอผู้บังคับ 
บัญชาตามล าดับพร้อมให้ความเห็นว่าคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเพ่ือน ามาใช้ลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในการขอมีวิทยฐานะช านาญการนั้น  
มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ที่ผู้ขอด ารงต าแหน่งและท าการสอน
อยู่หรือไม่อย่างไร 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะด าเนินการเสนอ กศจ.พิจารณา  แล้วแจ้ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาก่อนน าเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป 

3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการ
พิจารณา  รายการละ  2 ชุด  ดังนี้ 

- ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาที่ผู้ขอส าเร็จการศึกษา 
- รายละเอียดหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาก าหนด 
- ส าเนาทะเบียนประวัติการรับราชการ  (ก.พ.7)  หรือ ก.ค.ศ. 16 
- ค าสั่งมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา 
- ตารางสอนที่ผู้ขอได้ท าการสอนหรือเคยท าการสอนมาแล้ว 
- รายงานการประชุมของ กศจ. 
- หนังสือการขออนุญาตไปศึกษาต่อ  ตามระเบียบการลาของทาง

ราชการหรือหนังสือรายงานการไปศึกษาต่อ  โดยไม่ใช้เวลาราชการ 
 

   ทั้งนี ้ ผู้ขอรับการประเมินต้องรับรองความถูกต้องของส าเนาเอกสาร
หลักฐานทุกรายการ  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

ที่ประชุม  รับทราบ     
3.3.6. มาตรการป้องกันการทุจริตการสรรหาบุคลากร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริต
ในการสรรหาบุคลากร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 ตามปฏิทินการคัดเลือก
การสอบแข่งขัน การสรรหาบุคลากร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 เพ่ือให้ 
ด าเนินการคัดเลือกและการสอบแข่งขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
โดยยึดถือระบบคุณธรรม  ความเสมอภาค  ความโปร่งใส  และตรวจสอบได้  ปราศจากการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ไม่สุจริต เพ่ือให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากบุคคลภายนอก  เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  จึงขอให้โรงเรียน
ด าเนินการดังนี้ 

1) ห้ามมิให้ผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ข้าราชการครูใน
โรงเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องหรือกระท าการใดๆ  ที่มีเจตนาเป็นกวดวิชา จัดท าเอกสารจ าหน่าย  แจก  หรือกระบวนการ
อ่ืนใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบโดยเด็ดขาด 
 

๒) สอดส่อง... 
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2) สอดส่อง  ก ากับ  ดูแล  ข้าราชการครูในโรงเรียน  และเพ่ิมความระมัดระวัง

เป็นพิเศษเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต  รวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบ 
3) ให้โรงเรียนก าหนดบุคคลในทางลับ เพ่ือตรวจสอบ ติดตาม บุคคลที่มีพฤติการณ ์

กรณีดังกล่าว และมิให้แต่งตั้งเป็นกรรมการที่เก่ียวกับการสอบ 
  ทั้งนี้  หากมีเหตุการณ์ใดที่ส่อไปในทางทุจริต  ให้รายงานไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
สรรหาข้าราชการ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หมายเลข  ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๐ - 2,    
0 2288 5653 - 4  หรือรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  โดยด่วนที่สุด 
 

ที่ประชุม  รับทราบ   
   

3.4 กลุ่มบริหารทั่วไป 

3.4.1. ก าหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษและก าหนดวันหยุดราชการประจ า
ภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจ าปี 2564 

 จังหวัดตรัง แจ้งในการประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ว่า คณะรัฐมนตรี
ได้พิจารณา เรื่องการก าหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษและก าหนดวันหยุดราชการประจ าภูมิภาครวมทั้ง
การเลื่อนวันหยุดชดเชยราชการ ประจ าปี 2564  ดังนี้ 

1) ก าหนดให้วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 และวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ 

2) ก าหนดให้วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจ าภาคเหนือ 
(ประเพณีไหว้พระธาตุประจ าปี) วันจันทร์ที่ 10  พฤษภาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจ าภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ(งานบุญบั้งไฟ) วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจ าภาคใต้ (ประเพณีสารทเดือนสิบ) 
และวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจ าภาคกลาง(เทศกาลออกพรรษา) 

3) ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็น 
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 

4) ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนหรือมีความจ าเป็นหรือราชการส าคัญในวันดังกล่าวที่โดยได้ก าหนดหรือได้นัดหมายไว้ก่อนแล้ว      
ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน  ให้หัวหน้าหน่วยงาน
นั้นพจิารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการ
และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 

ที่ประชุม  รับทราบ   
3.4.2. การตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19)   

ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  
ก าหนดการลงพ้ืนที่ ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19)  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ในวันที่  
๑๕ มกราคม ๒๕๖๔  ซึ่งผลการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ทางโรงเรียนได้ด าเนินการ
ตามมาตรการป้องกันฯ ได้ดีและมีประสิทธิภาพ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ   
๓.๔.๓ นโยบาย... 
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3.4.3. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2564 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้มีประกาศ  เรื่อง นโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2564  
ประกาศ  ณ วันที่  11 พฤศจิกายน 2563  โดยให้โรงเรียนถือปฏิบัติและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามประกาศดังกล่าว  ดังต่อไปนี้ 

 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประกาศเขตพ้ืนที่บริการ  แผนการรับ

นักเรียนของโรงเรียน  เพื่อเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
2) ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ตรวจสอบ  การรับนักเรียนของโรงเรียนในปีการศึกษา 

๒๕๖๔  ให้มีความสุจริต โปรง่ใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะ 
รัฐมนตรี  และระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
1) กลั่นกรองแผนการรับนักเรยีน  สัดส่วนการรับนักเรียน  วิธีการคัดเลือกนักเรียน

ของโรงเรียน  เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ยกเว้นแผน 
การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑  (๓ ปีบริบูรณ์)  ซึ่งต้องเสนอต่อไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด     
ให้ความเห็นชอบ 

2) ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3) ก าหนดมาตรการป้องกัน  ก ากับ  ติดตามให้การรับนักเรียนของโรงเรียน

เป็นไปด้วยความสุจริต  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ยุติธรรมและเสมอภาค 
4) ป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ภายใน

โรงเรียนให้ได้ข้อยุติ 
 บทบาทของโรงเรียน 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  ตามความเหมาะสม เสนอ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 

2) จัดท าแผนการรับนักเรียน  เขตพ้ืนที่บริการ  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน
ในเขตพ้ืนที่บริการ  สัดส่วนการรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการต่อนอกเขตพ้ืนที่บริการ  รวมถึงความสามารถพิเศษ
และเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)  วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน  จ านวนห้องเรียนและจ านวนนักเรียนต่อห้อง
เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบตามล าดับ  ยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑  (๓ ปีบริบูรณ์)  ซึ่งต้องเสนอต่อไป
ยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 

3) จัดท าประกาศและด าเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน  ให้เป็นไปตามประกาศ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษา  และรายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ  
โดยแจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาไว้ในประกาศการรับนักเรียนของโรงเรียน  เพื่อให้
ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบไว้โดยชัดเจน 

4) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรบันักเรียนของโรงเรยีนให้ผู้ปกครองและประชาชน 

 

๕) ประสาน... 
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5) ประสานโรงเรียนสังกัดอ่ืน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  เพ่ือด าเนินการรับเด็กเข้าเรียน  และจัดหาที่เรียนให้เด็กอย่างเหมาะสม 
6) ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัด  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด  โรงเรียน
เอกชน  ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 

7) ประกาศผลการรับนักเรยีนของโรงเรียนให้เป็นไปดว้ยความโปรง่ใส  ตรวจสอบได้  
เป็นไปตามกฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี  และระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

8) สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน  เพ่ือประกอบ 
การตัดสินใจ 

9) ส่งเสริมเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ  เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส  
และผู้มีความสามารถพิเศษ  รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 

10) ด าเนินการใดๆ เพ่ือการรับนักเรียนที่สุจริต  โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม
และเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  และสืบเนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19)   
มีสถานศึกษาหลายแห่งที่ต้องปิดท าการเรียนการสอน  จากผลกระทบของการแพร่กระจายของเชื้อโรค   
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ลงวันที่  ๑๖ กันยายน ๒๕๖2  เฉพาะในการทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้มีประกาศ เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)  
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ไม่น าผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน    
(O-NET)  มาใช้ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ   
   

3.4.4. การรับสมัครนักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1) ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1) 
 

รับสมัคร วันที่  20 – 24 มีนาคม ๒๕๖๔   
ประกาศผล วันที่  28 มีนาคม ๒๕๖๔   
รายงานตัวและมอบตัว วันที่  4 เมษายน 2564 

 

2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

รับสมัคร วันที่  16 – 20 เมษายน ๒๕๖๔   
ประกาศผล วันที่  24 เมษายน ๒๕๖๔   
รายงานตัวและมอบตัว วันที่  1 พฤษภาคม 2564 

 

 
 
 

๓) ชั้นมัธยม... 
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3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

รับสมัคร วันที่  24 – 28 เมษายน ๒๕๖๔   
ประกาศผล วันที่  5 พฤษภาคม ๒๕๖๔   
รายงานตัวและมอบตัว วันที่  8 พฤษภาคม 2564 

 

ทีท่ี่ประชุม  รับทราบ   
 
 

3.4.5. กฎหมายและมาตรการของ  ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ 

 จังหวัดตรัง  ได้ส่งส าเนาหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช.    
ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.2561  มาตรา 176  และคู่มือแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมภายใน  
ที่เหมาะสมส าหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพ่ือให้ทุก
ส่วนราชการรว่มกันขับเคลื่อนการต่อต้านการให้สนิบนใหเ้กิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ตลอดจนเสริมสร้างธรรมาภบิาล
ในการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้การค้าการลงทุนของประเทศไทยเป็นไปอย่างโปร่งใสปลอดสินบนอย่างยั่งยืน   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  จึงขอความร่วมมือ
สถานศึกษาน ากฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช.  ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐไปปรับใช้
อย่างเหมาะสมต่อไป 

 

ที่ประชุม  รับทราบ   

   

3.4.6. ประกาศเรื่องข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาค  และขจัดการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  แจ้งประกาศจังหวัดตรัง 
เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาค  และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  ตาม
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558  เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตาม  อันเป็นการส่งเสริม
ความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  ในด้านใดด้านหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

1) การแต่งกาย  ให้บุคลากร/นักศึกษา  สามารถแต่งกายตามอัตลักษณ์
ทางเพศสภาพ  หรือเพศภาวะของบุคคล  ตามข้อบังคับของหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษา 

2) การจัดพื้นที่ท่ีเหมาะสม  จัดพ้ืนที่เหมาะสมกับจ านวนของบุคคล  
ข้อจ ากัดของบุคคลและอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศภาวะของบุคคล 

3) การประกาศรับสมัครงานและการก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครงาน  
มีการระบุคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา  หรือความสามารถที่สอดคล้องกับลักษณะงาน ไม่ระบุเพศโดยก าเนิด
หรือเพศสภาพ/เพศภาวะ 

4) การใช้ถ้อยภาษาและกิริยาท่าทาง  และเอกสารต่างๆ  เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร  เกี่ยวกับค าศัพท์ที่เหมาะสมในการใช้เรียกอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศภาวะ
ของบุคคล เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการตีตรา  เสียดสี  หรือลดทอนคุณค่าของบุคคลทุกเพศ  รวมถึงเป็นการแสดง
ถึงอคติทางเพศที่ไม่เคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

5) การสรรหาคณะกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ในหน่วยงาน  
ส่งเสริมให้มีการสรรหาบุคคลทั้งเพศชาย  เพศหญิง หรือผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก าเนิดเข้าร่วมเป็น
กรรมการในทุกระดับเพ่ือพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมเสมอภาคอย่างแท้จริง 

๖) การป้องกัน... 
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6) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน

การท างาน  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และจัดท า
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดในการท างาน 
 

ที่ประชุม  รับทราบ   
   

3.4.7. การเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีความตระหนักและห่วงใยเรื่อง

ความปลอดภัยและวางแผนรับมือสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียน  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมสถานการณ์ต่างๆ เฝ้าระวังความปลอดภัยของทรัพย์สินของทางราชการ บุคลากร และนักเรียน
ในทุกด้าน  จึงขอให้โรงเรียนด าเนินการเฝ้าระวังจากเหตุดังกล่าว ดังนี้ 

1) ด้านอาคารสถานที่ภายในสถานศึกษา  ขอให้ด าเนินการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน ส ารวจสภาพอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ให้เกิดความปลอดภัยพร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 

2) ด้านภัยพิบัติธรรมชาติ  วางมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่
ราชการ วางแผนรับมืออุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้  เช่น อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่น พายุฤดูร้อน เป็นต้น   
โดยขอให้ติดตามสถานการณ์ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ  ของหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด และประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับเมื่อเกิดเหตุ 

3) ด้านความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินทาง  โดยเฉพาะในช่วงของการ
ปิดภาคเรียนในกรณีที่โรงเรียนจัดกิจกรรมในช่วงนี้ ขอให้มีระบบการรับ –ส่งนักเรียน โดยให้อยู่ในความดูแล
ของผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมกัน 

4) การเฝ้าระวังป้องกันการจมน้ าในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งมักจะพบสถิติ
นักเรียนจมน้ ามีมากในช่วงนี้ ดังนั้นขอให้โรงเรียนประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง เครือข่ายหน่วยงาน       
ที่เก่ียวข้อง เพื่อดูแลในเรื่องดังกล่าว 

5) การเฝ้าระวังเรื่องโรคติดต่อ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเฝ้าระวังสถานการณ์
และด าเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  จากกระทรวง
สาธารณสุข ศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  และ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  จังหวัด อย่างเคร่งครัด  
พร้อมทั้งปฏิบัติตามคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19)  ในสถานศึกษา 

6) การเฝ้าระวังพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน 
โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองในการสอดส่องดูแลอย่างเคร่งครัด 

7) ตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 

 ทั้งนี้  ขอให้โรงเรียนด าเนินการเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน  รวมทั้ง 
หากพบนักเรียนและบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

ที่ประชุม  รับทราบ  .   
 

 
๓.๔.๘ ระบบรายงาน... 
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3.4.8. ระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  พร้อม
ปฏิทินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพ่ือให้โรงเรียนรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  
เพ่ือให้มีข้อมูลการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
เป็นภาพรวมทั้งประเทศทุกระดับชั้น  จึงก าหนดให้โรงเรียนรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ผ่าน
เว็บไซต์  http://admission.bopp-obec.info   และเพ่ือให้การรายงานข้อมูลรับนักเรียนฯ  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  จึงขอให้โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนของโรงเรียน  แผนการรับนักเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  หากไม่ถูกต้อง ให้ประสานผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 

2. รายงานผลข้อมูลการสมัครรายวัน ข้อมูลการคัดเลือก/รับไว้ (มอบตัว)  
พร้อมยืนยันข้อมูล  โดยด าเนินการให้เป็นไปตามก าหนดวัน  ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
และหากโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดเวลา  ขอให้ประสานผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

3.4.9. การคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัล
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดให้มีการคัดเลือกสถานศึกษา  
เพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพ่ือรับรางวัลต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ทักษะชีวิต ประจ าปี ๒๕๖๔  โดยก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา 
ตามประเภทของสถานศึกษา ประเภทละ ๑ แห่ง  และพิจารณาคัดเลือกครูเพ่ือรับรางวัลต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับละ ๑ คน  ส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกระดับภูมิภาค  และระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จึงขอให้โรงเรียน
ด าเนินการ  ดังนี้ 

1) โรงเรียนที่ประสงค์ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา
เพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๔  ให้โรงเรียนประเมินตนเองและเขียนรายงานให้
ครอบคลุมประเด็นหลักการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  ไม่เกิน ๑๒ หน้ากระดาษ A๔  
และเอกสารหลักฐานประกอบในภาคผนวก  ไม่เกิน  ๒๐ หน้ากระดาษ A๔  และส่งผลงานให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ภายในวันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๖.๓๐ น. 

2) ประชาสัมพันธ์ครูในสังกัดทราบ  และครูที่ประสงค์ส่งผลงานเข้ารับ 
การพิจารณาคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  ให้จัดท าใบสมัคร รายงานที่สะท้อน
การปฏิบัติงาน  จ านวนไม่เกิน ๑๕ หน้า  ที่บรรยายสะท้อน ๓ ด้าน  และเอกสารอ้างอิง  จ านวนไม่เกิน  ๓๐ หน้า  
หน่วยการเรียนรู้ ๑ หน่วย  และแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตที่ออกแบบไว้ในหน่วยการเรียนรู้   
ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการทักษะชีวิตตามที่ออกแบบไว้ในหน่วยการเรียนรู้   

พร้อมรวมรวม... 

http://admission.bopp-obec.info/
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พร้อมรวบรวมใบสมัครของครูที่ได้รับการคัดเลือก  พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประเภทละ ๑ คน ส่งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  ภายในวันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

ที่ประชุม  รับทราบ   
3.4.10. การปิดภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ตามท่ีโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ได้เปิดภาคเรียนและจัดการเรียนการสอน
ประจ าภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้ด าเนินการสอบปลายภาค
เรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน ๒๕๖๔  และก าหนดปิดภาคเรียนให้กับนักเรียน  
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา  พ.ศ. 2547  
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547  ข้อ 6 วันปิดภาคเรียนให้ถือว่า เป็นวันพักผ่อนของนักเรียน     
ซึ่งสถานศึกษาอาจอนุญาตให้ข้าราชการหยุดพักผ่อนด้วยก็ได้  แต่ถ้ามีราชการจ าเป็นให้ข้าราชการมาปฏิบัติ
ราชการเหมือนการมาปฏิบัติราชการปกติ 
  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  จึงก าหนดให้ข้าราชการครูหยุดพักผ่อน  ตั้งแต่วันที่   
๑๐ เมษายน ๒๕๖๔  และให้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติตั้งแต่วันที่  5  พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ทั้งนี้  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียน  ยังคง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเคร่งครัดและรับผิดชอบ  กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ซึ่งได้รับอนุญาตให้หยุดพักผ่อนหากโรงเรียนมีราชการที่จ าเป็นจะต้องมาปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับมอบหมาย  
โดยทันที   

ที่ประชุม  รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 -  ไม่มี  - 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ   
 -  ไม่มี  - 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๐๐ น. 
 
 
 
 

(นางสาวณิชกมล  เฉี้ยนเงิน) 
   ผู้จดรายงานการประชุม 

 


