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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

ครั้งที่  ๔/๒๕๖๕ 
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ณ  ห้องโสตทศันศึกษา  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
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ผู้เข้าประชุม 
๑. นายสถาพร  ไทยกลาง    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
๒. นางจรวยพร  ชูบัว    รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
๓. นางผ่องใส  อั้นเต้ง    คร ู
๔. นางมีนา  ทองประดบั    คร ู
๕. นางถนอมสิน  ชัยชนะ    คร ู
๖. วา่ที่ร้อยตรีจกัรพันธ์  ทองเอียด   คร ู
๗. นางรสสคุนธ์  โยธา    ครู   
๘. นางสาวพิชชารีย์  ลีวริิยะพันธ ์   คร ู
๙. นางสาวสุจติรา  มงคลรัตน์   คร ู
๑๐. นางสาวนันทวรรณ  ลิขิตกาญจน์  คร ู
๑๑. นายสมหมาย  ทองแป้น   ครู   
๑๒. นายปิยชน  สินไชย    คร ู
๑๓. นางสาววันดี  สทิธกิาร   คร ู
๑๔. นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์  คร ู
๑๕. นางสาวรตันพร  มณีรัตนสุบรรณ  คร ู
๑๖. นายพรพิพัฒน์  ไชยสวัสดิ ์   คร ู
๑๗. นางสาวสุภารัตน ์ อั่นเต่ง   คร ู
๑๘. นางสาวชฎาภรณ ์ จิตเที่ยง   คร ู
๑๙. นางสาวณิชกมล  เฉี้ยนเงิน   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวจริายุ  มีแก้ว   พนักงานราชการ (ควบคุม ดูแลนักเรียน) 
2. นางพิมพ์พร  คงประสม  ครู (ลากจิ) 
๓. นางนิภาพร  เกื้อเพชร   ครู (ลาป่วย) 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น.  

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสถาพร  ไทยกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวดัเจรญิร่มเมือง ประธาน 
ในที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 
 

ก่อนระเบียบ... 
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ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
➢ ครอบครัวของคุณครูสุจิตรา  มงคลรตัน์  มอบทุนการศึกษา จำนวน ๑,๐๐๐ บาท 
➢ มอบของที่ระลึกแก่คุณครูกนกพร  ช่วยเกิด ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ เนื่องในโอกาสขอลาออกจาก

การปฏิบัติหน้าที ่
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

๑.๑ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน มีคำสั่งที่ ๑๘๐๓/๒๕๖๕ เรือ่ง ย้ายและ
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที ่๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ นางสาวนอิร  ศรีสุนทร 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง    เขต ๒ ไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑  และได้แต่งตั้งให้ นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  

ที่ประชุม รับทราบ   
 

๑.๒ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ของเครือข่ายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย์ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ได้มีคำสั่งที ่๓๓๙/๒๕๖๕ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สั่ง ณ วันที ่๒๙ กันยายน ๒๕๖๕     
ให้ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย์ ดังนี้ 

๑) นายสุพล  กระสังข์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายควน 

    ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดปากเมง 

๒) นางจินทนา  เหมะรักษ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 

    ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายควน 

๓) นางสาวอุมารตัน์  เกลี้ยงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 
    ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 

 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 
 

ที่ประชุม รับรอง   
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 

3.1.1 การประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน 
SAR ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตามที่โรงเรียนวัดเจริญรม่เมือง ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดยเป็นการประกันคุณภาพภายนอกในระยะที่ ๑ การประเมิน SAR ตามกรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการ
ประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเร่งด่วน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) นัน้ 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดให้ สำนักงานดำเนินการประเมินผล ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
จัดส่งรายงานผลการประเมิน พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกดัหรือหน่วยงานที่
กำกับดูแลสถานศึกษานัน้ๆ เพื่อให้สถานศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศกึษา
ต่อไป สำนักงานจึงได้แจง้ผลการประกันคุณภาพภายนอกในระยะที ่๑ การประเมิน SAR สถานศกึษาของ
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที ่๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว เมื่อสถานศกึษาได้รับแจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกแล้ว และไม่เห็น
ด้วยกับผลการประกันคณุภาพภายนอก ดังกล่าว ให้ถานศึกษาจดัทำคำอทุธรณพ์ร้อมกับระบุเหตผุลของการ
อุทธรณใ์ห้ชัดเจน และแนบเอกสารหลักฐานหรือข้อมูล สำหรับประกอบการพจิารณาจดัส่งไปยังสำนักงาน
ภายในสามสิบวัน นับแตว่ันที่สถานศึกษาไดร้ับหนังสือแจ้งนี้ เพื่อสำนักงานจะได้ดำเนินการพิจารณาตาม
ขั้นตอนที่กำหนดไว้ต่อไป 

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง มีผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  การศกึษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด อยู่ในระดับ ดี 

 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

๓.๑.๒  สรุปผลการวดัและประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕   
ตามที่กลุ่มบริหารวชิาการได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานวิชาการให้มีการสอบ

วัดผล ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕ และได้กำหนดให้
ครูผู้สอนประจำวิชาส่งรายงานผลการวดัผลและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๕ ให้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ ตามลำดับ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง พิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๗ ตลุาคม ๒๕๖๕ และนำเสนอ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาอนุมัติต่อไป นั้น   

กลุ่มบริหารวชิาการ ได้จดัทำสรุปผลการวัดและประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เอกสารหมายเลข ๑)  

ที่ประชุม รับทราบ   
 

 

๓.๑.๓ การจัดงาน... 



- 4 - 

๓.๑.๓ การจัดงาน “สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน สพป.ตรัง เขต ๒ " ครั้งที่ ๑๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต ๒ กำหนดจัดงาน 
“สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน สพป.ตรัง เขต ๒” ครั้งที ่๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหวา่งวันที ่๑๔ - ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน แสดงออกถึงความสามารถดา้น
ศิลปหัตถกรรม โดย การประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเครือข่ายสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่
การศกึษา เพื่อคัดเลอืกตวัแทนนักเรียนที่ได้ระดับที่ ๑ เข้าแข่งขันในระดับชาต ิ(ภาคใต้) ครั้งที ่๗๐ ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ณ จังหวัดสตูล แต่เนื่องจากขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังไม่ประกาศการจดั
งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
ประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ได้ประชุมทีมบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีติเห็นชอบปฏิทินการดำเนินงาน กจิกรรมและเกณฑ์การ
แข่งขันให้เป็นไปตามประกาศการจดังานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ทุกประการ ไปพลางก่อน  

ในการนี้ เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมในการดำเนินงานดังกล่าว สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ 

๑) ศึกษาเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที ่๖๔ ปี
การศกึษา ๒๕๖๒  ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.sillapa.net/home/ 

๒) เตรียมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับเครือข่ายสถานศึกษา และระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา  

๓) ให้โรงเรียนประสานศนูย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนสังกัดเทศบาลที่อยู่ใน
เขตพื้นที่บริการในสังกดัของท่าน เข้าร่วมแข่งขันในระดับเครือข่ายสถานศึกษาดว้ย 

 
ที่ประชุม รับทราบ   
 

๓.๑.๔ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ไดด้ำเนินการสำรวจความสมัครใจของนักเรียนและ
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ซึ่งมีนักเรียนมีความสมัครใจ
เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน  (O-NET)  จำนวน  24  คน  แยกเป็นนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน  9   คน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน  ๑5 คน 

 ทั้งนี้  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ ไดก้ำหนดการจัดการทดสอบทาง
การศกึษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โดยให้
สถานศึกษาและนักเรียนที่ประสงค์เข้ารับการทดสอบยืนยันการเข้าสอบผ่านเว็บไซต์  www.niets.or.th  
“ระบบสมัครและยืนยันการเข้าสอบ” ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และจะสามารถปรับเพิ่ม – ลด 
จำนวนนักเรียนที่จะเข้าสอบได้ระหว่างวันที ่๑๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  และไดป้ฏิทินการดำเนินการจดัการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ดังนี ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
  วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๖     ทดสอบ 

   วันที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖    ประกาศผลสอบ 
 
 

ชั้นมัธยม... 

http://www.sillapa.net/home/
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
  วันที่  ๑๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๖  ทดสอบ 

  วันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖   ประกาศผลสอบ 
 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

๓.๑.๕ การแข่งขันความรู้ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน 

ด้วย พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ได้ทรงมพีระราชประสงค์ให้ก่อตั้งโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ เพื่อจดัทำหนังสือที่
บรรจุ สรรพวิชาการ อันเป็นสาระครบทุกแขนง และเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง โดย 
สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดร้่วมมือกับสโมสรไลออนส์สากล ภาครวม ๓๑๐ 
ประเทศไทย มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรบัเยาวชน และมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย จัดการแข่งขัน 
ความรูใ้นสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไทยและเยาวชนไทยมี 
นิสัยรักการอ่านและเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยฝ่ายสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ มอบหมายให้สโมสรไลออนส์
ตรัง สโมสรไลออนส์ศรีตรัง และสโมสรไลออนสต์รังซิตี้ จดัการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับ
เยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๖ ระดับจังหวัด และได้กำหนดช่วงเวลา และเล่มที่ใช้ในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรม
ไทยในระดับต่างๆ ครั้งที ่๒๖ ประจำปี ๒๕๖๕ รบัสมัครตั้งแต่วันที ่๑ กันยายน ๒๕๖๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
ส่งใบสมัครได้ทีร่้านพงษ์โอชา ๒ และสอบแข่งขันในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - 
๑๔.๐๐ น. สถานที่สอบแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

ในการนี้ สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ แจ้งให้โรงเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมดังกลา่ว 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

๓.๑.๖ การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ไดจ้ัดทำปฏิทินการดำเนินงาน
เกี่ยวกับ การเลือก การใช้ การจดัซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดับ 
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรูส้ำหรับ 
เลือกใช้ในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วดั (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
ทางเว็บไซต์ สำนักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (http://academic.obec.go.th/textbook/web)        
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รอบ ดังนี ้

- รอบที ่๑ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖  
- รอบที ่๒ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖๖ 

ในการนี้ สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ให้โรงเรียน
ดำเนินการ พิจารณาเลือกใช้ และจัดซื้อหนังสือเรยีนให้นักเรียนทุกคนได้รบัหนังสือเรียนก่อนเปิดภาคเรียน โดย
ดำเนินการให้สอดคล้องกับปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช ้และการจดัซื้อหนังสือเรียนฯ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับโรงเรียนที่ใช้สื่อการเรียนรู้ของเอกชนที่ใบอนุญาตครบ ๕ ปี ในปีการศึกษา 
๒๕๕๙ - ๒๕๖๕ ให้สามารถใช้ต่อในปีการศกึษา ๒๕๖๖ ไดอ้ีกในระยะเวลา ๑ ปี เพื่อรอการปรับปรุงและ
ประกาศใช ้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ 

 

ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม รับทราบ   
 

3.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3.2.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ได้แจ้งผลการตรวจ
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งให้สถานศึกษาปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การดังกล่าวให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อตกลง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏบิัติงานต่อไป 
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ไดจ้ัดทำเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่มีผลอยู่ในเกณฑ์
ระดับ ด ีโดยให้สถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ http://drive.google.com/file/d/141-
2QkUzHtZzQnnMxN_upBHVa9H1yPAe/view 

 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

3.2.2 การจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ ได้กำหนดให้ผูร้ับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่รับผิดชอบ ตามแบบ
รายงานฯ ที่กำหนด ส่งงานแผนงาน ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อจะได้นำผลการดำเนินโครงการ   มาใช้
ในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของสถานศึกษาในปีงบประมาณต่อไป  
 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

3.2.3 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

  โดยที่กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 กำหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกำหนดมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาแต่ระดับและประเภทการศกึษา  ทีร่ัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด  พร้อมจัดทำแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพ   
ตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินการ  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจำทุกปี 

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  จึงได้กำหนดการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ ระหว่าง
วันที่ ๒๔ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕   
 

ที่ประชุม รับทราบ   
 
 
 

๓.๒.๔ การตรวจ... 
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3.2.4 การตรวจสอบพัสดุประจำปี 
  โดยที่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560  กำหนดในข้อ 213  ว่าภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยงานพัสดุ ตามข้อ ๒๐๕  แต่งตั้งผู้รับผดิชอบในการตรวจสอบพสัดุซึ่งมิใช่
เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็น  เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑  ปีที่ผ่านมา  และตรวจนับพัสดุ
ประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น 

  ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง  ให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำ
การวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป  ว่าการรบัจ่ายถูกต้องหรือไม่  พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียนหรือไม่  มีพัสดุใดชำรุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน
ของรัฐต่อไป  แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน  ๓๐ วันทำการ  นบัแต่วันเริ่ม
ดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 

  เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว  ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ๑ ชุด  และส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ๑ ชดุ  พร้อมทั้ง
ส่งสำเนารายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด  (ถ้ามี)  ๑ ชุด ด้วย 

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจำป ีตามคำสั่งโรงเรยีนวัดเจริญร่มเมือง ที่ ๑๐๓/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ แต่งตั้งให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑) นางสาวรัตนพร  มณรีัตนสุบรรณ ประธานกรรมการ 

๒) นางสาวสจุิตรา  มงคลรัตน ์  กรรมการ 

๓) ว่าทีร่้อยตรีจักรพันธ ์ ทองเอียด  กรรมการ 
 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

3.2.5 การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา
ของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนา
ระบบรายงาน ข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด จดัทำบัญชีรายรับ-
รายจา่ยดา้น การศึกษาอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานข้อมูล
สำคัญในการ พัฒนาระบบทรัพยากรของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถตดิตามการใช้ทรพัยากรทางการศกึษา
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนทุกแห่ง
ดำเนินการ รายงานข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขัน้พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ผา่นเว็บ
ไซด์ https://e-budget.jobobec.in.th/ ระบบเปิดให้รายงานข้อมูลในวนัที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๕ เข้าระบบ    
โดย Browser Google Chrome ใช้ชื่อผูใ้ช้ (User) และรหัสผ่าน (Password) เป็นเลข 5 หลัก ของโรงเรียน 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดคำชี้แจง และคู่มือการรายงานจากเว็บไซต์ดังกลา่ว ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการรายงานข้อมูล 
โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศกึษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที ่๒ ใหม้ีความ 
ถูกต้อง ครบถ้วน โดยใชข้้อมูลการเงินในช่วง ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) และให้ดำเนินการรายงานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อ 
ตรวจสอบการรายงานข้อมูลต่อไป  

                
ที่ประชุม รับทราบ   

๓.๒.๖ จดัสรรงบ... 
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3.2.6 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕  งบเงินอุดหนุน  รายการค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอน  (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 ด้วย  สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  ได้อนุมัตจิัดสรรงบประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕  แผนงานยุทธศาสตรส์ร้างความเสมอภาคทางการศกึษา  โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดั
การศกึษาตั้งแตร่ะดับอนบุาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  รายการค่าใช้จา่ยในการจัดการเรียนการสอน  (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 
ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ระดับประถมศึกษา จำนวน ๘๑ คน 
คนละ ๕๐๐ บาท และระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๗๔ คน คนละ ๑,๕๐๐ บาท  เป็นเงิน ๑๕๑,๕๐๐ บาท  

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดวิธีการใช้จา่ยงบประมาณ
รายการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  ดังนี้ 

1) โรงเรียนสามารถเลือกดำเนินการจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนยากจน
โดยตรง  โดยให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการจา่ยเงิน  อย่างน้อย  ๓ คน  
โดยใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐาน 

2) โรงเรียนจัดทำปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นให้แก่นักเรียนยากจนโดยตรง  ตาม
รายชื่อที่ได้รับจดัสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ได้แก ่

2.๑) ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
2.๒) ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน 
2.๓) ค่าอาหาร หรือคูปองคา่อาหาร 
2.๔) ค่าพาหนะในการเดินทาง หรือจ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียน 
2.๕) ค่าใช้จา่ยที่นักเรียนยากจนต้องการจำเป็นในการดำรงชีวติ

ประจำวัน นอกเหนือจาก ๔ รายการข้างต้น 
3) กรณีโรงเรียนดำเนินการจดัซื้อจัดจา้ง ต้องดำเนินการตาม พรบ.จดัซื้อ 

จัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าดว้ยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.๒๕๖๐  และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

4) สำหรับนักเรียนยากจนที่ได้รับจัดสรรตามรายชื่อในบัญชีจัดสรรนักเรียน
ยากจน  มีการย้าย ลาออก และไม่สามารถรับเงินรายการปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศกึษา ๒๕๖๕  ให้โรงเรียนส่งคืน
เงินอุดหนุนรายการดังกลา่ว ให้สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาต้นสังกดั  
พร้อมหลักฐานการส่งคืนเงินที่ระบุประเภทรายการและจำนวนเงินแต่ละ
รายการที่ส่งคืน  เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะดำเนินการรวบรวม
ส่งงบประมาณกลับคืนส่วนกลางต่อไป 

 
ท่ีประชุม รับทราบ   
             
 
 
 

    ๓.๒.๗ โครงการ...   
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๓.๒.๗ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุน
เสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มใหม่    

ตามที่โรงเรียนวัดเจริญรม่เมือง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล
การคดักรองนักเรียน จำนวน ๒๒ คน เพื่อขอรับเงินอุดหนุน และบันทึกผลการพิจารณา นร.๐๕ ผา่นระบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน https://cct.thaieduforall.org 

บัดนี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้อนุมัติผลและแจ้งรายชือ่
นักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ กลุ่มใหม่ จำนวน ๒๒ คน แบ่งเป็นระดับปฐมวัย จำนวน ๓ คน คนละ ๒,๐๐๐ บาท ระดบั
ประถมศึกษา จำนวน ๑๑ คน คนละ ๑,๕๐๐ บาท และระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๘ คน คนละ ๑,๕๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๓๔,๕๐๐ บาท 

 

ที่ประชุม รับทราบ   
                                   

3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.3.1 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแ์ละเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ประจำปี ๒๕๖๖.   

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัด โดยพิจารณาตามแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอขอพระราชทาน และเป็นไปตามระเบียบแนวทางที่สำนกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรกีำหนด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียน
ดำเนินการ ดังนี้  

๑) แจ้งข้าราชการครู ลกูจ้างประจํา และพนักงานราชการ ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ตาม
หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ฯ และให้จัดทำแบบรายงาน 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ์ (รร.๑), แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติ
บุคคล (แบบคส.๒), แบบประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา, บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการ
เสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ์ที่เคยได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (แบบ คร ๒.๑) 
และบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณท์ี่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวนิัยฯ (แบบ 
คร ๒.๒) พรอ้มเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  

๒) หากรายใดเคยไดร้ับการประเมินผลการปฏิบัตริาชการหรอืการ
ปฏิบัติงานต่ำกวา่ระดับด ี(พอใช้/ต้องปรับปรุง) ในปีใด ให้เพิ่มระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานจากระเบียบ
ฯ กำหนดไปอีก ๑ ปี ทั้งกรณีเริ่มขอพระราชทาน และขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา และให้รวมถึงกรณีการลาที่
ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการประเมินการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานดว้ย (ไม่ต้องเสนอขอพระราชทานในครั้งนี้) 

 
๓) กรณพีบว่ารายใดเป็นผู้ถูกกล่าวหาวา่กระทำผดิวินัยอย่างร้ายแรง ถูกตัง้

กรรมการสอบสวน หรืออยู่ระหว่างพจิารณาโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย หรือ
กระทำความผดิทางอาญา ให้จดัทำแบบรายงานผูถู้กกล่าวหาวา่กระทำผดิวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนิน
คดีอาญา และไม่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา 

 
ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 
ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

3.3.2 หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู 
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แจ้งว่า ตามที่คุรสุภา ได้ออกข้อบังคับคุรุสภา 

ว่าดว้ยการรับรองความรูแ้ละประสบการณ์วิชาชพีเพื่อการประกอบวิชาชพีทางการศกึษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๕ โดยสาระสำคัญของข้อบังคับฯ ดังกล่าว ได้ยกเลิก “ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน" และให้ผู้ไดร้ับ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนอยู่ก่อนวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูได ้
กรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดในข้อบังคับฯ ข้อ ๙ (๑) หรือข้อ ๙ (๒) และได้แจ้งรายละเอียดการขอรับหนังสือ
รับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพให้ทราบแล้ว นั้น ซึ่งเดิมใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เป็นหลักฐานที่ใช้แสดง
ในการประกอบวชิาชพีครูประเภทหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ชดัเจน และมิให้เกิดปัญหาใน
การดำเนินการของสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาที่ประสงค์จะรับผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูเข้า 
ประกอบวิชาชีพในสถานศึกษา หรือนำไปใช้ประกอบในการรับสมัครสอบแข่งขัน/คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ 
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดต่างๆ ได้อย่าง 
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอเรียนว่าหลักฐานที่ใช้แสดง 
ในการประกอบวชิาชพีครูที่คุรุสภาออกให ้ณ ปัจจุบัน ได้แก่ ๑) ใบอนุญาตประกอบวิชาชพีคร ู๒) หนังสือ 
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไมม่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ประเภทครู) และ ๓) หนังสือ 
รับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรูใ้ห้กับครูและบุคลากรไดร้ับทราบโดยทั่วกัน  
 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

3.3.3 รูปแบบการจัดทำไฟล์วดีิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ
วิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ 

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๙ - ๑๑ ลงวันที ่๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๔  ได้แจ้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ โดยการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้ยื่นคำขอ
พร้อมหลักฐานประกอบการประเมินในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล นั้น 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ขอแจ้งว่า คณะกรรมการข้าราชการคร ู

และบุคลากรทางการศกึษา ได้มีมติยกเลิกรูปแบบการจดัทำไฟล์วดีิทัศน์ ตามหนังสือดังกล่าว และกำหนดรูปแบบการ
จัดทำไฟล์วดีิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่
ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๒๒ ลงวนัที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒    
 

ที่ประชุม รับทราบ   
      

 
๓.๓.๔ หลักเกณฑ์... 
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3.3.4 หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 

ด้วยที่จังหวดัตรังได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานภายในที่พกัตามข้อ
สั่งการนายกรัฐมนตรีสำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เดินทางกลับมาจาก หรอืเดิน
ทางผ่าน หรอืมีเส้นทาง แวะผ่านประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรอืมีเหตุอันควรสงสัยวา่เป็นโรคติดเชือ้ไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙(COVID-19) และจำเป็นต้องสังเกตอาการอยู่ปฏิบัติงานภายในทีพ่ักเป็นเวลา ๑๔ วัน โดยไม่ถือเป็นวัน
ลา และแจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเตมิ เพื่อให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ นั้น 

สํานักงาน ก.พ. แจ้งว่าสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๐๙ (COVID-19) ได้เริม่คลี่คลายลงตามลำดับ มแีนวโน้มพบผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
คณะรัฐมนตร ีในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีมตริับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อ
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีการปรับแนวทางการจดัการผู้สัมผัสใกล้ชิดเสียงสูง และมาตรการป้องกันการติด
เชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) เตรียมพร้อมเข้าสู่ระยะผอ่นคลายมาตรการป้องกนัควบคุมโรค 
และประชาชนใช้ชีวติได้ปกติ (Post-pandemic) สำนักงาน ก.พ. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ
ราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และ
แนวทางตามหนังสือสำนกังาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๐๗.๔/๒๓๖ ลงวันที ่๘ มีนาคม ๒๕๖๓ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. 
ที่ นร ๑๐๒๒/ว๖ ลงวันที ่๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป จังหวัดตรัง จึงแจ้งส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางดังต่อไปนี ้

๑) การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการในและนอกสถานที่ตั้ง ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ให้ส่วนราชการพิจารณามอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการในและนอก
สถานที่ตั้งตามความจําเป็น และบริบทการทำงานของส่วนราชการ โดยให้คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้
มาปฏิบัติงาน กับประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการและการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ให้
สอดคล้องกับมาตรการของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) (ศบค.) ด้วย 

๒) กรณีส่วนราชการพิจารณาเห็นว่า อาจมีข้าราชการในสังกดัเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด
ของผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

๒.๑ หากสว่นราชการเห็นว่า ข้าราชการในสังกัดรายใดมีเหตุสงสัยว่าอาจ
เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการตามแนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตาม
นิยามและแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดของ
ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกรมควบคุมโรค โดยอนุโลม โดยให้
ข้าราชการ มาปฏิบัติราชการในสถานที่ตั้งและให้สังเกตอาการตนเอง (ไม่ต้องกกัตัว) 
รายละเอียดตามนิยามและแนวปฏิบัติฯ ของกรมควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุงวันที่ 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 

๒.๒ ในกรณี... 
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๒.๒ ในกรณีที่ส่วนราชการพิจารณามอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
ภายในที่พักเพือ่สังเกตอาการ ให้ข้าราชการดำเนินการตามแนวทางการจัดการผู้
สัมผัสเสี่ยงสูง ตามนิยามและแนวปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับผู้
สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วย/ผูต้ิดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกรมควบคุมโรค โดย
อนุโลม ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นคอยตดิตาม กำกับ ดูแล คุณภาพงานและ
คุณภาพชวีิตของข้าราชการอย่างสม่ำเสมอเมื่อสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการสังเกตอาการ 
และไม่พบการตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้ข้าราชการรายงานตวั
กลับเข้าปฏิบัติราชการพรอ้มกับส่งมอบหรือรายงานผลการปฏิบัติราชการระหว่าง
การปฏิบัติราชการภายในที่พักต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในโอกาสแรก 

๒.๓ หากในชว่งระยะเวลาตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ปรากฏว่า ข้าราชการ
ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้ดำเนินการตามข้อ ๓  
๓) กรณีข้าราชการเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

๓.๑) เมื่อตรวจพบเชื้อโดยชุคตรวจเพื่อตรวจหาสารหรือโปรตีนของเชื้อไวรัส 
(Antigen Test Kit, ATK) หรือวิธ ีReal-time polymerase chain reaction (RT-PCR) ขึ้นอยู่กับว่าตรวจพบด้วย
วิธีใดก่อน ให้ข้าราชการแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในทันที  

๓.๒) เมื่อข้าราชการเข้ารบัการรักษาตวัในโรงพยาบาล สถานที่ที่รัฐจัดให้
เป็นสถานพยาบาล ผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hotel Isolation, Hospitel) แยกกกัตวัที่บ้าน (Home Isolation) แยกกักตัว
ในศูนย์แยกโรคชุมชน (Community Isolation) หรือรักษาแบบผู้ป่วยนอก และแยกกักกันตนเอง Outpatient 
with Self Isolation) ใหส้่วนราชการพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 

- กรณีข้าราชการประสงคจ์ะลาป่วย ให้จดัส่งใบลาเป็นระยะเวลาที่
ระบุในใบรับรองแพทย์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือ  

- กรณีข้าราชการประสงคจ์ะปฏิบัติราชการในชว่งระหว่างการรักษา
ตัว ในสถานที่ตามข้อ ๒.๒ ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อพิจารณา
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการนอกสถานทีต่ั้ง โดยไมต่้องจดัส่ง
ใบลา 
๓.๓) เมื่อข้าราชการได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติแล้ว ให้ข้าราชการ

รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในโอกาสแรก 
๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลือ่นเงินเดือน 

๔.๑) ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในข้อ ๒ 
และ ข้อ ๓ ตามผลการปฏิบัติราชการจริง 

๔.๒) การพิจารณาและเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ กรณีประสงค์จะลาป่วย 
ให้เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนที่จะพิจารณาการลาข้าราชการดังกล่าวเป็นกรณีลา
ป่วยตามข้อ ๘ (๙) (ค.) ของกฎ ก.พ. วา่ดว้ย การเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อน
เงินเดือนอาจนำผลการวนิิจฉัยของแพทย์ ระยะเวลาในการรักษาตวั และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของ
ข้าราชการไปประกอบการพิจารณาไดต้ามที่เห็นสมควร รวมทั้งให้นำผลการประเมินการปฏิบัติราชการ พฤติกรรม
การมาทำงานและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาด้วย 

 
๕) การรายงาน... 



- 13 - 

๕) การรายงานของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
เมื่อมีกรณีตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่จะต้อง

รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงานการเจา้หน้าที่ของส่วนราชการด้วย และขอใหส้่วนราชการ
แจ้งข้อมูลข้าราชการซึ่งเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือประสานกับหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขหรือข้อกฎหมาย ระเบียบ 
คำสั่ง หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 

ทั้งนี ้การใดทีอ่ยู่ระหว่างดำเนินการก่อนวันที่หลักเกณฑ์และแนวทางฉบับนี้ใช้
บังคับ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามที่กำหนดไว้เดิมต่อไปจนสิ้นสุด  
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3.3.5 การอบรมครูโครงการ Sight for kids “เด็กไทยสายตาดี” 

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจง้ว่า สโมสรไลออน ประเทศไทย 
ร่วมกับ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์สัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มอบเงินสนับสนุนประเทศไทย เพื่อทำการ
อบรมครูในเบื้องต้นและตรวจวัดสายตา พร้อมมอบแว่นให้กับนักเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยตรวจวัดสายตากับ
คณะทัศนมาตร จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในโครงการ Sight for kids “เด็กไทยสายตาดี” ซึ่งได้ดำเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง มาเป็นระยะเวลา ๑๘ ปี และเนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นเหตุให้โครงการดังกลา่ว หยุดดำเนินการเป็นระยะเวลา ๒ ปี ซึ่งบัดนี้สถานการณ์ไดด้ีขึ้น
ตามลำดับ จึงดำเนินโครงการ Sight for Kids “เดก็ไทยสายตาดี” ต่อในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ และเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ และสามารถทำการตรวจวัดสายตาเบื้องต้น สนับสนุนสุขภาวะทางดา้นสายตาของนักเรียน 
ให้นักเรียนมีแว่น สายตาเพื่อใช้ในการศกึษาและการดำรงชีวติ โดยกำหนดอบรมครูในวันที ่๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชิน ี

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง จึงพิจารณาให้ นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์ ซึง่เป็น
ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน เป็นผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี ้
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3.3.6 การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงิน
อุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งปฏิทินและจัดประชุมชี้แจง 
การดำเนินงานโครงการจดัสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรที่รับผิดชอบ 
โครงการจดัสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) เข้าอบรมการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจดัสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยสมคัรเข้ารับการอบรม ผ่านทาง www.esdelearning.org ไดต้ั้งแต่
วันที่ ๑๕ กันยายน เป็นตน้ไป มีรายละเอียดการจัดการอบรมดังนี ้

หลักสูตรครูคัดกรอง (รอบละ ๑๐๐ คน) 
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 วันศุกร์ที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕   เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 วันพุธที ่๗ ธันวาคม ๒๕๖๕   เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

วันอังคาร... 
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 วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖  เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖  เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 
หลักสูตรครูแอดมิน (รอบละ ๑๐๐ คน) 
 วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
หลักสูตรหน่วยกำกับติดตาม 

 วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕   เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ผู้ที่ผ่านการอบรมจะไดร้ับประกาศนียบัตรจาก กสศ. สำหรับการอบรมผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่าน E-Learning  
กสศ.จะมีการประชาสัมพนัธ์ให้สามารถเข้ารับการอบรมได้ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการ
ใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อ ความเสมอภาคทางการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์          
๐ ๒๐๗๙ ๕๔๗๕ กด ๑    
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๓.๓.๗ การอบรมเทคนิคการสอนศิลปะแบบ BBL เพื่อพัฒนาจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 

ด้วยหน่วยพัฒนาหลักสตูร สำนักงานคา่ยศิลปะเด็ก โรงเรียนสอนศิลปะตึกน้ำชลบุรี 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การทดลองนวตักรรมทางการศึกษาวิชาศิลปะมานาน
กว่า ๒๐ ปี อยา่งถูกต้องตามกฎหมาย กำหนดจัดการอบรมเทคนิคการสอนศิลปะแบบ BBL เพื่อพฒันาจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค ์ให้กับครูผู้สอนศิลปะระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ซึ่งหลักสูตรการอบรมครู เรื่อง 
เทคนิคการสอนศิลปะแบบ BBL ระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษา เป็นหลักสูตรที่ไดผ้่านการรับรองจาก
สำนักงานคุรพุัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดจัดอบรมระดับชั้นปฐมวัย ในวันที ่๒๔ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
และระดับชั้นประถมศึกษา ในวันที ่๒๗ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเอเชีย พญาไท 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธใ์ห้ครูสอนศิลปะ 
ระดับปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษาที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าว 
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3.4 กลุ่มบริหารทั่วไป 

3.4.1 แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   
    ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง วา่ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที ่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑  ซึง่กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐ  โดยมาตรา ๗๙  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  
ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  แล้วรายงานต่อผู้กำกับดแูลภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผล
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

สำนักงาน... 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ให้โรงเรียนในสังกัด
ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และดำเนินการติดตามผลการ
ดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดส่ง แบบต่างๆ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 
ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑. แบบติดตาม ปค.๕ (ระดับหน่วยงาน) 
๒. แบบ ปค.๕ (ระดับหน่วยงาน) 
๓. แบบ ปค.๔ 
๔. แบบ ปค.๑ 
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3.4.2 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตามที่สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ได้ดำเนินการประเมิน
คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment 
Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถานศึกษาในสังกัดโดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลแบบ
สำรวจในช่วงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ และสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในชว่งเดือนกันยายน 
๒๕๖๕ นั้น 

บัดนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จึงแจ้งผลการประเมินฯ เพื่อให้
โรงเรียนได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลของโรงเรยีนต่อไป 

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง มีผลการประเมินฯ ผ่าน อยู่ในระดับ AA มคีะแนน
ประเมิน ๙๕.๕๗ คะแนน 

 
ที่ประชุม รับทราบ   
 

3.4.3 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา และ
เด็กตกหล่นให้กลับเข้าสูร่ะบบการศึกษา 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจดัทำโครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา และเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศกึษา 
โดยให้ จังหวดัตรัง เป็นจังหวัดนำร่อง ดำเนินการขับเคลื่อน กลไกการทํางานเพื่อเด็กนอกระบบการศีกษา   
เด็กตกหล่น ในระดับจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาตรัง เขต ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดการศึกษาภาคบังคับ มีพันธกิจในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้เรียนทุกคน ได้รับบริการทางการศึกษาอยา่งทั่วถึงและเท่าเทียมจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดด้ำเนินการจดัทำโครงการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็ก
ตกหล่น เพื่อพัฒนาการศกึษาและคุณภาพชีวิต Trang Set Zero Drop Out และได้คัดเลือกโรงเรยีนในสังกัด
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สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ เป็นโรงเรียนนำร่องการจดัการศึกษาของเด็กนอกระบบ
การศกึษาและเด็กตกหลน่ อำเภอละ ๒ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๐ โรงเรียน ประกอบด้วย 

๑) อำเภอกันตัง  โรงเรียนบ้านบางเป้า โรงเรียนบ้านเกาะมุกด ์

๒) อำเภอสิเกา  โรงเรียนบ้านแหลมไทร โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

๓) อำเภอห้วยยอด  โรงเรียนบ้านวังหลาม โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 

๔) อำเภอวังวิเศษ  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 

๕) อำเภอรัษฎา  โรงเรียนบ้านทอนเหรียน โรงเรียนวัดควนเมา 
มีแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องดังนี้ 

๑) ติดตาม ค้นหา เด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่น ในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานในเขต
พื้นที่บริการของโรงเรียนและในระดับตำบลที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

๒) นำเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่น เข้าสู่ระบบการศึกษา  
๓) เด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่น ไดร้ับการศกึษาไม่ตำ่กวา่การศกึษาภาคบังคับอย่าง

มีคุณภาพ 
๔) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
๕) ส่งเสริมการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันเด็ก

ออกจากระบบการศึกษา 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ได้จดัทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตาม

โครงการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นเพื่อพัฒนาการศึกษา และคุณภาพชีวติ Trang Set 
Zero Drop Out ของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง และคณะกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้งไดร้่วมกันวางแผน
ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่
การศกึษา และดำเนินการติดตาม ดูแล ชว่ยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มที่จะหลุดจากการศกึษาใน
ระบบ ได้กลับเข้ามารับการศึกษาอย่างทัว่ถึงตามบริบท  
 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

3.4.4 การดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต ๒ แจ้งให้โรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. สพป.ตรัง เขต ๒ ดำเนินการดังนี้ ๑) ส่งผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีของผู้บริหารสถานศึกษา 
๒) ส่งผลงาน นวตักรรมสร้างสรรค์คนดีของครูผู้สอน ๓) ส่งแบบเสนอขอรับการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ 
“๑0,000 ครุุชนคนคุณธรรม” ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนละ ๑ คน และครูจำนวนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของโรงเรียน 
ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๕ ตามรูปแบบที่กำหนด 
จำนวน ๓๐ หน้ากระดาษ A4 โดยส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๓ เล่ม และไฟล์ PDF ทาง email: 
yao2512@gmail.com เพื่อดำเนินการคัดเลือกผลงานตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาของผู้บริหาร จำนวน 
๕ ผลงาน ครูผู้สอน จำนวน ๑๕ ผลงาน ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานต่อไป ครผูู้สอน ๑ คน
ต่อ ๑ ผลงาน และสำหรบัครู ผู้บริหารที่เคยส่งผลงานและได้รับเกียรติบัตรรระดับชาติมาแล้วไม่อนญุาตให้ส่ง
ซ้ำทุกรายการ สำหรับผู้ที่ผ่านระดับเขตพื้นที่การศึกษาสามารถส่งซ้ำได้ทกุรายการ ผู้ส่งผลงานที่ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินจะได้รับเกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่ทุกรายการ 

 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

๓.๔.๕ การดำเนิน... 
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3.4.5 การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข          
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพือ่เป็นการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา พร้อมไดจ้ัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ มาเพือ่ให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ 

 

อบายมุข และส่งผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขเข้ารับการประเมินจาก
คณะกรรมการในระดับตา่งๆ ตามขั้นตอนทีก่ำหนด ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๕ หากสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินแต่ละระดับที่กำหนด จะไดร้ับประกาศเป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น ระดับเงิน 
ระดับทอง ระดับเพชร และรักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ ๑ ตามลำดับ” และจะได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล  
เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ไดจ้ัดส่งคู่มือการ
ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔ มาเพื่อให้
สถานศึกษา ไดใ้ช้เป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข และเตรียม
ความพร้อมในการส่งผลงานและรับการประเมินจากคณะกรรมการในระดับตา่งๆ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕  
 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

3.4.1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชา และกัญชงในสถานศึกษา 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งแนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับกัญชาและกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง และกำชับให้สถานศึกษาในสังกัดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ กวดขันและ
เข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ซึ่งมีปรากฏข่าวต่อสาธารณชนเกี่ยวกับกรณีนักเรยีนสูบกัญชา
ในสถานศึกษา ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์เกิดจากการไม่กวดขันในการดูแลนักเรียน ปล่อยปละละเลย ไม่เอา
ใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ จะถือว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความบกพร่อง
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อองค์กรและสถานศึกษา และจะต้อง
รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รายละเอียดปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชา และกัญชงในสถานศึกษา และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม 
(กัญชา) (เอกสารหมายเลข ๓) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนแจ้ง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ทราบและถือปฏิบัติตามกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ กัญชา และกัญชงในสถานศึกษา และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
สมุนไพรควบคุม (กัญชา) ในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้นในสถานศึกษาและนักเรียน 

ทั้งนี้ โรงเรียนวดัเจริญร่มเมือง ได้จัดทำประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียน เพื่อให้นักเรยีน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงผู้
มาติดต่อหรือใช้สถานที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครดั (เอกสารหมายเลข ๔) 
 

ที่ประชุม รับทราบ   
 
 

๓.๔.๒ การสำรวจ... 
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3.4.2 การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) 
ด้วย เทศบาลตำบลควนกุน แจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถ่ินจะ

ดำเนินการเปิดระบบ ข้อมูลสารสนเทศทางการศกึษาท้องถิ่น (Local Education Center information 
system : LEC) ในระหวา่ง วันที ่๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๕ เพื่อให้องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกดัอื่น ใหด้ำเนินการ
ปรับปรุงหรือแก้ไข บันทึกข้อมูลนักเรียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารเสริม(นม) 
และอาหารกลางวัน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ในการนี้ เทศบาลตำบลควนกุน จึงขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนสำรวจข้อมูล
นักเรียน ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และบันทึกข้อมูลลงในแผ่นซีดี
ให้แล้วเสร็จภายในวันที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อรวบรวมใช้สำหรับดำเนินการบันทึกข้อมูลสารสนเทศทาง
การศกึษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ต่อไป 
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3.4.3 การปิดภาคเรียนที่ ๑ และการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
  ตามที่โรงเรียนวัดเจริญรม่เมือง  ได้เปิดภาคเรียนและจัดการเรียนการสอน   
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๕  ตั้งแต่วันที ่๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  และได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ระหวา่งวันที ่ ๒๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  นั้น   

เพื่อให้การเปิด - ปิดภาคเรียนของนักเรียนและการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคลอ้งตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ด้วย ปีการศึกษา     
การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าดว้ยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  สังกดั
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จึงกำหนดปิดภาคเรยีนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  และ
เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ดังนี ้

๑. ให้นักเรียนหยุดพักผ่อนตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๖๕  กรณีนักเรียนคนใดที่โรงเรียน/ครูนดัหมายซึ่งต้องมาโรงเรียนเพื่อดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการเรียนการ
สอน การแก้ไขผลการเรยีน หรืออื่นๆ ที่จำเป็น ให้มาโรงเรียนตามที่โรงเรยีน/ครูนัดหมายโดยแต่งกายดว้ยชุด
นักเรียนหรือแต่งกายดว้ยชุดที่โรงเรียน/ครูกำหนดเท่านั้น ทั้งนี ้ให้ตดิตามข้อมูลความเคลื่อนไหวตา่งๆ ของ
โรงเรียนกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับการเปิด - ปิดภาคเรียนและอื่นๆ ทางช่องทางไลนก์ลุ่มของ
ห้องเรียน  เพจเฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ของโรงเรียน 

๒. กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒  ปีการศกึษา ๒๕๖๕ วันที ่๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕  ให้นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนตามปกติ  พร้อมรับอุปกรณ์การเรียน 

๓. อนุญาตให้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาหยุดพักผ่อนตั้งแต่วันที่ 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และให้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕  ทั้งนี้ ให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียน ยังคงปฏบิัติหน้าที่
ราชการตามปกต ิดว้ยความเคร่งครัดและรับผิดชอบ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับ
อนุญาตให้หยุดพกัผ่อนหากโรงเรียนมีราชการที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติราชการตามที่ไดร้ับมอบหมายโดยทันที 
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ระเบียบวาระ.. 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่นๆ   
  ไม่มี 
 
เลิกประชุม เวลา 13.00 น. 
 
 
 
 

(นางสาวณิชกมล  เฉ้ียนเงิน) 
    ผู้จดบันทึกการประชมุ 


