รายงานการประชุม
สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2

ครั้งที่ 1/2561
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
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รายงานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ครั้งที่ 1/2561
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตประถมศึกษาแพร่ เขต 2
อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
...........................................................
ผู้มาประชุม
1. นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
2. นางศุภมาส สินมณี
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
3. นายชูชาติ พอจิต
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
4. นายมานะ กาศโอสถ
แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
5. นายคารณ กิ่งแก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6. นางพัทธ์ธีรา ตุ้ยเต็มวงค์
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
7. นางวิมลพรรณ เวทมนต์
แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
8. นายสงกรานต์ พุ่มพวง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
9. นายทนัน เหล่ากอ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา
10. นางสาวสุดาวรรณ ดังก้อง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)
11. นายเสนีย์ คาหงษา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
12. นายไกรฤกษ์ กิ่งแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)
13. นางมาลินี ดอกแก้ว
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
14. นายสมคิด กระเสาร์
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสร่างโศก
15. นางวัชรี กาศสนุก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บารุง)
16. นายประดิษฐ์ คามี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
17. นางปรียาภรณ์ วังคะออม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บารุง)
18. นายณัฐพงษ์ เหล็กทั่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)
19. นายคงฤทธิ์ สนิทชน
ผู้อานวยการโรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์
20. นางภัสสร อินปรา
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)
21. นายประธาน ตาวิยะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านผาสุก(ราษฎร์บารุง)
22. นางจารุนันท์ สลักลาย
แทนผู้อานวยการโรงเรียน บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)
23. นายโรมเพ็ชร เสาร์แดน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)
24. นายชัยรัตน์ อิ่นคา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)
25. นางเยาวลักษณ์ อุปนันชัยชนะ ผู้อานวยการโรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร
26. นายพูลศักดิ์ สุปินนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวดง
27. นายสุวรรณ ถือแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บารุง)
28. นายประยุทธ กาศวิลาศ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสบสาย(จันทรพัฒน์ประชาสรรค์)
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29. นายคนอง วงศ์ขันแก้ว
30. นายมนัส ทองอินทร์
31. นายทรงศักดิ์ ชมสวน
32. นายประหยัด แก้วกุลฑล
33. นายพินิจ แก่นจันทร์
34. นางธีรณันต์ สารจินดาพงศ์
35. นางวิภาวรรณ วงศ์เวียน
36. นางนิษฐ์ชกานต์ ดวงแก้ว
37. นายสาราญ กองโกย
38. นายไพโรจน์ สุขธยารักษ์
39. นายวิริยะ วรายุ
40. นายคมสัน ธรรมสรางกูร
41. นายจงรัก บัวคา
42. นางไพวัลย์ วรสาร
43. นางลัดดา วัฒนสัจจานุกูล
44. นายสายัน ปิลาผล
45. นางสาวกุลนาถ คาสีวาด
46. นางนเรศ แก้วธรรมานุกูล
47. นางศิปภา ปุญชุพิศาล
48. นางทัศนีย์ จันทร์ป้อม
49. นายสิทธิศักดิ์ ราชสีห์
50. นายอนันต์ สุภา
51. นายวีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุล
52. นายวีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุล
53. นางสาวมุกดา สะเอียบคง
54. นายพลัฎฐ์ สุดเสน่ห์
55. นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว
56. นายนิวัติ อุ่นอารมณ์
57. นายชาติชาย ชาติพินิจ
58. นายสาโรช วิริยะเมธี
59. นายนิกร พุ่มพวง
60. นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม
61. นางอุดมพร ถิ่นทิพย์
62. นายสง่า พุ่มพวง
63. นายบุญมี เหลาธรรม
64. นายศักดิ์สิทธิ์ ชื่นบาน
65. นางกอบกุล พรหมทอง

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา)
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)
ครูผู้ทรงคุณค่า
แทนผู้อานวยการโรงเรียน วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
ผู้อานวยการโรงเรียน
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บารุง)
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
รก.ผู้อานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บารุงวิทย์)
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านบ่อ
รก.ผู้อานวยการโรงเรียน อนุสรณ์รัฐประชา
รก.ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านแม่รัง(จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
รก.ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านค้างตะนะวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านไผ่ล้อม(สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์46
รก.ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านปากจอกวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านวังเลียง
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประชารัฐวิทยาคาร
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บารุง)
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)
รก.ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)
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66. นางสุจิตรา หมอยา
รก.ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)
67. นายชูศักดิ์ แสนอินทร์
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านนาใหม่
68. นายวิโรจน์ เวียงจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านสลก
69. แทนผู้อานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย (มีลายมือชื่อ ไม่ระบุชื่อ นามสกุลเต็ม)
70. แทนผู้อานวยการโรงเรียน บ้านป่าสักปางไม้ (มีลายมือชื่อไม่ระบุชื่อ นามสกุลเต็ม)
71. นายสมภพ คายวง
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านแม่กระต๋อม
72. นายบุญถนอม ตันจันตา
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านม่วงคา
73. นายธนวัทธ เพลินหัด
รก.ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านแม่ขมิง
74. นางสาวปิยวรรณ อินกัน รก.ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านแพะทุ่งเจริญ
75. นายปัญญา แก้วมุกดา
รก.ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านสองแคว
76. นางนิภาพร ทากัณทวงค์ ผู้อานวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านแม่ป้าก
77. นางสาวอรนลิน จินะฝั้น
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านแม่บงใต้
78. นางเบญจมาศ พรมท้าว
รก.ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านแม่บงเหนือ
79. นายอานวย สีสด
รก.ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านค้างใจ
80. นายทรงพล เวียงชัย
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านแม่สิน
81. นายจักราวุท ไผทวรรณกุล ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านสบป้าก
82. นายธงชัย เบ้าทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแช่ฟ้า
83. นายยรรยง ธรรมโท
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังชิ้น
84. นายธนเทพ รักปลื้ม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังเบอะ
85. นายสมควร ใจหาญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหาดรั่ว
86. นางอาไพ จันทร์สุวิมล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่แปง
87. นายชาญยุทธ อันปัญญา รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่แฮด
88. นางธนพร แมตสิบสอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ตื้ด
89. นายสมคิด ทาชุ่ม
แทนผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง
90. นายบุญธรรม เพิ่มขึ้น
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปางไฮ
91. แทนผู้อานวยการโรงเรียน บ้านปางมะโอ (มีลายมือชื่อไม่ระบุชื่อ นามสกุลเต็ม)
92. นายนิคม บุญซ้อน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาพูน
93. นางนพร ชาติสิงห์ทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาปลากั้ง
94. นายปรีชา แก้วปาเฟือย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังลึก
95. นางกนกพรรณ จันทร์เดช ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่155)
96. นางพิชญาณัฏฐ์ ทิพย์เนตร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวง
97. นายวชิระ กาทอง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
98. นายพิทักษ์ กาวีวน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่
99. นายสมบัติ จันทร์ศรี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยลากปืน
100. นางแสงเดือน คามา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าแรม
101. นายดนัย อินโองการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
102. นายภานุพงศ์ กาศทิพย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าไผ่
103. นางดวงพร วงศ์ดาว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปางเคาะ
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104. นายประสิทธิ์ ไชยวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไทรย้อย
105. นายระพิน บุญเป็ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากปาน
106. นายชยพล นักระนาด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยกูด
107. นายปิยะกร ทุมวงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนเด่นทัพชัย
108. นายสุรชัย พื้นดี
ผู้อานวยการโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
109. นางสุพัตรา กันยะมี
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเด่นชุมพล
110. นางสาวศรีสุภางค์ ถุงเงิน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
111. นายไพศาล สุวรรณเกษม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าโค้ง
112. นางสาวอัญชลีภรณ์ กันฉิ่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ยุ้น
113. นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนหลวง
ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)
2. ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บารุง)
3. ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านน้าริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ไปราชการ
4. ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านวังกวาง
5. ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านค้างปินใจ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางกาญจนา มีมาก
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
2. นายพิเชษฐ์ สุดใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
3. นายเอกธิดล ปัญญาวัน
พนักงานคอมพิวเตอร์
4. นางสาวแคทรียา เหงยสูง
พนักงานการเงินและบัญชี
5. นางสาวชมัยพร แก้วสุทธิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
6. นางชีวารัตน์ ปรารมภ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
7. นางสาววชิราภรณ์ สายาวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
8. นายรัฐนันท์ สินมณี
เจ้าหน้าที่พัสดุ
9. นางกาญจนา เทียมแสน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
10. นางแสงหล้า สุดใจ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
11. นางสรวงสุดา เสนากูล
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
12. นางนภาพร แสนบ่อ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
13. นางปรียา สาลี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
14. นายณรงค์ พุ่มพวง
ช่างไม้ระดับ ช 4
15. นางเบญจรัตน์ ใจทิพย์
แม่บ้าน
16. นายบรรหยัด อินทร์แก้ว
ช่างไฟฟ้า ช 4
17. นายพารนันท์ จันรัก
นักการภารโรง
18. นางนงค์นุช ประดับ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
19. นายชิดชน ชากฤษ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
20. นายสมเดช ชัยมงคลพันธุ์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประธานในที่ประชุมมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนดังนี้
1. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกผลงานการเขียนเรียงความรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่ “เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย : ปลูกฝังความรักชาติ รักถิ่นแผ่นดินเกิด” ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
1.1 ระดับชั้น ป. 1 เด็กหญิงณัฎฐณิชา คาภาศิริ
โรงเรยนบ้านเด่นชุมพล
1.2 ระดับชั้น ป. 2 เด็กหญิงชาธิณี เพชรมุณี
โรงเรียนบ้านวังชิ้น
1.3 ระดับชั้น ป. 3 เด็กหญิงวิชญาดา เครือเด็ม
โรงเรียนบ้านวังชิ้น
1.4 ระดับชั้น ป.6 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ขัดแสนจักร โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
1.5 ระดับชั้น ม.1 เด็กหญิงสิริวัณ ยมทัศน์
โรงเรียนบ้านวังเบอะ
2. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกผลงานการเขียนเรียงความรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่ “เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย : ปลูกฝังความรักชาติ รักถิ่นแผ่นดินเกิด” ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
2.1 ระดับชั้น ป. 1 เด็กหญิงณัฎฐณิชา คาภาศิริ
โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล
2.2 ระดับชั้น ป. 3 เด็กชายวัชรพล ยมทัศน์
โรงเรียนบ้านวังเบอะ
2.3 ระดับชั้น ป. 5 เด็กชายวรรธนภร นพกาล
โรงเรียนบ้านวังชิ้น
2.4 ระดับชั้น ม. 3 เด็กชายธีรพัฒน์ ถ้วนถี่
โรงเรียนบ้านวังเบอะ
3. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกผลงานการเขียนเรียงความรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่ “เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย : ปลูกฝังความรักชาติ รักถิ่นแผ่นดินเกิด” ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
3.1 นางสาวเรดี ใจบุตร นางสาวเรวดี ใจบุตร
โรงเรียนบ้านน้าริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประธานในที่ประชุม
แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ช่วงระยะที่ผ่านมา 2-3 เดือนได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
ขอแสดงความชื่นชมโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนดีมาก และในด้านการอ่านออกเขียนได้ ของ ป.1- ป.3
จะติดตามอีกครั้ง ป.1 อ่านออก ป.3 อ่านรู้เรื่อง
2. การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นนโยบายเร่งด่วน ต้องมีความคุ้มค่า มีความสาคัญ เพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
3. การตรวจสอบระบบบัญชีงบประมาณของสถานศึกษา ให้จัดทาตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันด้วย ขณะนี้
สตง. ได้เข้าตรวจสอบในจังหวัดใกล้เคียง
4. ดาเนินการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบ Public School เพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยกรอบมาตรฐานการดาเนินการโรงเรียนรูปแบบดังกล่าว
จะเริ่มดาเนินการในโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลางที่มีความเหมาะสม จังหวัดละ1 แห่งหรือ 77 โรงเรียน โดยอาจมี
มากกว่า 77 โรงเรียนหาก เห็นว่ามีความเหมาะสม ทั้งนี้โรงเรียน Public School จะเป็นโรงเรียนในกากับของศธ. เช่นเดิม
แต่จะมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความอิสระ ภายใต้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจาก 4
ภาคส่วน คือ ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย
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จาเป็นต้องเป็น คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เท่านั้น ยังเปิดโอกาสให้คณะอื่น ๆ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ เข้ามามีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาด้วย หากโรงเรียนใดสนใจจะสมัครก็เตรียมตัวได้
5. การยกเลิกหนังสือยืมเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 รัฐมนตรีว่าการ ศธ. มีนโยบายชัดเจน ให้จะยกเลิก
นโยบายหนังสือยืมเรียน เนื่องขณะนี้หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมาก สาระในหนังสือเรียน มีความเปลี่ยนแปลง
โดยตลอด การใช้หนังสือยืมเรียนอาจจะไม่สะดวกในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ โดย สพฐ. ก็มีการปรับเนื้อหาการเรียนทั้ง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภูมิศาสตร์ ดังนั้นเนื้อหาแต่ละวิชามีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก โดยมีหนังสือ
แนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว และแจ้งยกเลิกนโยบายหนังสือยืมเรียน ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยยืนยันว่า
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป สพฐ. ยังแจกหนังสือเรียนฟรีให้นักเรียนครบ 100% เช่นเดิมตามปกติ โรงเรียนไม่ต้องประกาศ
ให้เด็กนาหนังสือเรียนมาคืน หากโรงเรียนใด ให้เด็กนาหนังสือเรียนมาคืน จะถือว่า เป็นการกระทาที่ไม่สอดคล้องกับนโยบาย
6. คูปองครู การพัฒนาบุคลากรครู ให้ครูสมัครทางอินเตอร์เน็ตและสพฐ.จะแจ้งให้ทราบว่าหลักสูตร
ดังกล่าวที่สมัครไว้มีผุ้สมัครมากน้อยเพียงไร ดาเนินการอย่างไร หากมีจานวนมากให้เขตเป็นผู้ดาเนินการ หากมีจานวนน้อย
ให้เขตเป็นผู้ประสานงานในการดาเนินการ และการพัฒนาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการดาเนินการ PLC ในสถานศึกษา
7. การบริหารบุคลากร ในช่วงระยะเวลานี้ การย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ติดเงื่อนไขในด้านการ
บริหารงานบุคคล ชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูล
ผู้รักษาราชการแทนผอ.ร.ร. จานวน 21 คน ในที่ประชุมมีจานวน 23 คน ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ตรวจสอบความถูกต้อง
อีกครั้งหนึ่ง และให้โรงเรียนเสนอที่ปรึกษาของสถานศึกษา
8. การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาให้ระมัดระวังการปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนดอย่าง
เคร่งครัด
9. โรคพิษสุนัขบ้า ให้สถานศึกษาระมัดระวัง ดูแลนักเรียนและบุคลากรในสังกัด ตอนนี้กาลังระบาด
ที่ จังหวัดน่าน
10. เด็กจมน้า ให้สถานศึกษาระมัดระวัง ช่วงปิดเทอมจะมีนักเรียนจมน้าเป็นจานวนมาก ควรมีการแจ้ง
แนวทางเตือนนักเรียนอย่าเล่นน้า ปีที่ผ่านมา จานวนนักเรียนจมน้ามากกว่า 300 คน
11. ไลน์ Obec 2018 ระบบแอพพิเคชันไลน์ ซึ่งสพฐ.จัดตั้งระบบใหญ่ Obec 2018 จะมีสมาชิก
200,000 กว่าคน
12. เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาติดตามชม รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. เวลา 08.00 น. พุธเช้าข่าวโรงเรียน
เวลา 07.30 น.
13. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือ การแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2๕๖๐ ในโอกาสและวันพิธีสาคัญให้ชักและประดับธงชาติ ณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ
และที่สาธารณสถาน ตามกาหนดวันและระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(1) วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 1 วัน
(2) วันมาฆบูชา 1 วัน
(3) วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 1 วัน และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันที่ 6 เมษายน
(4) วันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 1 วัน
(5) วันพืชมงคล 1 วัน
(6) วันวิสาขบูชา 1 วัน
(7) วันอาสาฬหบูชา 1 วัน
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(8) วันเข้าพรรษา 1 วัน
(9) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 วัน มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 28 และวันที่ 29 กรกฎาคม
(10) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 1 วัน วันที่ 12 สิงหาคม
(11) วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 1 วัน
(12) วันสหประชาชาติ วันที่ 24 ตุลาคม 1 วัน
(13) วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 2 วัน พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 และวันที่ 6 ธันวาคม
(14) วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม 1 วัน
14. การระดมทรัพยากรการสนับสนุนทางการศึกษา ให้โรงเรียนจัดเตรียีมข้อมูลการสนับสนุนทรัพยากร
การระดมทรัพยากรในรอบปีการศึกษานี้ โดยนับจนถึงเดือนเมษายน โดยระบุว่าได้รับการสนับสนุนจากใคร นาไปทาอะไร ได้
งบเท่าไหร่ ขอข้อมูลหลังวันสงกรานต์ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561
15. การประชุมด้านพัสดุของโรงเรียน ที่โรงแรมแพร่นครา เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียนอย่าง
แท้จริง
16. การประชุมคณะกรรมการ กตปน. มีมติการจัดทาห้องเรียนคุณภาพ ซึ่งมีตัวชี้วัด ซึ่งกลุ่มนิเทศจะนาขึ้น
เว็บไซต์ จะมีการประเมินห้องเรียนมีการให้รางวัลห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ
17. จะมีการประชุมประธานกลุ่มและนายกสมาคมในโอกาสต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560
(รายละเอียดในเว็บไซต์สพป.แพร่ เขต 2 http://www,phrae2.go.th/)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องแจ้งจากรองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 กลุม่ และหน่วยตรวจสอบภายใน
3.1 เรื่องแจ้งจากนางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2
3.1.1 การขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย จาก กศจ.ลาปาง มี 3 กรณี
(1) บรรจุใหม่ จานวน 5 ราย ประกอบด้วย
1. น.ส.ปรมา ปรวนะฤทธิ์ ร.ร.บ้านแม่รัง วิชาเอกคณิตศาสตร์
2. น.ส.ธิติกานต์ เสริมกลิ่น ร.ร.บ้านแม่หลู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
3. น.ส.นิภาวรรณ มหาวรรณ์ ร.ร.บ้านแม่แปง วิชาเอกคณิตศาสตร์
4. น.ส.รุ่งอาภรณ์ สินธุเขียว ร.ร.บ้านหาดหั่ว วิชาเอกวิทยาศาสตร์
5. นายเจริญทรัพย์ จายาม ร.ร.บ้านนาพูน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
(2) อยู่ระหว่างดาเนินการเรียกบรรจุ จานวน 4 โรง ประกอบด้วย
1. ร.ร.บ้านค้างปินใจ วิชาเอกคณิตศาสตร์
2. ร.ร. บ้านวังเลียง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
3. ร.ร.บ้านไร่หลวง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
4. ร.ร.บ้านแม่จองไฟ วิชาเอกวิทยาศาสตร์
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(3) ขอใช้บัญชีไป กศจ.ลาปางแล้ว แต่หมดบัญชี
1. ร.ร.บ้านไผ่ล้อม วิชาเอกภาษาไทย
2. ร.ร.บ้านป่าคาป่าม่วง วิชาเอกภาษาไทย
3. ร.ร.บ้านแม่ตื้ด วิชาเอกปฐมวัย
3.1.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1
ประจาปี 2561
3.1.3 แนวปฏิบัติการตัดฟันต้นไม้ของสถานศึกษา และแนวปฏิบัติกรณี
สถานศึกษาต้องการตัดต้นไม้ประเภทไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้าม
ในที่ราชพัสดุ (ตามเอกสารแนบท้าย)
3.1.4 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0415.4/ว 333 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
3.1.5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2560 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 27 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
3.1.6 การอนุมัติงบประมาณงบดาเนินกงาน(ค่าใช้จ่าย)รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
จานวน 14 โรงเรียน ตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ที่ ศธ 04110/3963
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
3.2 กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายคารณ กิ่งแก้ว ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งเรื่องในที่ประชุมดังนี้
3.2.1 อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบบูรณาการ กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา อบรมนักเรียนก่อนวัยเสี่ยงระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จานวน 4 อาเภอๆ ละ 200 คน ใน
ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2561 ในแต่ละอาเภอดังนี้
- อาเภอสูงเม่น วันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น
- อาเภอลอง วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมร.ร.อนุบาลจรูญลอง
รัตนาคาร
- อาเภอเด่นชัย วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอเด่นชัย
- อาเภอวังชิ้น วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ พระปริยัตะรรมสัมฤทธิบุญวิทยา
3.2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน ได้ดาเนินการโครงการเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2561
ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสานักงานสาธารรสูขจังหวัดแพร่ และ
โรงพยาบาลแพร่
3.2.3 โครงการนิเทศกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินการงานโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธุ์ – 5 มีนาคม 2561 ได้ประเมินผลครบทุกโรงเรียน
3.2.4 โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้โรงเรียน 6 โรงเรียนประกอบด้วย บ้านทุ่งเจริญ บ้านแป้น ชุมชนบ้านบวกโป่ง
บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บารุง) บ้านห้วยไร่ และบ้านบ่อแก้ว ให้โรงเรียนดาเนินการตามหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
3.2.5 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
3.2.6 การขอข้อมูลนโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย
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3.3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายมานะ กาศโอสถ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ได้แจ้งเรื่องของกลุ่มนิเทศฯ ต่อที่ประชุมดังนี้
3.3.1 การขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนร่วมโครงการปี 2561 จานวน 22 โรงเรียน
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561
- กิจกรรมการศึกษาดูงานโครงการในราชดาริ ฯ วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2561
3.3.2 การชับเคลื่อนนโยบายอ่านออกเขียนได้ (RT)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 การประเมิน ป.1 ของ สทศ. สนามสอบรายงานภายในวันที่ 7
มีนาคม 2561 และ รายงานให้สพป.แพร่ เขต 2 ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561 มีโรงเรียนรายงานมาแล้วบางโรงเรียน
3.3.3 การรายงานสรุปผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกระดับชั้น
1) การสอบ 0-Net
- ระดับประถมศึกษาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ทราบผลภายในวันที่ 25 มีนาคม 2561
- ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ทราบผลภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561
2) การสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561
3) การสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 วันที่ 7 มกราคม 2561
- สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจอัตนัยวันที่ 8 มีนาคม 2561
- ส่งข้อทดสอบให้ สพฐ. วันที่ 13 มีนาคม 2561
- ประกาศผลภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
3.3.4 การนิเทศภาคเรียนที่ 2/2560
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

กาญจนา มีมาก
(นางกาญจนา มีมาก)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

ชูชาติ พอจิต
(นายชูชาติ พอจิต)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
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เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ในสังกัด
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ
สพป.แพร่ เขต 2 อ.สูงเม่น จ.แพร่
1. แนวปฏิบัติการตัดฟันต้นไม้ของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. แนวปฏิบัติกรณีสถานศึกษาต้องการตัดต้นไม้ประเภทไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้าม
ในที่ราชพัสดุ
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1. แนวปฏิบัติการตัดฟันต้นไม้
ของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
………………………………..
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวปฏิบัติ ไว้ดังนี้
1. การตัดต้นไม้ (ไม่ใช่ไม้หวงห้าม) ในที่ราชพัสดุ
สถานศึกษาที่มีความจาเป็นจะตัดฟันต้นไม้ยืนต้น (ไม่ใช่ไม้หวงห้าม) ในที่ราชพัสดุ เป็นส่วนควบตามมาตรา 145
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทาความตกลง กับกรมธนารักษ์พื้นที่ พร้อมชี้แจง
เหตุผลและความจาเป็นที่ชัดเจน การจาหน่ายไม้ที่ได้มาจากการตัดฟันต้นไม้ในที่ราชพัสดุ ถือเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์
2. การตัดไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้าม ในที่ราชพัสดุ
สถานศึกษาที่มีความจาเป็นจะตัดไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้าม ในที่ราชพัสดุ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทาความตกลงกับกรมธนารักษ์พื้นที่ โดยแจ้งรายละเอียดพร้อมเอกสาร ดังนี้
1) เหตุผลความจาเป็นที่ต้องขอตัดต้นไม้ 2) ชนิดของไม้
3) จานวนต้นไม้ที่ขอตัด
4) บัญชีรายการต้นไม้ที่ขอตัด
5) ขนาดของต้นไม้ที่ขอตัด
6) แผนผังหน่วยงานการศึกษาและต้นไม้ที่ขอตัด
โดย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องเสนอเรื่องขออนุญาตต่อกรมป่าไม้ หรือสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด การจาหน่ายไม้ที่ได้มาจากการตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ ถือเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์
อนึ่ง การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เป็นความผิดอาญา
3. การตัดต้นไม้ (ไม่ใช่ไม้หวงห้าม) ในที่ดินประเภทอื่น
สถานศึกษาที่มีความจาเป็นจาตัดต้นไม้ยืนต้น (ไม่ใช้ไม้หวงห้าม) ในที่ดินประเภทอื่น
เป็นส่วนควบตามมาตรา 145 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขออนุญาต
ตัดฟันต้นไม้ ไปยัง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นให้ชัดเจน เพื่อเสนอขอ
อนุญาตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเภทที่ดินต่อไป การจาหน่ายไม้ที่ได้มาจากการตัดฟันไม้ดังกล่าว ถือเป็น
รายได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. การตัดไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้าม ในที่ดินประเภทอื่น
ให้เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขออนุญาตตัดไม้ดังกล่าว ไปยัง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อเสนอขออนุญาตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเภทที่ดินต่อไป โดยรายละเอียดพร้อมเอกสาร ดังนี้
1. เหตุผลความจาเป็นที่ต้องขอตัดต้นไม้ 2. ชนิดของไม้
3. จานวนต้นไม้ที่ขอตัด
4. บัญชีรายการต้นไม้ที่ขอตัด
5. ขนาดของต้นไม้ที่ขอตัด
6. แผนผังหน่วยงานการศึกษาและต้นไม้ที่ขอตัด
โดย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอเรื่องขออนุญาตต่อกรมป่าไม้ หรือสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด การจาหน่ายไม้ที่ได้มาจากการตัดต้นไม้ในที่ดินประเภทอื่น ถือเป็นรายได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เป็นความผิดอาญา
ทั้งนี้ สพฐ.ได้มอบอำนำจให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปฏิบัติเกี่ยวกับที่รำชพัสดุเพื่อใช้ประโยชน์ในทำงรำชกำรตำมคำสั่ง
ที่ 63/2546 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2546
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2. แนวปฏิบัติกรณีสถานศึกษาต้องการตัดต้นไม้
ประเภทไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามในที่ราชพัสดุ
…………………………………………………
1. ให้สถานศึกษาทาหนังสือแจ้งขอตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จะทาหนังสือขออนุญาตต่อกรมป่าไม้ เมื่อได้รับแจ้งอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้ว จะต้องทาความตกลงกับที่
ราชพัสดุ ต่อไปโดยสถานศึกษาต้องส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้แนบในหนังสือแจ้งขอตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุด้วย ดังนี้
1) เหตุผลความจาเป็นที่ต้องขอตัดต้นไม้ และโครงการดาเนินการ (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นจริงๆที่ต้องตัดต้นไม้)
2) แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งต้นไม้ที่ขอตัด
3) บัญชีแสดงรายละเอียดประกอบการอนุญาตตัดต้นไม้ (ดังบัญชีที่แนบ)
(เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว) ให้วัดจากพื้นขึ้นมาประมาณ 1 เมตร)
4) รูปถ่ายต้นไม้ที่ขออนุญาตของแต่ละต้น (ให้ใส่หมายเลขประจาภาพให้ตรงกับลาดับที่ในบัญชีแสดงรายละเอียด)
5) แบบ ทบ.3
2. เมื่อสถานศึกษามีหนังสือและรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นส่งมายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจะพิจารณาถึงเหตุผลความจาเป็นและเอกสารประกอบการพิจารณา และจะดาเนินการขออนุญาตไป
ยังกรมป่าไม้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จะส่งเอกสารการอนุญาตจากกรมป่าไม้และเอกสารตามข้อ 1)-5) ไปยัง กรมธนา
รักษ์พื้นที่ เพื่อพิจารณาต่อไป
3. เมื่อกรมธนารักษ์พื้นที่ได้แจ้งผลการพิจารณามาแล้วและเห็นชอบในการดาเนินการดังกล่าว
สถานศึกษาถึงจะ
ดาเนินการตัดต้นไม้ได้
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