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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 

ครั้งท่ี  1 /2561 
วันพุธที่  28  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕61 

ณ อาคารวิทยบริการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสมเกียรติ  ชิดไธสง   ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
2. นายเล็ก  ทาเพชร   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรุี เขต 2 
3. ว่าท่ี ร.ต.ศภุกฤต  ตรีมงคล  รองผูอํ้านวยการสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
4. นางบัวคํา  ต้ังสุวรรณ์   รองผูอํ้านวยการสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
5. นายฉัตรชัย  น่วมโพธ์ิ   รองผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
6. นางสาววรรณา  นาเจริญ  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
7. นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
8. นางพิระตา  บิณศิรวานิช  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
9. นางสาวเอ้ืออารี  ท้วมเสม  ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
10. นางอรสา  เรืองรองธรรม  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรพัย์ 
11. นางกชพร  ศิริปรุ   แทนผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
12. นางสาวนริมล  วงษ์ธนสภุรณ ์ รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
13. นางวัชรากร  เคยบรรจง  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยกลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
14. นางสาวสพุรรณี  อภัยพิมพ์  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการกลุ่มสง่เสริมการศึกษาทางไกลฯ 
13. นายเกียรติศักด์ิ  ศรีคําบล  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 
14. นายคมศักด์ิ  เส้นศนูย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 
15. นายอิทธิรัตน์  ควรชม  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบํารุงธรรม     
16. นายสาธิต  รื่นเริงใจ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 
17. นางประณีต  จีนบุญมี  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบึงไม้ 
18. นายสนัติ  คงศิลป์   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่ามะปราง 
19. นางเอ้ืออารีย์  กันพล  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง    
20. นายสุเมธา ติยะบุตร   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม 
21. นายศรีสุวรรณรัตน์  อาจอินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุรีการาม 
22. นางวาสนา  สุขธนู   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองน้ําเขียวฯ  
23. นายบุญสม  ปัญญาเหลือ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโป่งมงคล 
๒4. นายยุทธกจิ  ถาวรเกษตร                   แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโปง่ก้อนเส้า  
๒5. นายปองภพ  ศรีนาดี   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหาดสองแควฯ        
26. นายโอภาส ศิลปเจริญ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙  
27. นายสานติย์  พัชรจารุกิตต์ิ  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าคล้อ 
28. นายปรีชา  อุ่มอยู่   รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านผงัสามัคค ี
29. นายวิจิตร์  พิกุลทอง   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธ์ิเหนือ 
30. นายสงิห์ดง  โตมะนิตย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนิซ้อน  
31. นางยุพา  ช้างสีทา   รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเตาปูน  

                    32.นายประสบ... 
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32. นายประสบ  โชติกวิรัตน ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสองคอนกลาง       
๓3. นายสมชาย  แสงดวงมาศ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดถ้ําเต่า           
๓4. นายธนพล  นวลมะณีย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ่อโศรก 
๓5. นางวรฌยาพร  พวงมณี  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ฯ        
36. นายเชิดชัย  ศรีสังวาลย์          รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกรุง 
37. นางกชกร  รุ่งหัวไผ่   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
38. นางสุพรรณี  โชติกวิรัตน์            รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดตาลเด่ียว 
39. นางพิมพ์ใจ  กลางนุรักษ์  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านดง 
40. นางอังสนา  ปานชาลี  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 
41. นางอรกญัญา  ยาดี   รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดขอนหอม 
42. นายชุมพร  บุญน้อม   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนาบญุ 
๔3. นายสงัเวียน  สกุลอินทร์  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชําผักแพว 
๔4. นางวัชรี  สุนทรนนท์   ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนนคิมทับกวางสงเคราะห์ ๑ 
45.นางตีรณนัท์  ใจทะวงค์  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนนคิมทับกวางสงเคราะห์ 2   
46. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย์ รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ 
47. นางสัมฤทธ์ิ   พ่ึงบุญ   ผู้อํานวยการโรงเรียนอนบุาลทับกวาง 
48. นางมะลิวรรณ  บุญนะฤธี  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง  
49. นายสมชาย  ร่วมชาติสกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับบอน 
50. นายธนกฤต  ใจผ่องพุฒิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 
51. นายวิเชียร  อัมเรศ   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านช่อง   
52. นายประเวศ  แจ้งประดิษฐ  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 
53. นายชยกร  ควรระงับ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย ฯ 
๕4. นายประภาส  หารคุโน  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสมัครฯ   
๕5. นายชัยรัตน์  บุญหล้า  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่  
56. นายไพฑูรย์  พัฒนจันทร์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองผักชี 
57. นายสุทัศน์  จันขนุทด  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านจาน 
58. นางสาวกานดา  มณีรัตน ์  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองครก 
59.นายฉัตรชัย  กุลชูศักด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบัวลอยฯ 
60. นางจารุชา  ควรระงบั  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกฯ 
61. นายศุภวัฒน์  นาราจิรารักษ์  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยขม้ิน      
62. นางสาวพรรณวดี  ปามุทา  ผู้อํานวยการโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนสุรณ์)                                          
63. นางดัสสนี  สังข์วงษ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยทองหลาง  
64. นางดัสสนี  สังข์วงษ์   รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนสันมะค่าบกนอ้ยสามัคคี   
๖5. นางสาวกาญจนา  ทาทํานุก  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านไผ ่
66. นายเกียรติณรงค์  วันคาํ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 
67. นายวิชัย  พรหมบุตร   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านลาด  
68. นายสมหมาย  ทองแดงเจือ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญฯ 
69. นายสมศักด์ิ  คงสมนวน            ผู้อํานวยการโรงเรยีนวัดขอนชะโงกฯ 
70. นายมนตรี  สุวรรณเนตร  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองปลาหมอ   
71. นายไพรัช โตบารมีกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติวิหารฯ 
                /72.นายวัชรวัฒน์...  
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72. นายวัชรวัฒน์  ศิลาชัย  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองอ่างทอง     
๗3. นางพัชรนิทร์  อภิญญากุล  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองปลงิ 
๗4. นายพิทยา  ศรีดาพันธ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสะเดาฯ 
๗5. นางสาวกัญญ์ชิสา  ทุมมาพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอฯ   
76. นางวิลาวัณย์  มนตรี   รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโพนทอง  
77. นายสมศักด์ิ  คัมภีพันธ์   รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกลาง 
78. นายบุญรวม  สังข์น้อย  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดร่องแซงฯ  
79. นาพิจักษณ์ รุญจํารัส   แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตรฯ   
80. นายอุทัย  สังข์วงษ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนอนบุาลหนองแค ฯ 
81. นางเอมอร บูรณศักด์ิ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง 
82. นางนงนุช  คงสมบูรณ ์  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรทัธาธรรม  
83. สบิเอกบุญรัตน์  มงคล  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองห้า 
๘4. นางอนงคน์ุช  วิลาบุตร  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองห้าฯ 
85. นายมนพ  สภาพสวัสด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดลําบัว   
86. นางจิรัฐยา  โพธ์ิเงิน   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 
87. นายนิวัฒน์  วงศ์สวาสด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองโรง 
88. นางสาวกันตนา  จิตบรรจง     ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกุ่มหักฯ 
89. นายอาณัติ  พิกุลแก้ว  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองโพธิ์  
90. นายสําเภา  พาราพิชัย  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเจริญธรรม 
91. นายสมชาย รักญาติ   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ     
92. นายธรรมนูญ  บํารุงธรรม  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนบุาลวิหารแดง 
๙3. นางประชิด  นวลจันทร์  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 
๙4. จ่าสบิเอกประคอง  พุกสขุ  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทรฯ 
๙5. นายสปุัญญา  ศิริกุลชัยวัฒนา  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม      
96. นายสมัย  กวางโตน   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 
97. จ่าสบิเอกประคอง  พุกสขุ  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองไทร 
98. นายธวัช บัวสุวรรณ   ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง  
99. นางกรองทิพย์  ทวีสุข  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางกง 
100. นายธรรมนูญ  เอ่ียวเส็ง  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 
101. นายเจตพนต์  จันทร์เขยีว  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านดอน 
102. นายวิริยะ  ค่ําคูณ   รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสรวง ฯ  
๑๐3. นายพิทักษ์สนั  บัวภา  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านลํา ฯ 
๑๐4. นายวิรุต  หนองหงอก  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค ์ 
๑๐5. นางดัชนี  ปานหงษ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 
106. นางเฉลา  บุญมี   รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกระต่าย ฯ    
107. นายคมสัน  แจ้งมรคา  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ     
๑08. นายกมล  เฟ่ืองฟุ้ง   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองหมูใต้ฯ   
๑09. นางสาวอัญญารัตน์  เกตุสวรรณ รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองใหม่ 
๑10. นางเธียรรัตน์  ศรีริ   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน   
๑11. นางนฎัฐา  สมบัติศรีเจริญ  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสร้างบุญ  
                         /112.นายปิยวัฒน.์.. 
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๑12. นายปิยวัฒน์  เปลี่ยนสกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 
113. นายสุรศักด์ิ  วาดเขียน  ผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 
114. นางมะลิวรรณ  จําปาทอง  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านหมาก 
๑๑5. นางเชิดฉาย  สวัสดิภาพ  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหลงัเขา   
๑16. นางรัตติกาล  ตรีปัญญา  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับพริก                                                       
117. นายชินวงศ์  พงษ์นุ่มกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 
118. นายสัญญา  สุขยืน   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน  
๑19. นายธงชัย  ขนายงาม  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนบุาลมวกเหล็ก    
๑20. นายพิชิต  เรียบร้อย  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับสนุน่   
๑21. นายพนม  เปียสกุล   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 
๑22. นายอดุลย์ ต้นคํา   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร   
๑๒3. นายทนงฤทธ์ิ  มะณีแสง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองไทร    
๑๒4. นายถนดั  จําปาทอง        ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า    
๑๒5. นางนพวรรณ   ชูกะสิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคค ี 
126. นายวีรพงษ์  ไชยหงฆ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับกระดาน     
127. นายเล็ก  ชนะชัย   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโปง่เกตุ 
128. นายสมพงษ์  อ่อนสําอางค์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว        
๑29. นายบุญเลิศ สุมาลย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโปง่ไทร     
130. นายสําราญ  ทองสุก  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนอื 
๑31. นางนฎา  ช่ืนฤดี   แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ  
๑32. นางกาญจนา  ทุมพัง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําพญากลาง 
๑๓3. นางวิไลลักษณ์  รวยลาภ  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขานมนาง             
๑๓4. นางจิดาภา  อิศวมงคล  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองโปง่  
๑๓5. นายเกรกิเกียรติ  เตโช  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 
๑36. นายภทัรพล  สุลํานาจ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําสมพุง 
137. นายวันชัย  สุริอาจ   รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับดินดํา  
๑38. นางสาวทองเลิศ  บุญเชิด  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าพลู    
139. นายสมชาย  โกจินอก  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 
140. นายวิชิต ราญฎร   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสวนมะเด่ือสามัคคี 
๑41. นายไพโรจน์  เงนิวิเศษ  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนบุาลวังม่วง 
๑42. นายวีระ  นิ่มตลุง            รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม ฯ  
๑๔3. นายวสันต์ โพธ์ิไทร   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด  
๑๔4. นางสาววินิจฉัย  สีหา            ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านท่าฤทธ์ิ 
๑๔5. นางณัฐธยา  บุญด้วยลาน  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์   
146. ว่าท่ี พ.ต.วชิรโรจน์  โคตะคาม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโปง่เก้ง 
๑47. นายสมพร  หว่างกล่อม  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 
๑48. นายเกรยีงไกร โมราบตุร  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดปากน้ํา  
๑49. นางเพลนิพิศ  เปลี่ยนสกุล  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคําพราน                               
๑50. นายสมพร  หว่างกล่อม  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี     
๑๕1. นายสมพร  หว่างกล่อม  รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปกึสําโรง    
                  /ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม     จํานวน    7   ราย  
1. นายดุสิต  จันทร์ศร ี   ศึกษานิเทศก์ 
2. นายนนทิศักด์ิ  ผาผาย  ศึกษานิเทศก์ 
3. นายอนุรักษ์  ระย้า   ศึกษานิเทศก์ 
4. นางบุญเกิด  สิงหพานิช  นักวิชาการศึกษา 
5. นางสาวสุกัญญา  หม่ันจิตร์  นักประชาสัมพันธ์ 
6. นางสาวณิชาภา  โชคสุขสําราญ  นักจัดการงานทั่วไป 
7. นางกฤตวรรณ  อินทโมรา       นักจัดการงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา       09.00 น. 

ก่อนดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ได้ดําเนินกิจกรรม ดังน้ี           
1. การมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

(O-NET) ปีการศึกษา 2560 ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 คะแนนเฉล่ียทุกวิชา สูงกว่าระดับประเทศ (39.79) 
และระดับเขต (37.21) สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรุีเขต 2   จํานวน  33 โรงเรยีน 

2. การมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ปีการศึกษา 2560 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  คะแนนเฉล่ียทุกวิชา สูงกว่าระดับประเทศ (34.33)  
และระดับเขต (30.88) สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรุีเขต 2  จํานวน  1 โรงเรียน 

3. การมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET)  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีพัฒนาการ “ก้าวกระโดด” (จากปีการศึกษา 2559 อยู่กลุ่มตํ่า  
สู่ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่าระดับประเทศ) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2    จํานวน  4 โรงเรียน 

4.  การมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET)   
ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา สูงกว่าระดับประเทศ ต่อเนื่อง  3 ปี              
(ปีการศึกษา 2558-2560) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2  จํานวน 2 โรงเรียน 

5. การมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ปกีารศึกษา 2560 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา สูงกว่าระดับประเทศ ต่อเนื่อง 4 ปี 
(ปีการศึกษา 2557-2560) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จํานวน  4 โรงเรียน 

6. การมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ปกีารศึกษา 2560 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา สูงกว่าระดับประเทศ ต่อเนื่อง 5 ปี 
(ปีการศึกษา 2556-2560) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2  จํานวน  3  โรงเรียน 

7. การมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ปีการศึกษา 2560  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนเฉล่ียทุกวิชา สูงกว่าระดับประเทศต่อเนื่อง  6 ปี  
(ปีการศึกษา 2555-2560) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2  จํานวน  1 โรงเรียน 

8. การมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนท่ีมาร่วมงานประกวดรางวัล  OBEC AWARDS   
วันท่ี 30 มกราคม 2561   จํานวน  13  โรงเรียน  

9. การมอบเกียรติบัตรให้กบัโรงเรียนท่ีนํานักเรียนมาแสดงความสามารถในงานประกวดรางวัล  
OBEC AWARDS  วันท่ี 30 มกราคม 2561  จํานวน  13  โรงเรียน 

10. การมอบเกียรติบัตร OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งท่ี 7 ประจําปีการศึกษา 2560  จํานวน 11 ราย 
11. การมอบเกียรติบัตรผูผ้่านการอบรมพัฒนาหลกัสูตร ผู้รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศกึษา  

จํานวน 30 ราย 
          /ระเบียบวาระที่ 1... 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ือง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  

ประธานการประชุมฯ แจ้งขอ้ราชการของ สพป.สระบุรี เขต 2 ดังนี ้ 
1.  ขอขอบคุณผู้อํานวยการโรงเรียนในสงักัด ที่ให้ความร่วมมือในดําเนนิการกิจกรรมต่างๆ  

ซ่ึงได้รับคําชมเชยจากผู้บริหารระดับสงู  ได้แก่  
     1.1  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสําเร็จเปน็ทีป่ระจักษ์ 

     เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.( OBEC AWARDS ) ระดับชาติ ครั้งท่ี 7 ประจําปี   
      การศึกษา 2560   

      1.2  การดําเนินการสอบ O-NET  
                           1.3  กิจกรรมเร่งด่วนอ่ืน ๆ  
                      2.   แนะนําข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมาฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา 
ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศกึษานิเทศก์ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จํานวน 10 ราย 
   3.  ขอเชิญชวนผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัด สมัครเป็นสมาชิก OBEC LINE 2018 
โดยได้จัดส่งขัน้ตอนการสมัครไปยัง LINE ผู้บริหารโรงเรียนเรียบร้อยแลว้ และขอให้เชิญชวนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนต่อไปด้วย 
    4.  มติ ครม. หากเกิดกรณีเกี่ยวกับการทุจริต  ให้รายงานผลภายใน 7 วัน และหากมีข้อมูล   
ท่ีเกี่ยวข้องให้ต้ังกรรมการสอบให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วัน และให้ปรบัย้ายตําแหน่งเปน็การช่ัวคราว  หากได้รับ
การลงโทษไม่ถงึขัน้ปลดออก ให้กลบัเข้าปฏบิัติงานท่ีไม่ใช่งานในลักษณะเดิม ภายใน 3 ป ี
     5.  เรื่องนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการทบทวน
แนวปฏิบัติงานของ สพป.สระบุรี เขต 2  ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย ในระหว่างปิดภาคเรียน 
และการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง  ให้เพ่ิมแนวทางการปฏบิัติให้ครอบคลุมถึงนกัเรียน ข้าราชการครู   
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน และอาคารสถานที่ทรัพย์สินของทางราชการ  โดยใหป้ฏิบติัอย่างเคร่งครัดสมํ่าเสมอ   
พร้อมทั้งมีหลักฐานการดําเนนิการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
      6.  เรื่อง ผอ.สพป.สระบุร ีเขต 2 ออกตรวจเย่ียมโรงเรยีนในสังกัด มีวัตถุประสงค์ดังนี ้
           6.1  เพ่ือปรึกษหารอืสภาพปัญหาของโรงเรียน 
              6.2  เพ่ือต้องการเห็นสภาพบริบทของโรงเรียน และได้มีโอกาสพบนักเรียน  และเพ่ือนครูในโรงเรยีน            
      7. สพป.สระบุรี เขต 2 จะดําเนินการจัดประชุม สพป.สระบุรี เขต 2 พบเพ่ือนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ประมาณ 1 สัปดาห์  เพ่ือสื่อสารเป้าหมายการทํางานให้ตรงกัน        
โดยจะดําเนินการจัดประชุมในเขตพ้ืนท่ี  5 อําเภอ รายละเอียดจะประสานกับกลุ่มอํานวยการ  หากได้ข้อสรุปประการใด   
จะดําเนนิการแจ้งโรงเรียนให้ทราบอีกครัง้หนึง่ 
       8. การวิเคราะห์ผลสอบ O-NET และ ผลสอบ NT 

         8.1  ผลสอบ O-NET ป. 6 ปกีารศึกษา 2560   ของสพป.สระบุร ีเขต 2 คือ 37.21   
จากการเปรียบเทียบผลต่างกับระดับประเทศ คือ 39.79 และระดับ สพฐ. 37.93 แล้ว จัดว่า สพป.สระบุรี เขต 2 
ใกล้ค่าเฉลี่ยระดับประเทศแลว้ และถือว่าวิธีการท่ีโรงเรียนดําเนินการดีแล้วในระดับหนึง่  แต่จะต้องมีการวิเคราะห์
ผลการประเมินและพัฒนาเพ่ิมเติมต่อไป 

           8.2  ผลสอบ NT ของ ป.3 ปีการศึกษา 2560  คะแนนเฉลี่ยของ สพป.สระบุรี เขต 2 คือ 45.08   
หากเปรียบเทยีบกบัระดับประเทศ คือ 45.25 และระดับ สพฐ.คือ 45.10 คะแนนเฉลี่ยจะต่างกนัไม่มาก  และ
หากเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่เฉพาะวิชาภาษไทย ของสพป.สระบุรี เขต 2 คือ 53.43 จะสงูกว่าระดับประเทศ 
คือ 52.67 และสูงกว่าระดับ สพฐ. คือ 51.94 

           /นายสมเกียรติ... 
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       นายสมเกียรติ  ชิดไธสง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประธานการประชุมฯ ได้เชิญชวน 
ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดร่วมกับครูผู้สอนในโรงเรียน พิจารณาวิเคราะห์ผลการประเมินคะแนน O-NET และ 
คะแนน NT  ดังกล่าว  เพ่ือพัฒนาให้ผลสัมฤทธ์ิดีขึ้น โดยวิธีการที่เด็กนักเรียนต้องไม่เครียดกับการสอบ ซ่ึงจะมีผล
กับการของบแลกเป้าต่อไป 

        9. เรื่องทอดผ้าป่ามหากุศล ณ วัดศรอัีมพร ตําบลพุกร่าง  อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
ในวันท่ี 8 เมษายน 2561 ทีผ่่านมา นายสมเกียรติ  ชิดไธสง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประธานการประชุมฯ 
กล่าวขออภัย ท่ีได้มีการระบุช่ือผู้อํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นเจ้าภาพ จึงขอให้เป็นการทําบุญตามศรัทธา 
        10. เรื่องการเลื่อนขัน้เงนิเดือน ครัง้ที่ 1 (1 เมษายน 2561) ได้ดําเนนิการเรียบรอ้ยแล้ว 
และคาดว่าจะใช้แบบข้ันเงินเดือนเป็นปีสุดท้าย ต่อไปจะใช้เป็นแบบร้อยละ การดําเนินงานของสหวิทยศึกษา
ทําได้เรียบร้อยดี     

-  มตทิีป่ระชมุ  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  4  ประจําปี 2560 
-  มตทิีป่ระชมุ  รับรองรายงานการประชมุครั้งที่ 4 ประจําปี 2560           

ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ือง  เสนอเพื่อทราบ 

3.1 กลุ่มอํานวยการ  
(โดยนายฉัตรชัย  น่วมโพธ์ิ รองผอ.สพป.สระบุรี เขต 2) 

3.1.1  เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
          (มาตรา 44) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ด้วย สพฐ. ได้กําหนดมาตรการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจําปีงบประมาณ 2561  (คํารับรองเดิม)  ให้ สพท. ต่าง ๆ ดําเนินการ
รายงานตามตัวช้ีวัดภายในระยะเวลาที่กําหนด  ซ่ึงในตัวช้ีวัดต่าง ๆ  จะต้องเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาในสังกัด    
ท่ีจะต้องดําเนนิการกรอกข้อมูลผ่านระบบต่าง ๆ  ให้ได้ภายในกําหนดด้วย  ตามรายงานดังนี ้
  1. การบนัทึกขอ้มูลนกัเรียนรายบคุคล DMC โดยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ รายงาน
ผ่านเว็ปไซต์ http://portal.bopp-obce.info/obce61   ภายใน 30 มิถุนายน 30 พฤศจิกายน 2561 
และ 30 เมษายน 2562 
  2. การรายงานผลการเรียนผ่านระบบ SchoolMIS โดยกรอกข้อมูลนักเรียนทุกคน ทุกระดับช้ัน 
ท่ีจบตามระยะเวลาของหลักสูตร ภายในวันท่ี 16 เมษายน 2561 และกรณีที่นักเรียนไม่จบตามหลักสูตร 
ให้กรอกข้อมูลภายในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 
  3. สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 
ประการ ผ่าน เว็บไซต์ www.vitheepuddha.com โดย 
      รอบท่ี 1 ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน  2561 

               รอบที่ 2 ภายในวันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561 
  4. การรายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษา ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ 

โดยรายงานผ่านเว็บไซต์ http://e-budget.jobobce.in.th  จํานวน 2 ครั้ง  
      ครั้งท่ี 1 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (6 เดือนแรก 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) 
               ครั้งท่ี 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 (6 เดือนหลงั 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) 

/3.1.2 เรื่อง... 
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3.1.2  เรื่อง การใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ (e-office และ Smart-obec) 
ตามที่  สพป.สระบรุี เขต 2 จะดําเนนิการปรับเปลี่ยนการใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ 

จากการใช้งาน 2 ระบบ ได้แก่ e-office และ Smart-obec  ต้องการให้เหลือเพียงระบบเดียว เพ่ือสะดวกต่อการ
รับ - ส่งหนังสอืราชการ  และติดต่อราชการอ่ืน ๆ  จึงขอแจ้งกําชับให้สถานศึกษาในสังกัดได้ตรวจสอบระบบสารบรรณ
อิเล็คทรอนิคส์ Smart obec  ว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหาอย่างไร 
ให้แจ้งเป็นข้อมูลได้ท่ีกลุ่มอํานวยการ ภายในวันท่ี 10 เมษายน 2561  เพ่ือจะได้ประสานงานกับผู้ดูแลระบบ 
(Admin) ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาและแก้ไข  ก่อนท่ีจะนําไปใช้อย่างเป็นทางการ
ในเวลาที่กําหนดต่อไป (ได้แจ้งเป็นหนังสือราชการเรียบร้อยแล้ว) 

3.1.3  เรื่อง ประชาสัมพันธ์โรงเรียนร่วมจัดทํา และส่งคลิปวีดีโอ เพ่ือแผยแพร่ในรายการ  
           “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”  และ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” 

  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งว่า ตามที่ได้จัดรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”  
และ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”  ออกอากาศทุกวันพุธ  ระหว่างเวลา  ๐7.3๐ – ๐๙.๐๐ น.   ทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV  ช่อง 14, OBEC  Chanel, VDO Conference และ www.obectv.tv เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ถึงผูบ้ริหาร  ครู  นักเรียน และประชาชน นัน้    

  ในการนี้ สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน  
ร่วมจัดทําและส่งคลิปวีดีโอ ความยาว  3 – 5 นาที โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับแนวปฏบิัติท่ีดี, นวัตกรรมการบริหาร, 
นวัตกรรมการเรียนรู้  ภาพยนตร์สั้น และกิจกรรมตามโครงการ (เอกสารดังแนบ)  เพ่ือแผยแพร่ในรายการ 
“พุธเช้าข่าวโรงเรียน”  และ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” โดยสามารถจัดส่งลงิคผ์ลงานต้ังแต่บดันี้เปน็ต้นไป  หากผลงาน
ได้รับการคัดเลือกให้ออกรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” จะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยผ่านสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (ตามหนังสือ ที่ ศธ 04156/640  เรื่อง รายการ 
“พุธเช้า” ข่าว สพฐ.  ลงวันท่ี  6  มีนาคม  2561) 

3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
            (โดยนายเล็ก ทาเพชร รองผอ.สพป.สระบุรี เขต 2) 

3.2.1. เรื่อง การยา้ยและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งคร ู 
           ปี พ.ศ. 2561 (รอบท่ี 1) 
          สํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดสระบรุี ได้มีคําสั่งย้ายและแต่งต้ังข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ตําแหนง่ครู ปี พ.ศ. 2561 (รอบท่ี 1) ตามมติ กศจ.สระบรุี ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือ
วันท่ี 14 มีนาคม ๒๕61 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี  19  มีนาคม  ๒๕61 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรุี 
เขต 2   มีจํานวน 5 ราย  ดังนี ้

 

ที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง/โรงเรยีน สังกัด ย้ายไปโรงเรยีน 

1 นางสาวพัชชญา  ช่างไม้ ครู/วัดลําบัว สพป.สระบรุี เขต 2 หินกอง (พิบลูอนสุรณ)์   
2 นายพิษณุ  วิจารจิตต์ ครู/บ้านหนองโปง่ สพป.สระบรุี เขต 2 บ้านลําสมพุง 
3 นางสาวละเอียด  สุขเกษม ครู/วัดชําผักแพว สพป.สระบรุี เขต 2 บ้านซับน้อยใต้สามัคค ี
4 นางจฬุาลกัษณ ์ ศรีสมาน ครู/ บ้านร่องสะอาด สพป.ศรสีะเกษ เขต 1 บ้านผงัสามัคค ี
 
5 

ย้ายกรณสีบัเปลีย่น 
นางสาวตติยา   โคทงัคะ 

 
ครู/สามัคคีราษฎรบ์ํารงุ 

 
สพป.ปทุมธานี เขต 1 

 
อนุบาลวิหารแดง 
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3.2.2  เรื่อง การเรียกผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
            และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

      สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ขออนุมัติเรียกบรรจุผู้สอบแขง่ขนัได้  
ตําแหนง่ครูผู้ช่วย บัญชีของคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดสระบุรี ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สระบุรี ลงวันท่ี 28 เมษายน 2560  จํานวน  5 อัตรา  ดังนี ้
 

ที ่ โรงเรยีน กลุ่มวิชาเอก หมายเหต ุ

1 บ้านหนองจิก 

(บรษัิทข้าวไทยจํากัดสงเคราะห์1) 
วิทยาศาสตร ์ เรียกมาบรรจุ วันที่ 29 มีนาคม 2561 

2 วัดชําผักแพว สังคมศึกษา เรียกมาบรรจุ วันที่ 29 มีนาคม 2561 

3 ชุมชนวัดไทยงาม สังคมศึกษา อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ กศจ.สระบุร ี

4 วัดร่องแซง(กลุไพศาลวทิยา) วิทยาศาสตร ์ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ กศจ.สระบุร ี

5 บ้านคลองม่วงเหนอื วิทยาศาสตร์ / ชีววิทยา อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ กศจ.สระบุร ี

3.2.3. เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  สพป.สระบุรี เขต 2 ได้พิจารณาจัดสรรโควตาและวงเงนิสําหรับเลื่อนเงนิเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โดยได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตา เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2561 
เรียบร้อยแล้ว และจะนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ภายในวันท่ี 29 มีนาคม 
2561  และนําเสนอ  อกศจ.สระบรุี พิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 2 เมษายน 2561  ส่วนการนําเสนอ กศจ.สระบุรี  
ทางสํานกังานศกึษาธิการจังหวัดยังไม่ได้กําหนดวันประชุม 

  อนึง่ ในการดําเนนิการในระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบญัชีกลาง นัน้ จะมีปฏทิินกําหนดวัน
ให้เจ้าหน้าทีก่ลุม่บริหารงานบคุคล   ดําเนนิการเลื่อนเงนิเดือนในระบบ   สําหรับการบนัทึกเงนิเดือนในเดือนเมษายน     
ซ่ึงเป็นเงนิเดือนใหม่  ไม่สามารถดําเนนิการให้เบิกเงนิเดือนใหม่ได้ เนื่องจาก  ตามปฏิทินกรมบัญชีกลางได้ปิดระบบ
การทํางานระบบจ่ายตรงเงินเดือน  ต้ังแต่วันท่ี  21 – 31  มีนาคม  2561  ฉะนั้น ในเดือนเมษายนนี้ ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งข้าราชการบนสํานักงาน (ท่ัวประเทศ) จะได้รับเงินเดือนเดิมก่อน  
แต่จะได้รับเงินเดือนใหม่ พร้อมตกเบิกในเดือนพฤษภาคม จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านได้ช้ีแจง
ให้ข้าราชการครูในสงักัดทราบด้วย        

3.2.4. เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
         นักเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง สังกัด สพฐ. 

  สพฐ. ได้จัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉก.คศ.)และศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลอืเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.)  เพ่ือช่วยเหลือข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นกัเรยีน  และ        
ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง กรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันนําไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ เนื่องจากสภาพปัญหาปัจจุบนัได้เกิด
เหตุการณ์ท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ถูกกล่าวหาหรือได้กระทําความรุนแรงต่อเด็กนักเรียน    
ในสถานศึกษา และมีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 

                /จึงให้... 
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  จึงให้ ผอ.สพท. ผอ.สถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  
ร่วมดําเนินการ ร่วมติดตามประเมินผลและแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี ้    
  ๑. ให้สถานศึกษาทบทวนบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานในกรณีกระทําผิด     
เพ่ือออกมาตรการป้องกนัภัยของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา นักเรียนและผูมี้ส่วนเกีย่วข้อง สังกัด สพฐ. 
ให้ครอบคลุม กฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทุกสถานการณ์ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกนัออกความคิดเห็นแลว้ ออกเปน็ประกาศแจ้งให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบโดยท่ัวกนั 
จัดส่งมาตรการป้องกนัภัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ สพท.รับทราบและประชาสัมพันธ์ผา่นเว็บไซต์ 
  ๒. ให้ สพท.ทบทวนบทบาทหน้าท่ีและแนวทางการปฏบิัติงานในกรณีกระทําผิด เพ่ือออกมาตรการ
ป้องกนัภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ครอบคลุม  กฎ ระเบียบ 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องทุกสถานการณ์ โดยให้ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกคนร่วมกันออกความคิดเห็นแล้วออกเปน็
ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และรวบรวมมาตรการป้องกันภัยของ สพท.และสถานศึกษาจัดส่ง สพฐ.ในการ
จัดทํามาตรการกลางในการปอ้งกันภัย  พร้อมท้ังให้ สพท.ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไวต์ และแจ้งท่ีอยู่ของเว็บไชต์ 
(URL) เพ่ือจัดทําลิงค์เช่ือมต่อเว็บไชต์ของส่วนกลาง ภายในวันที่ ๓๐ มี.ค.๒๕๖๑ 
  ๓. ให้สถานศึกษาและ สพท. จัดประชุมทบทวนมาตรการป้องกันภัยฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
ถ้าหากเปลี่ยนผู้รบัผิดชอบทีส่ําคัญหรือปรบัเปลี่ยนมาตรการป้องกนัภัยที่มีผลกระทบต่อมาตรการป้องกันภัยฉบบัเดิม 
ให้จัดส่งมาตรการป้องกันภัยท่ีได้แก้ไขแล้วจัดส่ง สพฐ.จัดเก็บแทนฉบับเดิมต่อไป เม่ือเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ทุก
ครั้ง ให้ สพฐ.ตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีมาตรการป้องกันภัยหรือไม่ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภัยหรือไม่  
ถ้าไม่ดําเนนิการตามมาตรการป้องกันภัยถือเปน็การบกพรอ่งต่อหน้าท่ีราชการแล้วแต่กรณี รวมถึงให้ตรวจสอบ
มาตรการป้องกันภัย  ท่ีกําหนดไว้ว่าครอบคลุมเหตุท่ีเกิดหรือไม่ หากยังไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ให้มีการ
ปรบัปรงุมาตรการป้องกนัภัยเปน็ปัจจุบนัและทันต่อสถานการณ์ 
  4. ให้ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําเขตตรวจราชการ (Cluster)  
เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานให้ความร่วมมือ ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผล สพท.และ
สถานศึกษาในสงักัด เกี่ยวกบัการดําเนนิการจัดทํามาตรการป้องกันภัยฯ พร้อมรายงานผลการดําเนนิงานให้ สพฐ.ทราบต่อไป    

3.2.5. เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน  

“ผลประโยชนทั์บซ้อน” หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทําของบุคคล (ไม่ว่าจะเปน็นักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร)  มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง  จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้น การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่เจตนา   
หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทํา
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ท่ีต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลบัตัดสินใจปฏบิัติหน้าท่ีโดยคํานงึถงึประโยชน ์ของตนเองหรือพวกพ้อง    

ตารางสรุปตัวอยา่งโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐกลุ่มต่างๆ 

กลุ่มอาชพี กิจกรรมทีม่ีความเส่ียงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชนท์บัซ้อน 

      1. 
นักการเมือง 

 การรับเงนิหรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือแต่งต้ัง หรือเลื่อนตําแหน่งข้าราชการข้ึนเปน็ผูบ้รหิารระดับสงู 
 การใช้อํานาจหน้าท่ีเพ่ือให้บริษัทของตนหรอืของพรรคพวกได้รับงาน/ การจ้างเหมาจากรัฐ 
 การใช้ข้อมูลของทางราชการเพ่ือแสวงหาประโยชน ์
 การแต่งต้ังคนสนิท/พวกพ้องของตนเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กร

อิสระท่ีทําหน้าท่ีในการกํากบัดูแล (Regulators) สัญญาหรือสัมปทานของรัฐ 
 การใช้ตําแหนง่หน้าท่ีเลือกผลักดันโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ญาติ/พวกพ้อง 
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“สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จัดการศึกษาตามศาสตรพ์ระราชาทีม่ีคุณภาพ 
  และคุณธรรมอย่างยั่งยืน สู่มาตรฐานระดับสากล บนพืน้ฐานของความเป็นไทย” 

 
 

 

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาตามศาสตร์พระราชาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  
2. สง่เสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามหลกัสูตรและค่านิยมหลัก 
    ของคนไทย 12 ประการ  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เนน้การมีสว่นร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
   และบูรณาการการจัดการศึกษา  
            
 
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  
2. นกัเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของความเป็นไทย  
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบคุลากรทางการศึกษา มีทักษะท่ีเหมาะสม และมีวัฒนธรรม การทํางานที่เนน้ผลสัมฤทธ์ิ 
4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสทิธิภาพ และเปน็กลไกขับเคลื่อน 
    การศึกษาภาคบงัคบัสู่คณุภาพมาตรฐานสากล  
5. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 บูรณาการทํางานตามศาสตร์พระราชา                              
    เนน้การบริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสูส่ถานศึกษา  
                    

1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงตามศาสตร์พระราชา 
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
5. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

             /3.3.2เรื่อง... 

 
 
 
 
S = Service  mind        
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การบริการอย่างมิตร รวดเร็ว ใส่ใจ 

R = Responsible & Result  Based  
Management        

รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธ์ิ ท่ีคณุภาพผู้เรียน 

I = Integration การบูรณาการด้านการบรหิารจัดการและการศึกษา 
2= Double to the best             ผลงานเปน็แบบอย่าง ท้ังคุณภาพและคุณธรรม 

 

วิสัยทัศน ์(Vision) 

  พนัธกิจ (Mission) 

 เป้าประสงค์ (Goal) 

  ยทุธศาสตร์ (Strategy) 
 

วัฒนธรรมองค์กร          
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3.3.2.  เรื่อง การเปิดรับเด็กเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา(สําหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์)  
           ปี 2561 

  โรงเรียนท่ีประสงค์ขอเปิด เด็กเข้าเรียนระดับก่อนประถมศกึษา(สําหรบัเด็กอายุ 3 ปีบริบรูณ์)         
ปี 2561 ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ที่แจ้งไปแล้ว ตามหนังสือ สพป.สระบุรี เขต 2 ท่ีศธ 04156/ว374    
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แจ้งทุกโรงเรียนทราบไป แล้วนัน้   

 ทบทวนเอกสารที่ต้องจัดส่งดังนี้  1.แบบเสนอขอฯ  2.แบบรายงาน  3.รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา  4.หนงัสือการยืนยนัไม่ซํ้าซ้อนกบัท้องถิน่  5.รายช่ือเด็กท่ีจะเข้าเรียนอนบุาล 3 ขวบ 

3.4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                      (โดยรองเล็ก  ทาเพชร  รองผอ.สพป.สระบุรี เขต 2) 

- เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  
  และมาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล  
  เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 

ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติตามระเบียบ/มาตรการและแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี ้

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘   

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศกึษา 
และเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

      3. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ๐๔๒๗๗/ ว๖๕   
ลงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและการไปทัศนศึกษา 

      ๔. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๒๗๗/๕๐  
ลงวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เร่ือง มาตรการการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา(เพ่ิมเติม) 

    ๕. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ท่ี ๐๔๒๗๗/ว๓๑๗  
ลงวันท่ี ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๐ เรื่อง แนวปฏบิัติในการพานกัเรียนไปนอกสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถูกต้อง
และชัดเจนในการปฏบิัติ จึงขอซักซ้อมความเข้าใจ ในการขออนุญาตพานักเรยีนไปนอกสถานศึกษา และการพานักเรียน
และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
รายละเอียดแนบท้ายที่ 1 

3.5 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
       (โดยว่าท่ีร้อยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล รองผอ.สพป.สระบุรี เขต 2) 

3.5.1  เรื่อง ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 

ด้วยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรุี เขต 2 ขอแจ้งใหโ้รงเรียนในสงักัดทราบ เรือ่งการเบิก 
One Stop Service โดยแบง่เปน็สองวันคือ 

      -  วันอังคาร       ข้าราชการบํานาญและเจ้าหน้าท่ี สพป.สระบุรี เขต 2  
      -  วันพฤหัสบดี    ข้าราชการครูและลูกจ้างประจํา 

ต้ังแต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. และยังคงมีการเบิกรายเดือนตามปกติ ส่งเบิกภายในวันท่ี 10 ของเดือน 

             /3.5.2 เรื่อง... 
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3.5.2  เรื่อง ครูผู้ทรงคุณค่า ประจําเดือน เมายน 2561 

ขอแจ้งเรื่องการจ้างครูผูท้รงคุณค่า ของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 23 ราย ประจําเดือน เมษายน 2561 
ไม่มีการจ้าง 1 เดือน  และสพป.สระบุรี เขต 2 ต้องดําเนินการให้เงนิเดือนออกวันท่ี 1 ของเดือน จึงขอให้โรงเรียน
ส่งรายช่ือครูผูท้รงคุณค่าล่วงหน้า และหากลาออกก็ขอให้แจ้งล่วงหน้าด้วย 

3.5.3  เรื่อง การจัดสรรงบซื้อคอมพิวเตอร์   

  ด้วย สพฐ. ได้จัดสรรงบซ้ือคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง และโครงการติดต้ังระบบ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา โดย สพป.สระบุรี เขต 2 ได้ดําเนินการจัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โรงเรียนจัดเตรียม
ครู สถานท่ี เพ่ือรองรับและทดลองใช้ต่อไป 

3.6 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  (โดยนางบัวคํา  ตั้งสุวรรณ์  รองผอ.สพป.สระบุรี เขต 2) 

3.6.1  เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ตามนโยบายสาํคัญให้นักเรียนทุกระดับช้ันอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และส่ือสารได้  
ซ่ึงสพป.สระบุรี เขต 2 มีแนวทางการพัฒนาการอ่านการเขียน ปีการศึกษา 2560 

                     1) จัดทําโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  

                     2) กําหนดปฏิทนิการดําเนนิการพัฒนาและสง่เสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
ให้นักเรียนทุกคน การอ่าน การเขียน และประเมินการอ่านการเขยีนของนกัเรียน ช้ันป.1-6 และประเมิน
ความสามารถ  ในการรู้เรื่องการอ่านแนวPISA (ม.1-3) ปีการศึกษา 2560 ดังนี้  
  ภาคเรียนท่ี 1  ประเมินการอ่านการเขียน นกัเรียนทกุคน 
                      ครั้งท่ี 1 เดือน มิถุนายน 2560 
                        ครั้งท่ี 2 เดือน สิงหาคม 2560 
            ภาคเรียนท่ี 2  ประเมินการอ่านการเขียน นกัเรียนทกุคน 
                        ครั้งท่ี 1 เดือน พฤศจิกายน 2560 
                        ครั้งท่ี 2 เดือน มกราคม  2561 

            - หมายเหตุ  ใช้เครื่องมือประเมิน ของสํานกัวิชาการ สพฐ.  

            3) แจ้งการดําเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6   และความสามารถ
ในการรู้เรื่องการอ่านแนว PISA (ม.1 - 3) 

            4) การรายงานผลการอ่านการเขียนและการรู้เรื่องการอ่านผ่านระบบการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 

          5) นิเทศ กํากับ ติดตาม ช่วยเหลือ เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการอ่านการเขียนนักเรียนทุกคน 
โดยใช้ผลจากข้อมูลการประเมินในแต่ละภาคเรียนเพ่ือติดตามแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง                  

          6)  สรุปผลการคัดกรองการอ่านการเขียนให้โรงเรียนทราบและพัฒนา 

  7)  จัดกิจกรรมซ่อมเสริม แก้ไขปัญหา ให้นักเรยีนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ 

      8)  ยกย่องชมเชย มอบเกียรติบัตรให้ขวัญกําลังใจแก่โรงเรียน ห้องเรียนท่ีปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

                   /ผลการประเมิน... 
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      ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6 และความสามารถในการ 
รู้เรื่องการอ่านแนว PISA (ม.1-3) ปีการศึกษา 2560  ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
(ข้อมูลเดือนมกราคม2561ผ่านระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานทางอิเล็กทรอนกิส์ (e-MES) 
 

ช้ัน 
จํานวน 

นักเรียนปกติ
(คน) 

จําแนกตาม 
ผลการประเมินด้านการอ่านได้(คน) 

จําแนกตาม 
ผลการประเมินด้านการเขียนได้(คน) 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง การเขียนคํา การเขียนเรื่อง 

ป.1 2,368 2,222 2,256 1,947 2,267 
คิดเปน็ร้อยละ(ป.1) 93.83 95.27 82.22 95.73 

ป.2 2,366 2,308 2,245 1,999 2,269 
คิดเปน็ร้อยละ(ป.2) 97.55 94.89 84.49 95.90 

 

ช้ัน 

จํานวน 
นักเรียนปกติ

(คน) 

จําแนกตาม 
ผลการประเมินด้านการอ่านได้(คน) 

จําแนกตาม 
ผลการประเมินด้านการเขียนได้(คน) 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง การเขียนคํา การเขียนเรื่อง 

ป.3 2196 2,173 2,151 1857 2,171 
คิดเปน็ร้อยละ(ป.3) 98.95 97.95 84.56 98.86 

 

ช้ัน 
จํานวน 

นักเรียนปกติ
(คน) 

จําแนกตาม 
ผลการประเมินด้านการอ่าน(คน) 

จําแนกตาม 
ผลการประเมินด้านการเขียน(คน) 

การอ่านออก การอ่านรู้เรื่อง การเขียนเร่ือง 
ป.4 2420 2,403 2,325 2,380 
คิดเปน็ร้อยละ(ป.4) 99.30 96.07 98.35 

ป.5 2429 2,408 2,342 2,391 
คิดเปน็ร้อยละ(ป.5) 99.14 96.42 98.44 

ป.6 2353 2,343 2294 2339 
คิดเปน็ร้อยละ(ป.6) 99.53 97.49 99.41 

 

ช้ัน 

จํานวน 
นักเรียนปกติ(คน) 

จําแนกตามผลการประเมินความสามารถ 
ในการรู้เรื่องการอ่าน(Reading 

Literacy) แนวPISA (คน) 
คิดเปน็ร้อยละ 

ม.1 1017 913 89.77 
ม.2 971 901 92.79 
ม.3 870 829 95.29 

            ข้อสังเกต โรงเรียนที่มีนักเรียนที่มีผลการประเมินปรบัปรงุ(เฉพาะนักเรียนปกติ) กําลังดําเนนิการสอน
ซ่อมเสริม และจัดค่ายพัฒนานักเรียนท่ีมีผลปรับปรุงเพ่ือให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 100% เพ่ือการส่งต่อในช้ันเรียนต่อไป 

        /3.6.2 เร่ือง การส่งเสริม... 
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3.6.2  เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
         เป็นสําคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

ตามนโยบายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สพป.สระบุรี เขต 2 มีครูท่ีผ่านการอบรมโครงการ Boot Camp  
ในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 – 15 จํานวน 35 คน สามารถนําเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริง
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเปน็รปูธรรม  

สพป.สระบุรี เขต 2 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกท่านท่ียังไม่ผ่าน    
การอบรม เข้าร่วมอบรมในรุ่นที่ 15 – 20 (แจ้งประสานคุณกรรณิการ์ คําต้ือ (ผู้จัดการศูนย์) ผู้ประสานงานศูนย์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี จังหวัดลพบุรี โทร : 06-4324-3720 หรือ email : 
englishbootcamp60@gmail.com)   

ตารางอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมภิาค(Boot Camp) และติดตามผล(Follow on) 
สําหรับศูนยก์ารอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมภิาค (Boot Camp) ศนูยม์หาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ประจําปีงบประมาณ 2561 
 

รุ่นที ่ วันที่อบรม(Boot Camp) และ วันติดตามผล (Follow on) 

15  19 มีนาคม 2561 – 6 เมษายน 2561 21 – 22 มิถุนายน 2561 
16  23 เมษายน 2561 – 11 พฤษภาคม 2561 16 – 17 กรกฏาคม 2561 

17  28 พฤษภาคม 2561 – 15 มิถุนายน 2561 19 – 20 กรกฏาคม 2561 
18  25 มิถุนายน 2561 – 13 กรกฏาคม 2561 20 – 21 สิงหาคม 2561 
19  30 กรกฏาคม 2561 – 17 สิงหาคม 2561 17 – 18 กันยายน 2561 

20  27 สิงหาคม 2561 – 14 กันยายน 2561  

 สามารถติดต่อศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อีเมล์ englishbootcamp60@gmail.com) 
 ผู้จัดการศูนย์  นางสาวกรรณิการ์ คําต้ือ  โทร : 06-4324-3720 
 ธุรการศูนย์    นางสาวอินทุอร  เทียนแก้ว โทร.09-5994-3233 

 3.6.3  เรื่อง การส่งเสรมิพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
         คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  โดยกระบวนการ 
  - การอบรมครูวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา          
ด้วยระบบทางไกล  

    ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ดําเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)  
โดยจัดให้มีการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  

      ขอให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในโครงการขบัเคล่ือนการจัดการเรียนรูส้ะเต็มศึกษา (STEM Education)    
ป ี2559 และโรงเรียนในโครงการสะเต็มศึกษา : ต้นกล้า Smart Trainer Team ป ี2560 และโรงเรียนอ่ืนท่ีสนใจ   
ส่งครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ลงทะเบียนและเข้าร่วมอบรม ณ โรงเรียนหินกอง 
(พิบูลอนสุรณ์) ซ่ึงเปน็โรงเรียนศนูย์ฝึกอบรมของ สพป. สระบุร ีเขต 2 

                  /รายช่ือ... 
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รายชื่อโรงเรียนขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 
 

ที ่ โรงเรียน อําเภอ 
1 วัดขอนชะโงก  หนองแค 
2 วัดห้วยทราย  หนองแค 
3 บ้านโคกสะอาด  แก่งคอย 
4 วัดร่องแซง  หนองแค 
5 อนบุาลวิหารแดง  วิหารแดง 
6 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1  แก่งคอย 
7 วัดถ้าเต่า  แก่งคอย 
8 วัดเตาปูน  แก่งคอย 
9 วัดสวนทองรวมมิตร  มวกเหล็ก 

10 อนบุาลวังม่วง  วังม่วง 

รายช่ือโรงเรียนในโครงการสะเต็มศกึษา : ต้นกล้า Smart Trainer Team ปี 2560 
 

ที ่ โรงเรียน อําเภอ 
1 บ้านหนองผักหนอก  มวกเหล็ก 
2 หินกอง (พิบูลอนุสรณ์)  หนองแค 
3 บ้านซับสนุน่  มวกเหล็ก 
4 วัดป่าไผ่  แก่งคอย 
5 ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎรบ์ํารุง)  วิหารแดง 
6 ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)  มวกเหล็ก 
7 บ้านหินซ้อน  แก่งคอย 
8 บ้านหนองโป่ง  มวกเหล็ก 
9 บ้านช่อง  แก่งคอย 

10 บ้านหนองตอตะเคียน  มวกเหล็ก 

กําหนดการเปิด – ปิดระบบ (ครูผู้สอน) กลุ่มโรงเรียนเปา้หมายโครงการขับเคล่ือนฯ ปี 2559 และ โครงการ
สะเต็มต้นกล้า smart trainer team ปี 2560 (ครผูู้สอนวิชาวิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ทกุระดับชัน้ทกุคน เข้ารับการอบรม) 
 

ข้ันตอน ประถมศกึษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มธัยมศึกษาตอนต้น 
สมัครสมาชิกและ
ลงทะเบียนออนไลน ์ 

26 มี.ค. – 25 พ.ค. 2561 26 มี.ค. – 18 พ.ค. 2561 26 มี.ค. - 4 พ.ค. 
2561 

เข้ารับการอบรม ณ 
โรงเรียนศนูย์ฝึกอบรม 
ในสานักงานเขตพ้ืนท่ี
ของตนเองเท่านัน้*  

26 – 28 พ.ค. 2561 19 - 21 พ.ค. 2561 5 – 7 พ.ค. 2561 

              /กําหนดการ... 



 
 

- 19 - 

กําหนดการเปิด – ปิดระบบ (ครผูู้สอน) กลุ่มโรงเรียนอื่น ๆ (ที่ไม่ได้อยู่ในโครงการโครงการขับเคล่ือนฯ ปี 2559 
และ โครงการสะเต็มต้นกล้า smart trainer team ปี 2560)  

ข้ันตอน ประถมศกึษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มธัยมศึกษาตอนต้น 
สมัครสมาชิกและ
ลงทะเบียนออนไลน ์ 

28 มี.ค. – 25 พ.ค. 2561 28 มี.ค. – 18 พ.ค. 2561 28 มี.ค. - 4 พ.ค. 
2561 

เข้ารับการอบรม ณ 
โรงเรียนศนูย์ฝึกอบรม  
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
ของตนเองเท่านัน้*  

26 – 28 พ.ค. 2561 19 - 21 พ.ค. 2561 5 – 7 พ.ค. 2561 

  - หมายเหตุ  สมัครสมาชิกและลงทะเบียนอบรมออนไลน์ทาง http://stemreg.ipst.ac.th  

3.6.4 เรื่อง การบันทึกข้อมูลผลการเรียน และเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
            ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัด บันทึกผลการเรียน  

ในโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) เพ่ือให้โรงเรียนใช้โปรแกรมนี้ สําหรับจัดทําเอกสาร
หลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
ประกาศนียบัตร (ปพ.2) และแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.3) และเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ ผลการเรียน
ของนักเรียนในสังกัดทั้งประเทศ ซ่ึงโรงเรียนต้องบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยทุกสิ้นปีการศึกษา  

    จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดําเนินการตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 บันทึกผลการเรียนและออกเอกสารหลักฐาน
การศึกษาด้วยโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS)  
           การใช้งานโปรแกรมระบบบรหิารจัดการสถานศึกษา SchoolMIS ปีการศกึษา 2560  
  1. ศึกษาแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (พิมพ์ครั้งท่ี 4) (โดยเฉพาะหน้า 108-143) 
  2. ศึกษาคู่มือการบันทึกผลการเรียนในโปรแกรม SchoolMIS ปีการศึกษา 2558 (ยังใช้แนวทางเดียวกัน)  
            3. สําหรบัปีการศึกษา 25๖๐ ให้เข้าโปรแกรมทาง 
http://a1902.obec.expert/authen/login (แต่ละปีแต่เขตพื้นท่ี url ไม่เหมือนกัน)  

   ในการนี้ สามารถศึกษาขอ้มูลที่เกี่ยวข้อง และขอคําปรกึษาได้ในไลนก์ลุ่ม schoolMIS@สพป.สบ.๒ 
(กลุ่มเฉพาะสําหรับผู้รบัผิดชอบงานทะเบียนและSchoolMIS เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานงาน) 

3.6.5  เรื่อง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560  
          ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

- รายละเอียดตามที่ นายสมเกียรติ  ชิดไธสง ผอ.สพป.สระบรุี เขต 2 ประธานการประชุมฯ  
ได้วิเคราะห์ผลคะแนนข้างต้นแล้ว และกลุ่มนิเทศฯ ของสพป.สระบุรี เขต 2 ได้ส่งรายละเอียดทาง LINE 
กลุ่มผู้อํานวยการโรงเรียนเรยีบร้อยแล้ว         

3.6.6  เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามของสถานศึกษา 
         ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ประเภทท่ัวไป)   
          สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จํานวน 139 โรงเรียน    
         (ตรวจสอบข้อมูล ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2561)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายท่ี 2 
 
            /3.7 กลุ่มพัฒนาคร.ู.. 
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3.7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(โดยรองเล็ก  ทาเพชร รองผอ.สพป.สระบุรี เขต 2) 

3.7.1   เรื่อง การขับเคลื่อนกระบวนการ  PLC  (Professional Learning Community)  
           “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”  

ตามที่ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต  ๒ กําหนดให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง    
นํากระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” มาปรับใช้   
เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดการเรียนรู้ การแบ่งปันความรู้และมีแนวทางการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด      
จึงขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสําคัญในการดําเนนิงาน อย่างเป็นรูปธรรม มีความถูกต้อง ตามกระบวนการ 
และในปีการศึกษา  ๒๕๖๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต  ๒ จักได้สุ่มติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงาน และจักแจ้งแผนปฏิบัติงานให้ทราบในภายหลัง  สําหรับโรงเรียนที่สามารถดูงานและเป็นต้นแบบ
ในการดําเนนิงานดังกล่าวได้ ประกอบด้วย โรงเรียนวัดห้วยทราย ฯ โรงเรียนวัดหนองน้าํเขียว ฯ โรงเรียนหินกอง 
(พิบูลอนสุรณ์) และโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙  

อนึ่ง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต  ๒ ได้ให้โรงเรียนสรุปรายงานการขบัเคลื่อน 
กระบวนการ  PLC  (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ” ส่งให้ กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ภายในวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีโรงเรียนรายงานผล
การดําเนินงานดังกล่าวเพียง ๘๙  แห่ง สําหรับโรงเรียนท่ียังมีรายงาน ให้เร่งดําเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน
วันท่ี  ๑๐ เมษายน  ๒๕๖๑ เพ่ือจะได้ประมวลผลการดําเนนิงานในภาพรวม และหาแนวทางแก้ไขต่อไป  

3.7.๒  เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
          เป็นฐานด้วยระบบ TEPE cnline                

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการศกึษา ให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์  
เพ่ือให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศ การใช้สื่อ และการสื่อสาร 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย และจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
ยึดม่ันในสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ิ  ภูมิใจในความเป็นไทย และพร้อมสู่การเปน็พลโลก ในศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยครูและบคุลากรทางการศึกษา   เป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูท้ี่มีบทบาทสําคัญ   ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
โดยในปีท่ีผ่านมา ได้กําหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้สมัครเปน็สมาชิก TEPE cnline และ
เลือกเข้ารับการพัฒนาในระบบตามความต้องการ สําหรับปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน กาํหนดจัดทําระบบการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษา โดยยึดถอืภารกิจและพ้ืนทีป่ฏบิัติงาน
เปน็ฐานด้วยระบบ TEPE cnline จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี ้

1. หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งต้ัง 
ให้ดํารงตําแหนง่ครู ระยะเวลาการพัฒนา ๖๐ วัน 

    2. หลกัสูตรพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเปน็วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  
ระยะเวลาการพัฒนา ๖๐ วัน              

    3. หลักสูตรพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเปน็วิทยฐานะเช่ียวชาญ  
ระยะเวลาการพัฒนา ๙๐ วัน     
            การพัฒนาดังกล่าว ถือเปน็การพัฒนาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ ๒๕๔๗ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๘๐ และถือเป็นวิธีการพัฒนาทางเลือกหนึ่ง ซ่ึงข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ยังสามารถเลือกการพัฒนาด้วยวิธีการแบบ Face to Face ท่ีดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาได้    

             /อนึ่ง... 
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  อนึ่งหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเปน็ครูวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษและครูวิทยฐานะเช่ียวชาญ ให้เปน็หลักสูตรสําหรบัเสริมความรู้ ส่วนการพัฒนาเพ่ือนําผลการพัฒนา
ไปใช้เป็นคุณสมบัติเพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ให้ยึดถือตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/ว 
๒๒ ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงขอให้ผู้บริหารแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบในเบื้องต้น 
สําหรับรายละเอียดและขัน้ตอนการพัฒนาท้ัง  ๓ หลักสูตรดังกล่าว  สพฐ.กําลังอยู่ระหว่างการชี้แจงเพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และจักแจ้งให้ทราบในภายหลงัต่อไป  

3.7.3 เรื่อง กระบวนการสรรหาครูดีในดวงใจ 

   ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กําหนดจัดโครงการ“ครูดีในดวงใจ”เพ่ือสรรหา
และคัดเลือกขา้ราชการครูสายงานการสอน  ผู้เปน็ท่ีศรทัธา  ยกย่อง  ยอมรับของนักเรยีน  เพ่ือนครูและสังคมว่า
เป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู  และได้ทุ่มเทเสียสละ  เพ่ือช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
จนเกิดผลงานที่เปน็ประจักษ์  โดยท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ได้กาํหนดให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ดําเนินการสรรหาครูดีในดวงใจให้เปน็ทิศทางเดียวกัน ดังนี ้

                     ๑.  สถานศึกษา  โดยผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะครู  นักเรียน  ศิษย์เก่า  ผูป้กครอง  กรรมการสถานศึกษา  
กรรมการเครือข่ายผูป้กครอง  ฯลฯ  สรรหาและให้ความเห็นชอบคัดเลือกขา้ราชการครสูายงานการสอนที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด  มีผลงานเปน็รปูธรรม  โดยวิธีการ  เช่น  สังเกต  สอบถาม  สัมภาษณ์  ตรวจสอบบนัทกึความดี  หรือ
วิธีการที่เหมาะสม  โดยให้พิจารณาสรรหาและคัดเลือก  ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  ๑  คน  ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ๑ คน 
และครูผูส้อนระดับมัธยมศึกษา ๑ คน แล้วนําเสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสงักัด 

                  ๒. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  โดยผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ผู้แทนคณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศกึษาหรือบคุคลอ่ืนท่ีเหมาะสม  พิจารณา
สรรหาและคัดเลือก  “ครูดีในดวงใจ”  จากผู้ได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษา  โดยศึกษาจากสภาพจริงตามวิธีการ
ท่ีเหมาะสม  มุ่งเน้นครูดี  เป็นที่ศรัทธายกย่องยอมรับของนักเรียน  เพ่ือนครูและสังคม  ว่าเป็นผู้ทุ่มเทเสียสละ 
เพ่ือช่วยเหลือ  ดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  จนเกิดผลงานเป็นท่ีประจักษ์  เช่น  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ร่องรอยการทาํงาน  สอบถามจากเพ่ือนครู  ผู้บริหาร  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน ฯ  (การสรรหาและคัดเลือก      
ในระดับเขต ให้คัดเลือกครูผูส้อนระดับปฐมวัย จํานวน  ๑ คน ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จํานวน  ๑ คน และ
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๑ คน เพ่ือให้ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจระดับเขต และคัดเลือกจาก ๓ คน  
ให้เหลือ ๑ คน  แล้วนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ได้รับรางวัลระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

                      อนึ่ง ผู้ได้รับรางวัลระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จักได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ “ครูดีในดวงใจ” ณ สถานท่ีกรงุเทพมหานคร พรอ้มเข้าร่วมในพิธีมอบเกียรติบตัร เข็มเชิดชูเกียรติ
และโลร่างวัล จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่  ๑๖  มกราคม (วันครู)ของทกุปี  สําหรบัผูท่ี้ได้รับคัดเลือก
ในระดับเขต  จํานวน ๒ คน ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปน็ผู้จัดทําเกียรติบัตร เพ่ือยกย่องเชิดชู-เกียรติ และ
มอบในวันท่ี  ๑๖  มกราคม (วันคร)ูของทุกปี   

                       สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงขอความร่วมมือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจแนวทางการดําเนินงาน ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ตามที่ สพฐ.กําหนด สําหรับรางวัลครูดีในดวงใจ อ่ืนๆ นอกเหนือท่ี สพฐ.กําหนด จักได้นําเข้าที่ประชุม
เพ่ือหาข้อยุติ และดําเนนิการในครัง้ต่อๆไป   

                                                                               
         /3.7.4 เรื่อง การพัฒนา... 
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3.7.4  เรื่องการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรในปีงบประมาณ 2561 

  โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร "คูปองครู 10,000" ท่ีสร้างปรากฏการณ์ "ครู" 
ต่ืนตัวพัฒนาตนเอง ตามเป้าหมายที่จะนาํความรู้ใหม่ ๆ มาจัดการเรียนการสอน เปน็ประโยชน์กบันักเรยีนและ      
เปน็การพัฒนาต่อยอดความก้าวหน้าในวิชาชีพ สู่วิทยฐานะของครูด้วยตัวเอง คือสามารถนําไปใช้ในเร่ืองของการ
พิจารณาวิทยฐานะ และการนับช่ัวโมงเพ่ือการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซ่ึงเปน็การเช่ือมโยงระบบการพัฒนาเข้าด้วยกัน 

  ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(สพค.) 
กล่าวถึงภาพรวมยอดผู้ลงทะเบียนพัฒนาครู ในปี 2560 สามารถบ่งบอกได้ว่า ครูมีความต้ังใจท่ีจะพัฒนาตนเอง   
เปน็การปฏิรปูพัฒนาตนเอง  ท่ีครูสามารถเลือกที่จะพัฒนาตนเองได้ตามความสมัครใจ  ซ่ึงนโยบายพฒันาครู     
ครบวงจรรูปแบบใหม่นี้  เป็นแนวคิดจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ    

   สําหรับการดําเนินการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ในปี 2561 สพฐ.ได้จัดประชุม  
VDO Conference เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ได้ช้ีแจงเพ่ือทําความเข้าใจ ขั้นตอน
และวิธีการดําเนนิการพัฒนาครู คือให้ยึดเกณฑ์เดิม ท่ีครสูามารถเลอืกหลกัสูตรได้เหมือนเดิม  แต่ได้มีการปรบัปรงุ 
ขั้นตอนและวิธีการ ต่าง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้เข้ารับการพัฒนา รวมทั้งการแก้ปัญหาและอุปสรรค 
จากเสียงสะทอ้นในการดําเนนิการในโครงการพัฒนารปูแบบครบวงจร ในปี 2560  คือ 
   1. กําหนดให้สถาบนัคุรุพัฒนาตรวจสอบและรับรองหลักสตูร ให้พิจารณาในเรื่อง 

     -  การเลือกวิทยากร ให้เปน็ทฤษฏี  20% และ อีก 80% ภาคปฏบิัติให้เห็นภาพ  
และสามารถนําไปใช้ได้จรงิ  

    -  เนื้อหา เช่ือมโยงกบัหลกัสูตรของ สพฐ. และนโยบาย และความเหมาะสมกบับริบท 
ของสถานศึกษา เหมาะสมกับพ้ืนที ่

    -  งบประมาณ ให้สอดคลอ้งกบัระเบียบกระทรวงการคลัง ค่าลงทะเบยีน  ให้พิจารณา 
เรื่องมาตรการประหยัด  
   2. สพฐ. คัดเลือกหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบักําหนดค่าลงทะเบยีนตามหลักเกณฑ์ไม่เกินระเบียบ  
ท่ีราชการกําหนด และเม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2561  สพฐ.ได้แจ้งประกาศรายช่ือหลักสูตรการพฒันาครขูอง สพฐ.แล้ว  
จํานวน  126 หลักสูตร   
   3. สพฐ. สพท. และสถานศึกษาประชาสัมพันธ์หลักสูตรทีผ่่านการคัดเลอืกแล้ว 
                  4. ครูเลือกหลักสูตรอบรมที่สอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีรบัผิดชอบ 
                  5. ครูจัดทํา ID Plan  
                  6. ครูขออนุมัติอบรมตาม ID Plan จากผู้อํานวยการสถานศึกษา 

                     7. สพฐ. อนุมัติเงนิยืมตามระเบียบกระทรวงการคลงัและมาตรการประหยัดของ  สพฐ. 
                8. ครูเข้ารับการอบรมตามที่เลือกพัฒนา 

                  9. สพท. แต่งต้ังกรรมการประเมินการอบรมและ รายงาน ผอ.สพท. 
                 10. สพท. รายงานผลการประเมินการอบรมให้  สพฐ.และหน่วยจัดการอบรม  
(กรณีการอบรม ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เสนอสถาบนัคุรุพัฒนา  
                                11. ครนูําความรู้ไปใช้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย  PLC 

 การดําเนินการในโครงการพัฒนาครใูนปี 2561 นัน้ สพฐ.จะแต่งต้ังคณะกรรมการ  
ในระดับเขตพ้ืนที่ เพ่ือช้ีแจงทําความเข้าใจ ขั้นตอนการดําเนนิก่อน  หลังจากนัน้จึงจะเปิดระบบให้ครลูงทะเบียน
เพ่ือเข้ารับการพัฒนาต่อไป  
 
          /3.4.5 เรื่อง ประกาศ... 
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3.7.5 เรื่อง ประกาศผลการประกวดรางวลัหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสําเรจ็ 

        เป็นท่ีประจักษ ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.( OBEC AWARDS )  

         ระดับชาติ ครั้งที ่7 ประจําปีการศกึษา 2560   

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดําเนินงานตามโครงการประกวดรางวัล 
หน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่น ประสพผลสาํเร็จเปน็ท่ีประจักษ์ เพ่ือรบัรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS ) 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 7 ประจําปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 25 – 28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2561  ณ โรงแรม
ภูเขางามรีสอรท์ จังหวัดนครนายก นัน้ 

ผลการประกวดได้รับรางวัล ดงันี ้  

                      ในนามของระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ได้รับรางวัลในระดับชาติ จํานวน 179 ราย 
เปน็ข้าราชการในสังกัดสพป.สระบุรี เขต 2  จํานวน   11    ราย  ดังนี้  
                            1. นางธัญพร  สมบูรณ์ศักด์ิศรี   ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้อํานวยการกลุ่มยอดเย่ียม สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ     
                   2. นายวีระพงษ์  ไชยหงษ์        ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับกระดาน 
ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนการสอน 
                   3. นางสาวพรรณวดี  ปามุทา    ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนสุรณ์)
ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเย่ียม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 
                   4. นางมะลิวรรณ  บุญนะฤธี      ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโพนทอง 
ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 
                   5. นางเอมอร  บูรณศักด์ิ           ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ 
                   6. นางสาวปรียาพร  โพธิรินทร์    ตําแหน่ง ครู รร.หนิกอง(พิบลูอนุสรณ์) 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
                           7. นางนริสรา  โรจนะบรุานนท์   ตําแหนง่ ครู  รร.บา้นเขาไม้เกวียน 
ครูผู้สอนยอดเย่ียมระดับประถมศกึษา กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 
                   8. นางสุทธิญา  พลนาคู            ตําแหน่ง ครู  รร.บ้านเขาไม้เกวียน 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 
                   9. นายธนวิชญ์  จิตรเท่ียง          ตําแหน่ง ครู  รร.หินกอง(พิบลูอนุสรณ์) 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ 
                   10. นางสาวสริิพร  พุกพิกุล        ตําแหน่ง ครู  รร.หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 
ครู ผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 

           11. นายเกียรติภูมิ  ภูมินา          ตําแหน่ง ครู  รร.หินกอง(พิบลูอนสุรณ์) 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

                   สํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ขอแสดงความยินดีกบัข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษา  ท้ัง 11 ราย จึงได้มอบโลป่ระกาศเกียรติคณุ เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติ ให้เปน็แบบอย่างที่ดี
ในการพัฒนาตนเอง  จนประสพผลสําเรจ็ได้รบัรางวัลในระดับชาติ           

                                                                                                                          /3.7.6 เรื่อง การพัฒนา... 
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3.7.6  เรื่อง  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตําแหน่ง 
          ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้มอบหมายให้ สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาสระบุรี เขต 1 เปน็หน่วยพัฒนาประจําจังหวัด ดําเนนิการพัฒนา ในระหว่างวันที่ 17 -18 มีนาคม 2561        
ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรุี เขต 1   

           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต  2 ได้ส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานการสอน ที่รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการพัฒนา จํานวน 30 คน (ตามบัญชีรายช่ือ) 
และส่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีความรู้ ความสามารถโดดเด่น ในด้านต่าง ๆ  ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมและ
พัฒนา  จํานวน 3 ท่าน  คือ                      
            1. นายวีระพงษ์  ไชยหงษ ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับกระดาน 
            2. นางสาวพรรณวดี  ปามุทา  ผู้อํานยการโรงเรียนหินกอง(พิบลูอนุสรณ์) 
                           3. นางวาสนา   สุขธนู               ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองน้ําเขียว (วันดาคุณอุปถัมภ์) 

 คณะกรรมการได้ประเมินผู้ผ่านการอบรมพัฒนาหลักสูตร ผู้รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
ท้ัง 30  คน แล้ว  ทุกคนมีความเข้าใจและมีทักษะ ในการปฏบิัติหน้าที่ผู้รักษาการในตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศกึษา
ได้เปน็อย่างดี จึงขอมอบเกียรติบัตรการันตีผู้ผา่นการอบรมพฒันา   ตามรายช่ือต่อไปนี ้
 
ลําดับที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง่ วิทยฐานะ โรงเรียน 

     
1 นางพิมพ์ใจ  กลางนุรักษ์ ครู ชํานาญการพิเศษ วัดบ้านดง 

2 นางอรกัญญา  ยาด ี ครู ชํานาญการพิเศษ วัดขอนหอม 
3 นางอังสนา  ปานชาล ี ครู ชํานาญการพิเศษ วัดสุนทริกาวาส   
4 นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย์ ครู ชํานาญการพิเศษ วัดป่าไผ่  
5 นางวรฌยาพร  พวงมณี ครู ชํานาญการพิเศษ วัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร)   
6 นางยุพา  ช้างสีทา ครู ชํานาญการพิเศษ วัดเตาปูน   
7 นางสุพรรณ ี โชติกวริัตน์ ครู ชํานาญการพิเศษ วัดตาลเด่ียว  
8 นายสังเวียน  สกุลอินทร ์ ครู ชํานาญการพิเศษ วัดชําผักแพว 
9 นายเชิดชัย  ศรีสังวาลย์ ครู ชํานาญการพิเศษ วัดโคกกรุง  

10 นายกิตติศกัดิ ์ สหัสสรังส ี ครู ชํานาญการพิเศษ บ้านหนองผักบุ้ง 
11 นายปรีชา  อุ่มอยู่ ครู ชํานาญการพิเศษ บ้านผงัสามัคค ี
12 นายศุภวัฒน์  นาราจิรารักษ์ ครู ชํานาญการพิเศษ วัดห้วยขม้ิน   
13 นางพัชรินทร์  อภิญญากลุ ครู ชํานาญการพิเศษ วัดหนองปลิง   
14 นางจารุชา  ควรระงับ ครู ชํานาญการพิเศษ บ้านหนองจิก (บริษัทข้าวไทยจํากัดสงเคราะห ์1)  
15 นายสมศักดิ ์ คัมภีพันธ์ ครู ชํานาญการพิเศษ วัดโคกกลาง   
16 นางสาวกาญจนา  ทาทํานุก ครู  - วัดบ้านไผ ่
17 นางสาวกานดา  มณีวัฒน ์ ครู ชํานาญการพิเศษ วัดหนองครก 
18 นางเฉลา  บุญมี ครู ชํานาญการพิเศษ วัดโคกกระต่าย (วารราษฎร์อุปถัมภ)์ 
19 นายพิทักษ์สัน  บัวภา ครู ชํานาญการ วัดบ้านลํา (บ้านลําวิทยาคาร) 
20 นางสาวอัญญารัตน ์ เกตสุุวรรณ์ ครู ชํานาญการ วัดคลองใหม่ 
21 นางนัฎฐา  สมบัติศรีเจริญ ครู ชํานาญการพิเศษ วัดสร้างบุญ 
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3.9.3  กลุ่มบริหารงานบุคคล (โดยนางวราภรณ์  ศรีภานุมาต ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล)   
 - เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

สังกัด สพฐ. สพป.สระบุรี เขต 2 ได้จัดสง่หนงัสือแจง้ให้โรงเรยีนจัดทําและสง่ให้ สพป.สระบรุี เขต 2  ภายในวันที่     
23 มีนาคม 2561 หากโรงเรียนใดยังไม่ส่งขอให้จัดสง่โดยด่วน 

3.9.4  กลุ่มนิเทศฯ (โดยนายอนุรักษ์  ระย้า  ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต 2 )   
  3.9.4.1 เรื่อง ประเด็นการศึกษา ตามวาระประชุม หน้า 11 – 12 คือในกลุ่มสาระ 20 โรงเรียน    
เป็นกลุ่มบังคับ ขอให้ผู้อํานวยการโรงเรียนแจ้งครูผู้สอนในโรงเรียนเข้ารับการอบรมตามกําหนดการ ท่ีโรงเรียน   
หินกอง (พิบูลอนุสรณ์) และหากมีผู้สนใจสามารถอบรมเพ่ิมเติมได้ 
 3.9.4.2  เรื่อง การประกนัคณุภาพภายใน ระบบประกันฯ การประเมินฯ ยังใช้เกณฑ์มาตรฐานเดิม รูปแบบเดิม 
ส่วนการประกนัคุณภาพภายนอก จากท่ีให้ได้ข้อมูลไว้นัน้ ข้อมูลอาจไม่ตรงกนั จึงขอให้โรงเรียนตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ 
หากไม่ถูกต้องขอให้แจ้งกลุ่มนิเทศฯ สพป.สระบุรี เขต 2 ต่อไป 

3.9.5  กลุ่มนโยบายและแผน (โดยนางพิระตา  บิณศิรวาณิช รักษาการในตําแหน่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน )
  - เรื่อง การรับเด็กอนบุาล 3 ขวบ ปี 2561  ขอให้ใช้ระเบียบของปี 2560 และเพ่ือไม่ให้เสียเวลา      
ในการดําเนนิงาน ขอให้เช็คเอกสารให้ครบถ้วน  

3.9.6  หน่วยตรวจสอบภายใน (โดยนางนิรมล วงษ์ธนสุภรณ์ รักษาการในตําแหน่ง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ) 
 - จากการออกติดตามตรวจสอบการปฏบิัติงานการเงนิของโรงเรียนในสงักัด ระหว่างวันท่ี 7 – 28 
กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 13 โรงเรียน พบข้อสงัเกตในบางโรงเรียน ดังนี ้
    1. ไม่มีการรายงานการใช้ใบเสร็จรบัเงนิสิ้นปงีบประมาณ  
    2. การส่งรายงานคงเหลือประจําวันล่าช้ากว่ากําหนด ซ่ึงต้องรายงานภายใน 15 วัน  
นบัจากวันสิน้เดือนของทุกเดือน  

   3. เงินรายได้แผน่ดิน โดยเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ให้ดําเนนิการส่งปีละ 2 ครัง้ คือ  
ภายในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ของทุกปี  
  - หน่วยตรวจสอบภายในจะดําเนินการออกติดตามตรวจสอบในช่วงท่ี 2 ภายในเดือน กรกฎาคม 2561 
และสิงหาคม 2561  จํานวน 29 โรงเรียน ตามรายช่ือที่ได้แจ้งหนงัสอืให้โรงเรียนทราบเรียบร้อยแล้ว และขอให้
โรงเรียนปฏบิติังานตามระเบยีบการเงนิ บญัชี และพัสดุ ให้เรียบร้อยและเปน็ปัจจุบนัต่อไป 

3.9.7  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
         (โดยนางสาวสุพรรณี  อภัยพิมพ์  รักษาการในตําแหน่ง ผอ.ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ) 
 3.9.7.1  เรื่อง การรายงานข้อมูลสิ้นป ี
           3.9.7.2 เรื่อง การกรอกข้อมูลอินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีการคลาดเคล่ือน จึงขอให้โรงเรียนจัดสง่เอกสารการเช่า
หรือสําเนาใบเสร็จ ให้สพป.สระบุรี เขต 2 ด้วย จะได้เข้าไปปรบัแก้ไขต่อไป ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับการจัดสรรเงินงบประมาณ 
 3.9.7.3 เรื่องงบอุปกรณ์ซ่อมแซม PLTV  จํานวน 64 โรงเรยีน ขอให้โรงเรียนดําเนนิการกรอกรายละเอียด
และจัดสง่เอกสารให้ สพป.สระบุรีเขต 2 ด้วย 
 3.9.7.4 เรื่องการจัดต้ังไลน ์IT  เพ่ือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอินเตอร์เนต็ 

3.9.8  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (โดยนางกชพร  ศิริปรุ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  
         สพป.สระบุรี เขต 2) 
          - ขอให้โรงเรียนรายงานในระบบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561  

มตทิี่ประชุม –  รับทราบ         
     /ระเบียบวาระที่4... 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองเพ่ือพิจารณา  
นายสมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  

ประธานการประชุมฯ แจ้งข้อราชการของ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สระบุรี เขต 2 เพ่ือให้ที่ประชุม                
มีมติเห็นชอบดังนี้  

-  เรื่อง  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน   

   สพฐ. มีหนังสือ ท่ี ศธ 04273/ว1010 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าได้รับแจ้งจาก 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับจดหมายร้องเรียน    
จากผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาอุตสาหกรรมสีเขียว ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ดําเนินโครงการโดยสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในกิจกรรม “พัฒนาทักษะการสือ่สารและการโน้มน้าวใจ”   
ซ่ึงเปน็กจิกรรมที่มีการสัมผสัรา่งกายระหว่างชายกบัหญิง ซ่ึงผู้รอ้งแจ้งว่า มีผู้เข้าอบรมชายรายหนึง่ได้สมัผัสร่างกาย  
ผู้ร้องในลักษณะคุกคามทางเพศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวย่อมเอ้ือ
และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสามารถกระทําการคุมคามทางเพศต่อผู้อ่ืนได้  จึงได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทาง   ในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
ในสถาบนัการศึกษาและได้สง่มาตรการดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน นําไปเปน็แนวทาง 
ในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและป้องกนัปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถาบนัการศกึษาต่อไป 

สพฐ. จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ ดําเนินการดังนี ้

   1. แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งตระหนักและคํานึงถงึความละเอียดอ่อนในมิติความแตกต่างระหว่างเพศ  
(Gender  Sensitivity) ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรรมทั้งเพศหญิง เพศชาย และผู้มีความ
หลากหลายทางเพศปฏิบัติต่อกันอย่างเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และให้เกียรติซ่ึงกันและกัน รวมทั้งทราบถึง
สิทธิของตนในการที่จะปฏิเสธและยุติการเขา้ร่วมกิจกรรมใดๆ ซ่ึงอาจเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ 

2. กํากับ ดูแล หน่วยงานและสถานศึกษาในสงักัดทุกแห่งให้ดําเนนิมาตรการป้องกนั และแก้ไข 
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2558        
เรื่องมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการลว่งละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน โดยดําเนนิการดังนี ้

      2.1 จัดทําแนวปฏบิัติเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการ
ทํางานโดยให้ครอบคลุมบุคลากรทุกคนในสถาบันการศึกษา (อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ลูกจ้าง) รวมถึง  
ผู้ท่ีติดต่อหรือดําเนนิงานเกี่ยวข้องกบัสถาบนัการศกึษา (ผูเ้ข้ารบัการอบรมเฉพาะรายหลกัสูตรหรือรายวิชา ผู้รับจ้าง) 
และมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในสถาบันการศึกษาทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามตัวอย่างแนวปฏบิัติท่ีแนบ 

       2.2 กําหนดกระบวนการแกไ้ขในกรณีท่ีมีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเกิดขึ้นอย่างเปน็รปูธรรม
และมีการดําเนินการอย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ ปกปิดเป็นความลับ และให้ความเปน็ธรรมต่อคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 
ตลอดจนคํานงึถึงหลักการสิทธิมนุษยชนเปน็สําคัญ สถาบนัการศึกษาควรจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย
และมาตรการในการคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เกี่ยวข้องจาการถูกข่มขู่คุกคามเพ่ือประกนัการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม รวมท้ังควรจัดให้มีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายจากการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ
ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสม หากเข้าสู่กระบวนการทางวินัยตามกฎหมายทีส่ถาบนัการศึกษาแห่งนัน้
ถือปฏบิัติอยู่ ให้ดําเนนิการแต่งต้ังคณะทํางานสอบข้อเท็จจรงิ   โดยอาจมีบุคคลท่ีเปน็เพศเดียวกนักบัผู้เสียหายหรือ
บุคคลที่ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ 

          /2.3 กําหนดมาตรการ... 
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