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รายงานการประชุมผู้บรหิารสถานศกึษาในสังกัดและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรุี เขต ๒ 

ครั้งที่  1 ประจําปี  2560 
วันที่  31  มกราคม  พ.ศ. ๒๕60 

ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดเตาปูน อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี
--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นายปราโมทย์  แสนกล้า   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
2. นายเล็ก  ทาเพชร   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรุี เขต 2 
3. ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤต  ตรีมงคล  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
4. นางบัวคํา  ต้ังสุวรรณ์   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
5. นายฉัตรชัย  น่วมโพธิ ์   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
6. นางสาววรรณา  นาเจริญ  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
7. นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
8. นายประยุทธ  ละม้ายแข  ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
9. นางสาวเอ้ืออารี  ท้วมเสม  ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
10. นางทิพวัลย์  วงษ์สมบูรณ์  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 
11. นางธัญพร  สมบูรณ์ศักด์ิศรี  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
12. นางบุญเกิด  สิงหพานิช  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
13.นางกษมา  แสนอ่อน   ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
14. นายเกียรติศักด์ิ  ศรีคําบล  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 
15. นายคมศักด์ิ  เส้นศูนย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 
16. นายมงคล  รักษาทรัพย์  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบํารุงธรรม     
17. นายสาธิต  รื่นเริงใจ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 
18. นางปราณีต  จีนบุญม ี  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบึงไม้ 
19. นายสันติ  คงศิลป์   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่ามะปราง 
20. นางเฉลิมรัตน์  หนูปาน  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง    
21. นายสุเมธา ติยะบุตร   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม 
22. นายศรีสุวรรณรัตน์  อาจอินทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุรีการาม 
23. นางวาสนา  สุขธนู   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองน้ําเขียวฯ  
24. นายบุญสม  ปัญญาเหลอื  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโป่งมงคล 
๒5. นายปฏิวัติ  จันทรท์ิพย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า  
๒6. นายปองภพ  ศรีนาดี   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหาดสองแควฯ        
27. นายโอภาส ศิลปเจรญิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙  
28. นายศุภกร  เทพภูม ิ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าคล้อ 
29. นายสุพจน์  สมบูรณ์บูรณะ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านผังสามัคคี 
30. นายวิจิตร์  พิกุลทอง   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธ์ิเหนือ 
31. นายสิงดง  โตมะนิตย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อน  
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32. นายสมโพธิ ช้างสีทา   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเตาปูน  
33. นายประสบ  โชติกวิรัตน์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสองคอนกลาง       
๓4. นายสมชาย  แสงดวงมาศ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดถ้ําเต่า   
๓5. นายธนพล  นวลมะณีย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ่อโศรก 
๓6. นายมานพ  อินทศร   แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ฯ        
37. นายประมวล  ธรรมวิจารณ์           ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกรุง 
38. นางกชกร  รุ่งหัวไผ ่   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
39. นายศุภชัย  วีระวาทิน            ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดตาลเด่ียว 
40. นางพิมพ์ใจ  กลางนุรักษ์  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านดง 
41. นางอังสนา  ปานชาลี  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 
42. นายไพโรจน์  ยวงอักษร  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดขอนหอม  
43. นายชุมพร  บุญน้อม   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนาบุญ 
๔4. นายสุรชัย  ภัทรากิจ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชําผักแพว 
๔5. นางวัชรี  สุนทรนนท ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ 
46.นางศรีนวน  เมยขุนทด  ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2   
47. นางประนอม  ทศศะ   แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ 
48. นางสัมฤทธ์ิ   พ่ึงบุญ   ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง 
49. นายขวัญชัย  มีชาล ี   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง       
50. นายสมชาย  ร่วมชาติสกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับบอน 
51. นายบุญชู  ใจผ่อง   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 
52. นายวิเชียร  อัมเรศ   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านช่อง   
53. นายประเวศ  แจ้งประดิษฐ ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 
54. นายชยกร  ควรระงับ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย ฯ 
๕5. นายพงษ์ศักด์ิ  ภัทรโสภณกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสมัครฯ   
๕6. นายสัมฤทธ์ิ  จีรจิตต์   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่  
57. นายไพฑูรย์  พัฒนจันทร์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองผกัชี 
58. นางอุบลศรี  เชิดเหรัญ  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านจาน 
59. นางกานดา  มณีรัตน์   รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองครก 
60.นายฉัตรชัย  กุลชูศักด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบัวลอยฯ 
61. นายวิชัย   ชีวกานนท์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกฯ 
62. นายวิรัช  สืบจุ้ย   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยขมิ้น      
63. นางสาวพรรณวดี  ปามทุา  ผู้อํานวยการโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)                                            
64. นางดัสสนี  สังข์วงษ ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยทองหลาง  
65.นางสาวบุญมี  ทองอุ่นเรือน  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคค ี  
๖6. นายฉัตรชัย  กุลชูศักด์ิ  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านไผ่ 
67. นายเกียรติณรงค์  วันคาํ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 
68. นายวิชัย  พรหมบุตร   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านลาด  
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69. นายสมหมาย  ทองแดงเจือ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญฯ 
70. นายสมศักด์ิ  คงสมนวน  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ 
71. นายมนตรี  สุวรรณเนตร  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองปลาหมอ   
72. นายไพรัช โตบารมีกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติวิหารฯ 
73 นายวัชรวัฒน์  ศลิาชัย  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองอ่างทอง  
๗4. นายธงไชย  อุ่นสกุล   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง 
๗5. นายพิทยา  ศรีดาพันธ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสะเดาฯ 
๗6. นางสาวกัญญ์ชิสา  ทมุมาพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอฯ   
77. นางมะลิวรรณ  บุญนะฤธี  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโพนทอง  
78. นายสมศักด์ิ  คัมภีพันธ์   รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกลาง 
79. นายบุญรวม  สังข์น้อย  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดร่องแซงฯ  
80. นายกิตติธัช  มะลิวงษ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตรฯ   
81. นายอุทัย  สังข์วงษ ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแค ฯ 
82. นางเอมอร บูรณศักด์ิ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง 
83. นางพิมพ์กมล  ทิพย์มนตรี  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  
84. สิบเอกบุญรัตน์  มงคล  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองห้า 
๘5. นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองห้าฯ 
86. นายมนพ  สภาพสวัสด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดลําบัว   
87. นางจิรัฐยา  พิมพ์แสง  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 
88. นายนิวัฒน์  วงศ์สวาสด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองโรง 
89. นางสาวกันตนา  จิตรบรรจง    ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกุ่มหักฯ 
90. นายอาณัติ  พิกุลแก้   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองโพธ์ิ  
81. นายสําเภา  พาราพิชัย  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเจริญธรรม 
92. นายสมชาย รักญาติ   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ     
93. นายธรรมนูญ  บํารุงธรรม  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 
๙4. นายบุญสง่  เย็นศรี   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค ์
๙5. จ่าสิบเอกประคอง  พุกสขุ  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทรฯ 
๙6. นายสุปัญญา  ศริิกุลชัยวัฒนา  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม      
97. นายสมัย  กวางโตน   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 
98. นางพิมพ์ลดา  ทับสาร  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองไทร 
99. นายธวัช บัวสุวรรณ   ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง  
100. นายพิพัฒน์  อรรถจินดา  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางกง 
101. นายวรการ  เอกเจริญ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 
102. นายเจตพนต์  จันทร์เขยีว  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านดอน 
103. นายนิกร  สันประเภท  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสรวง ฯ  
๑๐4. นายพิทกัษ์สัน  บัวภา  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านลํา ฯ 
๑๐5. นายวิรตุ  หนองหงอก  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค ์ 
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๑๐6. นางดัชนี  ปานหงษ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 
107. นางเฉลา  บุญม ี   รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกระต่าย ฯ    
108. นายคมสัน  แจ้งมรคา  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ     
๑09. นายกมล  เฟ่ืองฟุ้ง   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองหมูใต้ฯ   
๑10. นางสาวนงค์ลักษณ์ พงษ์คํา  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองใหม ่
๑11. นางเธียรรัตน์  ศรีร ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน   
๑12. นางกรองทพิย์  ทวีสขุ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสร้างบุญ  
๑13. นายปิยวัฒน์  เปลี่ยนสกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 
114. นายสุรศักด์ิ  วาดเขียน  ผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 
115.  นางยุพิน  เทียนชุมพันธ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านหมาก 
๑๑6. นายพิชิต  ศรีแสงเพ็ญ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา   
๑17. นางรัตติกาล  ตรีปัญญา  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับพรกิ                                                   
118. นายชินวงศ์  พงษ์นุ่มกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 
119. นายสญัญา  สุขยืน   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน  
๑20. นายธงชัย  ขนายงาม  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก    
๑21. นายพิชิต  เรียบร้อย  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับสนุ่น   
๑22. นายพนม  เปียสกุล   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 
๑23. นายอดุลย์ ต้นคํา   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร   
๑๒4. นายทนงฤทธ์ิ  มะณีแสง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองไทร    
๑๒5. นายถนัด  จําปาทอง        ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า    
๑๒6. นางนพวรรณ   ชูกะส ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคค ี 
127. นายวีรพงษ์  ไชยหงฆ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับกระดาน     
128. นายเล็ก  ชนะชัย   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 
129. นายสมพงษ์ อ่อนสําอางค์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเอ่ียว        
๑30. นายบุญเลิศ สมุาลย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งไทร     
131. นายนฤเบศร์  กาญจนาภา  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 
๑32. นางฌญมน  อรรคพันธ์ุ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ  
๑33. นางกาญจนา  ทุมพัง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําพญากลาง 
๑๓4. นางวิไลลักษณ์  รวยลาภ  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขานมนาง             
๑๓5. นางจิดาภา  อิศวมงคล  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองโป่ง  
๑๓6. นายชุ่ม อรรคพันธ์ุ   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 
๑37. นายภัทรพล  สุลํานาจ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําสมพุง 
138. นายอิทธิรัตน์  ควรชม  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับดินดํา  
๑39. นางสาวทองเลิศ  บุญเชิด  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าพลู    
140. นายสมชาย  โกจินอก  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 
141. นายวิชิต ราษฎร   ผู้อํานวยการวัดสวนมะเด่ือสามัคคี 
๑42. นายไพโรจน์  เงินวิเศษ  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง 
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๑43. นางจิณณพัต  บํารุงพานิชย์  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม ฯ  
๑๔4. นายวสนัต์ โพธ์ิไทร   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด  
๑๔5. นางสาววินิจฉัย  สีหา  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าฤทธ์ิ 
๑๔6. นางณัฐธยา  บุญด้วยลาน  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์   
147. ว่าที่ พ.ต.วชิรโรจน์  โคตะคาม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 
148. นายวีระ น่ิมตลุง   รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวังยาง  
๑49. นายสมพร  หว่างกล่อม  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 
๑50. นายเกรียงไกร โมราบุตร  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดปากนํ้า  
๑51. นางเพลินพิศ  เปลี่ยนสกุล  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคําพราน                                   
๑52. นางสาวเกษศิรินทร์  หมีเขียว แทนรักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี     
๑๕3. นายไชยรัฐ สุบิน   รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปึกสําโรง    

ผู้ไม่มาประชมุ      - 

ผู้เข้าร่วมประชุม   จํานวน   17   ราย  
1. นางสาวจุฑาภรณ์  บุญสุข ศึกษานิเทศก์ 
2. นางสาวลฎาภา  นาคคูบัว ศึกษานิเทศก์ 
3. นายนนทิศักด์ิ  ผาผาย ศึกษานิเทศก์ 
4. นายกฤติณัฎฐ์  นิลประพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ 
5. นางสาวลัดดา  แตงหอม ศึกษานิเทศก์ 
6. นายอนุรักษ์  ระย้า  ศึกษานิเทศก์ 
7. นางธนินี  การปลูก  ศึกษานิเทศก์ 
8. นายดุสติ  จันทร์ศร ี  ศึกษานิเทศก์ 
9. นางวัชรินทร์  วงษ์ศิลป์ นักจัดการงานท่ัวไป 
10. นางกฤตวรรณ อินทโมรา นักจัดการงานท่ัวไป 
11. นางสาวสุกัญญา  หมั่นจิตร ์ นักประชาสัมพันธ์ 
12. นางณฐพร  คําผง  นักประชาสัมพันธ์ 
13. นางสาววงเดือน  หนชัย นักทรัพยากรบุคคล 
14. นางสาวอุมาพร  โพธ์ิไหม นักทรัพยากรบุคคล 
15. นางวัชรากร  เคยบรรจง นักทรัพยากรบุคคล 
16. นางปาริชาติ  สงวนสัตย์ นักทรัพยากรบุคคล 
17. นางการะเกตุ  นิยมธรรม นักวิชาการศึกษา 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

 ก่อนจะดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม นายสมชาย  ประวัติศรีชัย ผู้อํานวยการสํานักงาน
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระบุรี  ได้มาพบปะผู้บริหารโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 2 และประชาสัมพันธ์ข่าวความเคลื่อนไหวของ
หน่วยงาน โครงการต่าง ๆ ใหผู้้บริหารโรงเรียนทราบ และ สพป.สระบุรี เขต 2 ได้ทําพิธีมอบเกียรติบัตร 
จํานวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 
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1. โรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

โดยแบ่งเป็น ๓ ขนาดดังน้ี  
๑) ขนาดเล็ก (๑-๑๒๐คน)       โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน อําเภอมวกเหล็ก           
๒) ขนาดกลาง (๑๒๑-๓๐๐คน) โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ อําเภอมวกเหล็ก           
๓) ขนาดใหญ่ (๓๐๑คนขึ้นไป)โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ อําเภอแก่งคอย 

 2. โรงเรียนตน้แบบสดุยอดส้วมสุขสันต์โรงเรียน ประจาํปกีารศกึษา ๒๕๕๙ 
โดยแบ่งเป็น ๓ ขนาดดังน้ี 
๑) ขนาดเล็ก (๑-๑๒๐คน)  โรงเรียนวัดหนองสรวง         อําเภอวิหารแดง           
๒)  ขนาดกลาง (๑๒๑-๓๐๐คน)  โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ         อําเภอหนองแค           
3) ขนาดใหญ่ (๓๐๑คนขึ้นไป) โรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา)     อําเภอหนองแค 

          3.  รางวัลระบบการดแูลช่วยเหลอืนักเรียน ประจําปี ๒๕๕๙ 
๑)  ระดับทอง ระดับประเทศ และระดับทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้แก่ 
 -  โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง 
๒)  ระดับเงิน ระดับประเทศ และระดับทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้แก่ 
      -  โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ ่
๓)  ระดับทองแดง ระดับประเทศ และระดับทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้แก่ 
      -  โรงเรียนวัดหนองน้ําเขียว (วันดาคุณอุปถัมภ์) สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก 

4. รางวัลครูผูฝ้ึกสอนนกัเรียนประกวด/แขง่ขันศิลปหตัถกรรมนักเรียนระดบัภาคกลางและภาค
ตะวันออก  ปกีารศกึษา ๒๕๕๙ ณ จังหวัดจันทบุรี และได้เปน็ตัวแทนไปประกวด/แข่งขันศลิปหตัถกรรม
นักเรียน  ครั้งที่ ๖๖ ระดบัชาต ิ
 ๑) รางวัลเหรยีญทองชนะเลิศ การแข่งขนัท่องอาขยานทํานองเสนาะ ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ ได้แก่  
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ)์ 
 ๒) รางวัลเหรยีญทองชนะเลิศ การแข่งขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มคีวามบกพร่อง 
ทางสติปัญญา ระดับช้ัน ป.๑-ป.๖ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 
 ๓) รางวัลเหรยีญทองชนะเลิศ การแข่งขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มคีวามบกพร่อง 
ทางร่างกายระดับช้ันม.๑-ม.๓ ได้แก่ โรงเรยีนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 
 ๔) รางวัลเหรยีญทองชนะเลิศการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับช้ัน ป.๑-ป.๖ ได้แก่ โรงเรียนวัดบึงไม้ 
 ๕) รางวัลเหรยีญทองรองชนะเลศิอันดบั ๑ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับช้ัน ป.๑-ป.๖ ได้แก่ โรงเรยีนวัดถ้ําเต่า 
 ๖) รางวัลเหรยีญทองรองชนะเลศิอันดบั ๒ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓  
ได้แก่โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 
 ๗) รางวัลเหรยีญทองรองชนะเลศิอันดบั ๒ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
ระดับช้ัน ป.๔-ป.๖ ได้แก่ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 
 ๘) รางวัลเหรยีญทองรองชนะเลศิอันดบั ๒ การแข่งขันเคร่ืองร่อนประเภทร่อนไกล ระดับช้ัน ป.๔-ป.
๖ ได้แก่ โรงเรยีนวัดหนองตะเฆ่ 
 

-/9) รางวัลเหรียญทอง... 
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 ๙) รางวัลเหรยีญทองรองชนะเลศิอันดบั ๒ การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินนาน  
(โดยติดล้อบินขึ้นจากพ้ืน) ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ ได้แก่ โรงเรยีนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 
 ๑๐) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลศิอันดบั ๒ การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินไกล  
(โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 
 ๑๑) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลศิอันดบั ๒ การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓  
ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 
 ๑๒) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลศิอันดบั ๒ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ระดับช้ัน  
ป.๑-ม.๓ ได้แก่ โรงเรียนด้วยป่าไผ่ 
 ๑๓) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลศิอันดบั ๒ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓  
ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 
 ๑๔) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลศิอันดบั ๒ การแข่งขันการจัดทําหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียน 
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 
 ๑๕) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลศิอันดบั ๒ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียน 
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 
 ๑๖) รางวัลเหรียญเงนิรองชนะเลศิอันดบั ๑ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ป.๑-ป.๓ ได้แก่  
โรงเรียนบ้านบางกง  
 5. มอบเกียรตบิตัรปฏบิตัหินา้ที่กรรมการบริหารสหวิทยศึกษาวังสทีา จํานวน 11 ราย  

เรื่องระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

 เรื่อง นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ เจรญิเศรษฐศลิป ์
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ โดยมนีโยบายหลักที่

เป็นประเด็นสําคัญ ดังน้ี 
น้อมนําแนวพระราชดําริ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  

มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใส่เกล้าฯ และมอบเป็น
นโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด จากการที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพ่ือถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีน้ัน 
พระองค์ทรงขอให้ผู้บริหารทกุคนสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร   
มหาภูมิพลอดุลยเดช มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์
ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด รวมทั้งพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะน้อมนําแนวพระราชดําริ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่  9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ใส่เกล้าฯ และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่
หน่วยงานในสังกัดต่อไป 
สําหรับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร      
มีใจความสําคญัว่า “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผูเ้รียนใน 2 ด้าน คือ  
1) ส่งเสริมใหนั้กเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเขม้แข็ง 
อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)” 

-/ในส่วนของ... 
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ในส่วนของการสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
น้ัน ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระองค์ทรงเฝ้ามองการศึกษาไทย พระองค์ได้ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ที่ได้
ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เก่ียวกับนักเรียน ครู และการศึกษา และเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ต่อการ 
พัฒนาการศึกษาไทย ดังน้ี 
           1) นักเรียน “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีนํ้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลงั มิใช่สอน 
ให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ลําดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หน่ึงของช้ัน แต่ต้องให้
เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 
“ครูไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนช้ันต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้
เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทําเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555) 
“เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรูจ้ักทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มีความสามัคคีรูจ้ักดูแล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555) 
“ทําเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรกันักเรียน” (9 ก.ค.2555) 
ในบรรดานโยบายปฏิรูปการศึกษาทั้งหมด มีนโยบายเพียงส่วนน้อยที่จะคิดถึงเด็ก กระทรวงศึกษาธิการจึงให้
ความสําคัญกับเด็กนักเรียนอย่างมาก  โดยต้องการเห็นเด็กต่ืนขึ้นมาอยากไปโรงเรียน  สนุกกับการเรียน     
เด็กอยากเรียน และครูอยากสอน อีกทั้งมุ่งเน้นให้เด็กทํากิจกรรมกลุม่หรอืเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Tutoring) 
ตัวอย่าง เช่น นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ที่สามารถให้มุ่งเน้นการทํากิจกรรมกลุม่ได้ หรือหากครูสอนไม่
ทันในช่ัวโมงเรียน สามารถนําเน้ือหามาสอนเสริมในช่วงลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ได้ แต่ขอให้ปรับรูปแบบการ
เรียนการสอน ไม่ใช่น่ังอยู่แต่ในห้องเรียน โดยต้องกระตุ้นให้เด็กกระตือรือร้นที่จะเรียน (Active Learn) และ 
ครูกระตือรือร้นที่จะสอน (Active Teach) 
         2) คร ู“เรื่องครูมีความสําคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหน่ึง คือ การขาดครู เพราะจํานวนไม่พอและ
ครูย้ายบ่อย ดังน้ัน ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามที่ต้องการ 
จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องต้ังฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจติสํานึกโดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทนุและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่
จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสทิธิภาพ มีความเป็นครูที่แทจ้ริง คือ  มีความรักความเมตตาต่อเด็ก  
ควรเป็นครูทอ้งที่เพ่ือจะได้มคีวามผกูพันและคดิที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย.2555) 
       “ต้องปรบัปรุงคร…ูครูจะอายุ 40-50 ป ีก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” (6 มิ.ย.2555) 
       “ปญัหาปัจจุบนั คือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตําราส่งผู้บริหารเพ่ือให้ได้ตําแหน่งและเงินเดือน
สูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้อง
เปลี่ยนระเบียบตรงจุดน้ี การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมี
คุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555) 
      “ครบูางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เกบ็ไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชา     
ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านน้ัน จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค.2555) 
         กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญของครู นอกจากจะดูแลเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ แล้ว 
ผู้บริหารต้องคิดว่าจะทําอย่างไรไม่ให้ครูย้ายบ่อย เพราะจากงานวิจัยพบว่าการย้ายของครูเป็นสิ่งหน่ึงที่ทําร้าย
เด็กนักเรียน ดังน้ัน สพฐ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง คือ สาํนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สํานักงาน กคศ.) ต้องเข้ามาดูแลเรื่องน้ีด้วย 

-/นอกจากน้ี... 
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       นอกจากน้ี จะมีการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนวิทยฐานะของครู เน่ืองจากที่ผ่านมามีครูที่ 
สอนดีและอยู่กับเด็ก แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนเพราะไม่ได้ทําผลงานทางวิชาการ โดยโรงเรียนจะใช้เกณฑ์การ  
ทําวิทยานิพนธ์หรือทําวิจัยแบบเดียวกับมหาวิทยาลัยไม่ได้ เพราะบริบทของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมีความ
แตกต่างกัน ดังน้ัน การปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่น้ีจะให้ความสําคัญกับปริมาณการสอนของครู กล่าวคือ ครูที่
สอนมากควรได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ไม่ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะจากการทําผลงานเหมือน
วิทยานิพนธ์ที่ทําให้เกิดกรณีจ้างคนอ่ืนทํา อีกทั้งครูที่ขยันสอนควรได้รับรางวัลด้วยการประเมินเชิงคุณภาพจาก
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของเด็ก และการประเมินเชิงปริมาณคือ การนับจํานวนช่ัวโมงสอนของครู ซึง่ครูอาจจะ
สอนเพ่ิม สอนเสริม หรือไปช่วยสอนในวิชาอ่ืนก็ได้ แต่ผู้ทีไ่ด้รับวิทยฐานะไปแล้ว ก็ไม่ต้องกังวล เพราะจะไม่
ยกเลิกวิทยฐานะ  เพียงแต่ปรับหลักเกณฑ์ให้ถูกต้องตามท่ีควรจะเป็น  น่ันคือ  “คนสอนดี  สอนมีคณุภาพ  
ควรได้รับรางวัล แต่หากคนทีส่อนดีได้รับวิทยฐานะแล้ว กลับไม่ขยันสอนหนังสือเช่นเดิม ก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควร” 
         การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นอกจากการน้อมนําแนวพระราชกระแสฯ    
ด้านการศึกษา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ใส่เกล้าฯ และเป็นนโยบายด้านการศึกษาแล้ว 
กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ 
โดยมียุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่จะดําเนินการ 6 ด้าน คือ  
           1) ความมั่นคง  
           2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
           3) การลงทุนในทรพัยากรมนุษย์  
           4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  
           5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
           6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในเร่ือง ความมั่นคงของประเทศ เป็นเรื่องสําคัญ ประเทศชาติจะมั่นคงได้
ต้องสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้
ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ซึง่การสร้างความสามารถทางการแข่งขันน้ันต้องมีพ้ืนฐานมาจาก 
การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเริ่มต้ังแต่เด็กก่อนวัยเรียน และเมื่อมีการลงทนุในทรัพยากรมนุษย์แล้ว
อาจจะทําให้เกิดความเหลื่อมล้ํา ระหว่างคนเก่งและคนไม่เก่ง ทําให้ต้องคํานึงถึงการลดความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศด้วย และเมื่อมนุษย์เติบโตขึ้นการเติบโตน้ันอาจกระทบกับ สิ่งแวดล้อม เราจึงต้องคํานึงถึงการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนน้ีกระทรวงศึกษาธิการมีหลากหลาย
โครงการที่สําคัญ อาทิ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น และสุดท้ายคือ การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการในลักษณะของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นต้น 
อย่างไรกต็าม รัฐมนตรทีกุทา่นมีภารกิจและหน่วยงานที่รบัผดิชอบ สอดคล้องตามยุทธศาสตรช์าติ      
ระยะ 20 ปี โดยคํานึงถึงความถนัด ดังน้ี 
      นพ.ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศลิป์  รมว.ศึกษาธกิาร  รับผิดชอบงานในภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน , ยุทธศาสตร์ 3  การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์  และยุทธศาสตร์ 4     
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าํทางสังคม  

-/พล.อ.สุรเชษฐ์... 
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      พล.อ.สรุเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศกึษาธกิาร รับผิดชอบงานในภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง 
      ม.ล.ปนดัดา ดศิกลุ รมช.ศกึษาธกิาร รับผิดชอบงานในภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
      จากน้ีไปแนวทางการดําเนินโครงการด้านต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการจะอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ  ระยะ  20  ปี  (พ.ศ.2560-2579)  และเหนือสิ่งอ่ืนใด คือ ทุกโครงการต้องเน้นความโปร่งใส  และ 
Anti-Corruption 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2559  

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องที่เสนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 

๓.1  กลุ่มอํานวยการ 
3.1.1 เรื่อง การจัดส่งรายงานการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาํปีงบประมาณ  

พ.ศ.2559 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เก้าสิบวันนับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ ซึ่ง สพฐ.ได้กําหนดให้ระบบการควบคุมภายในเป็นตัวช้ีวัดที่ 43 ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน  รอบ  12 เดือน  ผ่านระบบรายงานผลตัวช้ีวัดตาม
แผนปฏิบัติการ (ARS: Action plan Report System)  ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 
 โรงเรียนในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 ที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) จาํนวน  49 โรงเรียน 
ดังน้ี 
1.วัดศรัทธาเรืองศรี  2.ชุมชนวัดบํารุงธรรม  3.วัดท่ามะปราง 
4.บ้านหนองสองห้อง  5.วัดบุรีการาม   6.วัดหนองน้ําเขียว 
7.วัดโป่งมงคล   8.บ้านผังสามัคคี   9.วัดโคกกรุง 
10.วัดตาลเด่ียว   11.วัดบ้านดง   12.วัดสุนทริกาวาส 
13.บ้านหนองผักบุ้ง  14.บ้านซับบอน   15.วัดหนองครก    
16.วัดบัวลอย   17.บ้านหนองจิก  18.วัดห้วยขมิ้น   
19.สันมะค่าบกน้อยสามัคค ี 20.วัดบ้านไผ่   21.วัดบ้านลาด    
22.วัดหนองอ่างทอง  23.วัดหนองสะเดา  24.บ้านใหม่ทุง่ดินขอ   
25.วัดชัยเฉลิมมิตร  26.วัดราษฎรบํ์ารุง  27.บ้านคลองห้า    
28.วัดลําบัว   29.อนุบาลวิหารแดง  30.ชุมชนวัดคลองไทร   
31.วัดสมานมติรมงคล  32.วัดศรีสัจจาวาส  33.วัดบ้านหมาก    
34.บ้านซับพริก   35.อนุบาลมวกเหล็ก  36.บ้านซับน้อยใต้สามัคค ี  
37.บ้านหนองเอ่ียว  38.บ้านโป่งไทร   39.บ้านคลองม่วงเหนือ  

-/40.บ้านลําพญากลาง...  
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40.บ้านลําพญากลาง  41.บ้านลําสมพุง   42.บ้านหนองตอตะเคียน   
43.วัดน้อยสามัคคีธรรม  44.บ้านท่าฤทธ์ิ   45.วัดสว่างอารมณ ์   
46.บ้านโป่งเก้ง   47.วัดวังยาง   48.บ้านมณีโชติสามัคค ี
49.โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)   

ขอให้โรงเรียนดังกล่าวข้างต้นจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 (งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) โดยด่วน หนังสือนําส่งต้องลงวันที่ไม่เกิน   
30 ธันวาคม 2559 พร้อมแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) 

3.1.2 ขอรบับริจาคเพือ่ช่วยเหลือนกัเรยีนและโรงเรียนทีป่ระสบภัยภาคใต้  

ตามท่ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  ได้ขอความอนุเคราะห์ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ร่วมบริจาคเงินกรณีเร่งด่วน เพ่ือนําไปช่วยเหลือ
นักเรียนและโรงเรียนที่ประสบภัยภาคใต้  ภายในวันที่  13  มกราคม 2560  น้ัน  

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต  2  ขอประชาสมัพันธ์เพ่ิมเติมว่า  
หากโรงเรียนใดที่ยังไม่ได้ร่วมบริจาคเงิน  เพ่ือนําไปช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบภัยภาคใต้ดังกล่าว 
สามารถบริจาคเพ่ิมเติมได้ที่กลุ่มอํานวยการ หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี ชื่อบัญชี 
“สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ)” เลขท่ีบัญชี 
115 – 3 – 36691 – 6  และส่งสําเนาใบโอนทางกลุ่มไลน์ผู้บริหารสถานศึกษา  เน่ืองจาก สพฐ.   
จะติดตามการให้ความช่วยเหลือและการรับบริจาคต่อไป 

3.1.3 เรื่องขอใหก้ารสนบัสนุนบนัทกึสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ประจําปี 
2560 

  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ขอความร่วมมือในการสั่งจองบันทึก 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําปี 2560  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ได้ดําเนินการสั่งจองบันทึก 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําปี 2560 จํานวน 150 เล่ม และขอความร่วมมือ
สหวิทยศึกษาให้การสนับสนุนตามจํานวนทีไ่ด้รับจัดสรรต่อไป  

 3.1.4 เรือ่ง การปอ้งกนัอุบตัภิัยบนทอ้งถนน  
   พบว่า ในประเทศไทยมสีถิติการประสบอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซต์มาเป็นอันดับ 1 ของโลก 
ส่วนอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยทั่วไป ประเทศลิเบียเป็นอันดับ 1 ของโลก แต่ประเทศไทยเป็นอันดับ 2 ของโลก  
จึงขอให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจเพ่ือแก้ไขป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับลกูหลาน และ 
ลูกศษิย์ โดยร่วมกับตํารวจจราจร องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชนต่าง ๆ 

 3.1.5 เรือ่ง จังหวัดสระบุรเีรง่รดัการเบกิจ่ายงบประมาณ 
  มาตรการเร่งรดัการจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสระบุรี ข้อมูล ณ วันที ่20 มกราคม 2560 
เบิกจ่ายแล้ว 14.95% ต้ังเป้าไว้ 52% เมื่อสิน้ไตรมาส งบประมาณการเบิกจ่ายเงินเหลือปี เบิกได้  54.78 % 
และจังหวัดสระบุรีสามารถเบิกงบประมาณได้เป็นอันดับที่ 41 ของประเทศ 
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 3.1.6 เรือ่ง การเปลีย่นหลอดไฟ 
  การเปลี่ยนหลอดไฟ LED ได้รับการประสานงานจาก นายชัยชนะ  เช่ียวชาญ เจ้าหน้าที่
สํานักงานจังหวัดสระบุร ีได้ประสานงานแจ้งว่า กระทรวงพลังงานจะให้งบประมาณสนับสนุนการเปลี่ยนหลอดไฟ 
จึงให้โรงเรียนสาํรวจตามความต้องการแล้วรวบรวมส่ง นายชัยชนะ  เช่ียวชาญ โดยตรง แต่ทว่าในเรื่องน้ี ท่าน
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สั่งการให ้ผู้อํานวยการกลุม่นโยบายและแผน นายประยุทธ ละม้ายแข 
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว หากใครจะส่งแจ้งความประสงคเ์พ่ิมเติมให้ติดต่อกับผู้อํานวยการกลุม่นโยบายและแผน 
ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 3.1.7 เรือ่ง การจัดโครงการปลอดขยะในสถานศึกษา 
  การจัดโครงการปลอดขยะในสถานศึกษา ได้มีภาคเอกชนติดต่อมาเพ่ือสนับสนุนโครงการ
ปลอดขยะในสถานศึกษา ซึ่งในปี 2560 จะมีการประกวดโครงการขยะตามนโยบายของรฐับาล จึงขอให้โรงเรียน
ที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการตามความสมคัรใจเพ่ือภาคเอกชนดังกล่าวเข้าพบท่านผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เรียบร้อยแล้ว จะได้ประสานงานใหท้ราบรายละเอียดอีกครั้งหน่ึง 

3.2 กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย ์
 3.2.1 เรื่อง  การขยายระยะเวลามาตรการกระตุน้การลงทนุขนาดเลก็ทั่วประเทศ 

  ตามท่ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้แจ้งมาตรการสนับสนุน
การเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสท่ี 4  ปี 2559 (ว253)  ซึ่งรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทให้ 
ก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต้ังแต่ 2 ล้านบาทข้ึนไปต้อง
ก่อหน้ีผูกพันแล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 1 

บัดน้ี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ให้ปฏิบัติดังน้ี 
1. รายการที่มรีาคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 2 ล้านบาทท่ีก่อหน้ีผกูพันและบันทกึ  PO  ในระบบ 

GFMIS ทันภายใน 30 ธันวาคม 2559 ใหเ้ร่งเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560 
เท่าน้ัน สพป.สระบรุี เขต 2 ให้โรงเรียนสง่เอกสารหลักฐานขอเบกิเงนิภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 
 2. รายการที่มรีาคาต่อหน่วยต้ังแต่  2  ล้านบาทขึ้นไปที่ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพันภายใน 30 
ธันวาคม 2559 ให้ชะลอการลงนามสัญญาจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในลําดับถัดไป 

         3.2.2 เรื่อง  เร่งรดัการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2560 
 ตามท่ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดแ้จ้งให้ถือปฏบิตัติาม
มาตรการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ว252) ซึ่ง
รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทให้ก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที ่1 รายจ่าย
ลงทุนที่มีวงเงินต้ังแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปต้องก่อหน้ีผูกพันแล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที ่1 

 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิารพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
1. รายการที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 2 ล้านบาทท่ีก่อหน้ีผูกพันและบันทึก PO ในระบบ 

 GFMIS ทันภายใน 30 ธันวาคม 2559 ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560 
สพป.สระบุรี เขต 2 ให้โรงเรียนสง่เอกสารหลกัฐานขอเบกิเงินภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 
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2. รายการงบลงทุนที่มีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 2 ล้านบาทข้ึนไปซึ่งก่อหน้ีผูกพันและบันทึก PO  
ในระบบ GFMIS ทันภายใน 30 ธันวาคม 2559 ให้เบิกจ่ายโดยการควบคุมการปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงาน
ที่กําหนดไว้ในสัญญา 

3. รายการที่ยังไม่ได้ก่อหน้ีภายในไตรมาสที่ 1 ให้ดําเนินการต่อและปฏิบัติตามข้อ 1 และ 2 

      3.2.3 เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจกระบวนการเบกิเงนิงบประมาณ(งบลงทนุ) 
1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มนโยบายและแผน 
2. หาผู้ขาย/ผู้รับจ้างตามวิธีที่ได้รับวงเงินจัดสรรงบประมาณ (ห้ามลงนามในสัญญา) 
3. เมื่อได้รับแจ้งอนุมัติเงินประงวดจากกลุ่มบริหารงานการเงินสามารถลงนามในสญัญาได้ 
4. กรณีส่งของ/ส่งมอบงานเกิน 15 วัน ให้ส่งสํานาใบสั่งซือ้/สั่งจ้าง/สญัญาซือ้ขาย/สญัญาจ้าง 

ซึ่งพิมพ์จากระบบ e-GP (กรณีตกลงราคาต้องลงระบบถึงลูกที่ 7 แล้วพิมพ์ลูกที่สญัญา กรณีสอบราคาต้องลง
ระบบถึงหลักประกันสัญญาลกูที่ 13 แล้วพิมพ์ลูกที่สญัญา) ส่ง สพป.สระบุรี เขต 2 เพ่ือทํา PO (จองเงินในระบบ) 

5. เมื่อผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง ส่งของ/ส่งมอบงานให้รีบตรวจรับและส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงิน 
ภายใน 3 วัน 
      3.2.4 เรือ่ง การเบกิจ่ายเงินเดือนครูผูท้รงคณุค่า 
  การเบิกจ่ายเงินเดือนครูผู้ทรงคุณค่าที่ผ่านมา 2 เดือน ลา่ช้า เน่ืองจากโรงเรียนส่งใบตรวจรับ
งานจ้างให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ช้า จึงขอให้โรงเรียนส่งใบตรวจรับงานจ้างของครูผู้ทรงคุณค่า
ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป 
      3.2.5 เรือ่ง ใบรบัรองการหกัภาษี ณ ที่จ่ายของผู้รบัจ้าง 
  การขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จา่ยของผู้รับจ้างที่ได้ดําเนินการจ้างกับโรงเรียนน้ัน 
ขอให้โรงเรียนแจ้งผู้รับจ้าง ให้ออกใบเสร็จรับเงินการจ้างงานน้ันแล้วนํามาขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ 
ที่จ่ายได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 

3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.3.1 เรื่อง  การปรบัปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา       

วิทยฐานะครูชาํนาญการและการปรบัปรงุหลกัเกณฑ์และวิธกีารให้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา  มีวิทยฐานะครูชาํนาญการ 
  ตามท่ี สํานักงาน ก.ค.ศ  ได้กําหนดมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548) และได้กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการและมหีรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ  (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552)  
น้ัน 
  สํานักงาน ก.ค.ศ. มีมติ ดังน้ี (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 0206.3/ว20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559) 

๑. ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะชํานาญการ 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖๓/ว ๑๗  ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘   
 

-/2.ปรับปรับหลักเกณฑ์... 
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 ๒.  ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗     
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒  ในส่วนของคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ  โดยให้ยกเลิกข้อความ
เดิม ในข้อ ๑.๑ และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังน้ี 
     “๑.๑ ดํารงตําแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปีสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี  ๔ ปีสําหรับผู้มี
วุฒิปริญญาโท  และ ๒ ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก  นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ  หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. 
เทียบเท่า 
 ทั้งน้ี วุฒิดังกล่าวต้องเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และเป็นวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิระดับ
ปริญญาตรีและหรือปริญญาโทที่สําเร็จการศึกษามาแล้ว หรือเป็นวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ผู้ขอได้ทําการสอนหรือเคยทําการสอน หรือเป็นวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามท่ีส่วนราชการต้นสังกัดกําหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.” 
 สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะครูชํานาญ
การ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ  และอยู่ในระหว่างดําเนินการ ให้ดําเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ 
 ๓.  กรณีวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน  สง่เสริมการเรียนรู้ ตามท่ีส่วนราชการ 
ต้นสังกัดกําหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. น้ัน  ให้ สพฐ. เสนอรายชื่อคุณวุฒิระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือจะนํามาใช้ในการลดระยะเวลาการ
ดํารงตําแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ให้ ก.ค.ศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๐ และสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้ซักซอ้มแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม ดังน้ี (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26   

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559) 
 ๑.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาก่อนวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙    
ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  ให้นําวุฒิดังกล่าวมาลดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครู
ชํานาญการได้ 
 ๒.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาตามระเบียบของทาง
ราชการ หรือได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการในระดับปริญญาโทหรือ
ระดับปริญญาเอก ก่อนวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วให้นําวุฒิดังกล่าวมาลดระยะเวลา
การดํารงตําแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการได้ 
 ๓.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาศึกษาตามระเบียบของทางราชการ หรือได้
รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  
ต้ังแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  หากจะขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ให้ดําเนินการให้เป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๐  ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 ๔.  ผูส้อบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือก และได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ต้ังแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  หากเป็นผู้มีวุฒิปริญญาโท
หรือปริญญาเอก และจะขอมวิีทยฐานะครูชํานาญการให้ดําเนินการให้เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ 
ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๐  ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 ในการน้ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต ๒  จึงขอให้ข้าราชการครูที่มีความ
ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะชํานาญการ  ดําเนินการ ดังน้ี 

-/1.ข้าราชการครู... 
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  1.  ข้าราชการครูที่ต้องการนําวุฒิปริญญาโทมาเพ่ือขอลดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในการขอ
มีวิทยฐานะครูชํานาญการ  ต้องส่งหลักฐานเพ่ิมเติม คือ หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิที่นํามาใช้ลดระยะเวลา
การดํารงตําแหน่ง 
  2.  ข้าราชการครูที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาตามระเบียบของทางราชการ ก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 
2559  ต้องมีหลักฐานการรายงานไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการในระดับ
ปริญญาโทหรอืระดับปริญญาเอก หรือการขออนุญาตลาศึกษาต่อตามระเบียบของทางราชการ  เพ่ือจะได้นํา
วุฒิดังกล่าวมาใช้ในการลดระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 
  3.  ข้าราชการครูท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมให้ติดต่อคุณอุมาพร โพธ์ิไหม กลุ่มบริหารงาน
บุคคล สพป. สระบุรี เขต 2  เบอร์โทร 036-358612 ต่อ 109 

3.3.2 การขอมีบตัรประจําตัวหน้าทีข่องรัฐ 
ขั้นตอนการขอมีบตัรประจําตัวเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

การขอหนงัสอืรบัรองต่างๆ เช่น  หนังสือรับรองเงินเดือน , หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ 
หนังสือรับรองการคํ้าประกันบุคคล เป็นต้น ทั้งข้าราชการประจําและข้าราชการบํานาญ  
หมายเหต ุ เป็น งาน one stop service 

3.3.3 เรือ่ง  การย้ายและบรรจุและแตง่ตั้ง 
1. การบรรจุและแต่งตั้งขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตาํแหน่งผู้อํานวยการ 

สถานศกึษา 
 สพป.สระบุรี เขต 2 ได้มีคําสั่งเปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ผ่านการ
คัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด  สพป.สระบุรี  เขต  2  ตามมติ  กศจ.สระบุรี  
ในการประชุม  ครั้งที่ 12/๒๕๕9  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ๒๕๕9  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  22  ธันวาคม  ๒๕๕9  

-/โดยไปปฏิบัติ... 

1. ผู้ประสงค์ขอมบัีตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ย่ืนคําขอ 
ที่ธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล  พร้อมเอกสาร  

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และจดัทําบัตร 

    3. ผู้ขอลงลายมือช่ือที่บัตรฯ 

4. เจ้าหน้าที่บริการเคลือบบัตรให้ฟรี 

     5. ผู้ขอ รบับัตรและลงช่ือทะเบียนคุมบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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โดยไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง เมื่อวันที ่23 ธันวาคม 2559 และได้จัดทํา
บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าทีผู่้อํานวยการสถานศึกษาเพ่ือเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 มีจํานวน  27  ราย ดังน้ี 
 

ที ่ ชื่อ – สกลุ ตาํแหน่งเดมิ สังกดัเดิม ใหด้าํรงตําแหน่ง ผอ.ร.ร. 

1 นายสาธิต  รื่นเริงใจ รอง ผอ.ร.ร.ซับน้อย
เหนือวิทยาคม 

สพม.เขต 4 วัดกะเหร่ียงคอม้า 

2 นายธนพล  นวลมะณีย์ ครู ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ ์ สพป.นครราชสมีา เขต 3 วัดบ่อโศรก 
3 นายคมศักด์ิ  เสน้ศูนย์ รอง ผอ.ร.ร.บ้านสําโรง สพป.สุรินทร ์เขต 1 วัดศรัทธาเรืองศรี 
4 นายบุญสม  ปัญญาเหลือ ครู ร.ร.จารย์วิทยาคาร สพม. เขต ๓๓ วัดโป่งมงคล 
5 นายศรีสุวรรณรตัน์ อาจอินทร ์ รอง ผอ.ร.ร.บ้านแซร 

สะโบว 
สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 วัดบุรีการาม   

6 นายปองภพ  ศรีนาดี รอง ผอ.ร.ร.บ้านหนอง
ทองลิม่ 

สพป.บุรีรมัย์ เขต 3 วัดหาดสองแคว  
(สมบูรณ์วิทยาคาร) 

7 นายวัชรวัฒน์  ศิลาชัย ครู ร.ร.บ้านสีเ่หลี่ยม สพป.บุรีรมัย์ เขต 2 วัดหนองอ่างทอง 
8 นางสาวกันตนา  จิตรบรรจง ครู ร.ร.บ้านมะค่างาม สพป.นครราชสมีา เขต 4 วัดกุ่มหัก  

(อินทโชติประสทิธ์ิ) 
9 นายนิวัฒน์  วงศ์สวาสด์ิ รอง ผอ.ร.ร.หินกอง 

(พิบูลอนุสรณ์) 
สพป.สระบุรี เขต 2 วัดหนองโรง 

10 นายพิทยา  ศรดีาพันธ์ รอง ผอ.ร.ร.บ้านสระทอง สพป.สุรินทร ์เขต 3 วัดหนองสะเดา 
(สุนทรพิทยา) 

11 นายวิชัย  พรหมบุตร ครู ร.ร.บา้นโคกเพชรไชยา สพป. บุรีรมัย์ เขต 2 วัดบ้านลาด 
12 นายเกียรติณรงค์  วันคํา รอง ผอ.ร.ร.บ้านตะเคียน

ราม 
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 วัดหนองจิก 

(บุญมีประชานุกูล) 
13 สิบเอกบุญรัตน์  มงคล รอง ผอ.ร.ร.เจรญิราษฎร์

วิทยา 
สพป.สุรินทร ์เขต 3 วัดคลองห้า 

14 นายกฤษณต์ฤณ  เหลา่อจัฉริยะพร ครู ร.ร.นิคมทับกวาง
สงเคราะห ์2 

สพป.สระบุรี เขต 2 บ้านคลองห้า 
(ราษฎร์บํารุง) 

15 นางเธียรรัตน์  ศรีร ิ ครู ร.ร.บ้านโนนเมืองโคก
กุง 

สพป.ขอนแก่น เขต 3 บ้านหัวถนน 

16 นายสมัย  กวางโตน ครู ร.ร.ชุมชนวัดบํารุง
ธรรม 

สพป.สระบุรี เขต 2 วัดสมานมิตรมงคล 

17 นายวิรุต  หนองหงอก ครู ร.ร.บ้านมณีโชติ
สามคัค ี

สพป.สระบุรี เขต 2 วัดสหกรณ์รังสรรค ์

 
-/18.นางดัชนี... 
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ที ่ ชื่อ – สกลุ ตาํแหน่งเดิม สังกดั ใหด้าํรงตําแหน่ง ผอ.ร.ร. 

18 นางดัชณี  ปานหงษ ์ ครู ร.ร.วัดหนองสมคัร
(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 

สพป.สระบุรี เขต 2 วัดศรีสัจจาวาส 

19 นายสุปญัญา  ศิริกุลชยัวัฒนา ครู ร.ร.บ้านประชาสันต์ สพป.นครราชสมีา เขต 3 วัดเขาแก้วมุขดาราม 
20 นายเจตพนต์  จนัทร์เขียว รอง ผอ.ร.ร.ดงเย็นพิทยา

คาร 
สพม.เขต 20 วัดบ้านดอน   

21 นางนพวรรณ  ชูกะส ิ รอง ผอ.ร.ร.อนุบาล
มวกเหล็ก 

สพป.สระบุรี เขต 2 บ้านซับน้อยใต้สามคัค ี

22 นางกาญจนา  ทุมพัง ครู ร.ร.บ้านคลองม่วง
เหนือ 

สพป.สระบุรี เขต 2 บ้านลําพญากลาง 

23 นายทนงฤทธ์ิ  มะณแีสง ครู ร.ร.บ้านซับน้อยใต้
สามคัค ี

สพป.สระบุรี เขต 2 บ้านคลองไทร 

24 นายเกรียงไกร  โมราบุตร ครู ร.ร.วัดปากนํ้า สพป.สระบุรี เขต 2 วัดปากนํ้า 
25 นางสาววินิจฉัย  สีหา รอง ผอ.ร.ร.วัดป่าไผ ่ สพป.สระบุรี เขต 2 บ้านท่าฤทธ์ิ   
26 นางณัฐชยา  บุญด้วยลาน ครู ร.ร.วัดน้อยสามคัคี

ธรรม 
สพป.สระบุรี เขต 2 วัดสว่างอารมณ์   

27 ว่าที่พันตรีวชิรโรจน์  โคตะ
คาม 

รอง ผอ.ร.ร.บ้านมณีโชติ
สามคัค ี

สพป.สระบุรี เขต 2 บ้านโป่งเก้ง 

 
2. เรือ่ง  การย้ายขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ตาํแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

   สพป.สระบุรี เขต 2 ได้มีคําสั่งย้ายและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ตามมติ กศจ.สระบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 
๒๕60  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่  11  มกราคม ๒๕60  จํานวน  3  ราย ดังน้ี 
1. นายสุชาติ  พลธรรม    ผูอํ้านวยการโรงเรียนวัดบ้านดง                 ย้ายไป โรงเรียนชุมชนวัดบํารุงธรรม 
2. นายคมสัน  แจ้งมรคา  ผู้อํานวยการโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี ย้ายไป โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 
3. นายอาณัติ  พิกุลแก้ว   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) ย้ายไป โรงเรียนวัดหนองโพธ์ิ 
 
 
 
 
 

-/3.3.4 ปฏิทนิ... 
 

 
 
 
 



 
 
 

                       3.3.4 ปฏทิินการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

วันที่ การดําเนินการ 
1 มีนาคม หรอื 1 

กันยายน 
นับจํานวนข้าราชการครู  ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน(สพป.สระบุรี เขต 2 

 
จะนับจํานวนข้าราชการครูให้กับทุกโรงเรียน และให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล) 

  
 

15 มีนาคม หรือ  
15 กันยายน 

(1) ผู้อํานวยการสถานศึกษา จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและสมุดบันทึกคุณงามความดี 

  (2) โรงเรียนจัดส่งผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ตามแบบที ่สพป.สระบุรี เขต 2 กําหนด 

16 -20 มีนาคม (1) สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู 

หรือ 16-20 กันยายน (2) สพป.สระบุรี เขต 2 สรปุผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ตามผลการพิจารณาที่โรงเรียนเสนอ 

  (3) สรุปเศษโควตาร้อยละ 15 ในภาพรวม แยกเป็นสหวิทยศึกษา 

  (4) สพป.สระบุรี เขต 2 สรปุข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้อํานวยการสถานศึกษา 
25 มีนาคม หรือ  

25 กันยายน 
ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานของ 

  ผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถานศึกษา 

  เพ่ือนําผลการประชุมเสนอต่อ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 

  เลื่อนขั้นเงินเดือนผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถานศึกษา 
28 มีนาคม หรือ  

28 กันยายน 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาร้อยละ 15 สําหรับการเลือ่นขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 

  ให้กับข้าราชการครูในสถานศึกษา 
1 เมษายน หรอื 1 
ตุลาคม  

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3 เมษายน หรอื  3 
ตุลาคม 

นําเสนอ อ.ก.ศ.จ.สระบุรี พิจารณาก่อนนําเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.ศ.จ.สระบุรี  

5 เมษายน หรอื 5 
ตุลาคม 

นําเสนอ ก.ศ.จ.สระบุรี ให้ความเห็นชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5 เมษายน หรอื 5 
ตุลาคม (1) เสนอ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ลงนามในคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้อํานวยการสถานศึกษาและ 
      ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ 

  
(2) สพป.สระบุรี เขต 2 แจง้ผลการพิจารณาให้โรงเรียนทราบ และเพ่ือให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา        
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะ 

ภายใน 10 เมษายน โรงเรียนส่งคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะ ไปยัง สพป.สระบุรี เขต 2 เพ่ือ 
หรือ 10 ตุลาคม สพป.สระบุรี เขต 2 จะได้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนต่อไป 
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หมายเหตุ : ต้ังแต่สิ้นเดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป การเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการสังกัด สพฐ. จะเบิกจ่ายผ่านระบบการ 

 จ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งระบบการจ่ายตรงดังกล่าวที่ระยะเวลานําเข้าข้อมูลการเคลื่อนไหวของ 

 เงินเดือนข้าราชการได้ถึงวันที่ 2 ของทุกเดือน หลังจากน้ันระบบจะปิดการนําเข้าข้อมูลดังกล่าว ซึ่งสง่ผลให้สิ้นเดือนเมษายนหรือ 

 สิ้นเดือนตุลาคม ข้าราชการยังคงรับเงินเดือนในอัตราเงินเดิมไปก่อน สําหรับอัตราเงินเดือนใหม่ตามผลการพิจารณาเลื่อนขั้น  

 จะได้รับในเดือนถัดไป 

3.3.5 สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการใหข้า้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้รบัเงินเดือน      
ในกรณีทีไ่ดร้ับคุณวุฒิเพิม่ขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง    

 หนังสือ ก.ค.ศ.ที่ 0206.7/ว25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559  ก.ค.ศ.แจ้งหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น    
ตามวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี  

1. เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
2. ต้องได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ไม่ก่อนวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. คุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึน้ต้องเป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับคุณวุฒิระดับ 

ปริญญาตรี และหรือระดับปริญญาโททีใ่ช้ในการบรรจุและแต่งต้ัง หรือเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาหรือกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่ผู้น้ันได้ทําการสอนหรือเคยทําการสอน หรือเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอนรวมท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนดโดยความเห็นชอบ ก.ค.ศ. 

4. ผู้ที่ดํารงตําแหน่งครูหรือครูผูช่้วย ที่มคีุณวุฒิทางการบรหิารการศึกษา และได้รับแต่งต้ังให ้
เป็นผู้รักษาราชการแทนในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เฉพาะกรณีตําแหน่งว่าง) ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า    
6 เดือน  

5. ผู้ที่อยู่ในเง่ือนไขตามข้อ 1-4 ให้ผู้น้ันได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น  
และเพ่ิมคุณวุฒิในทะเบียนประวัติ สําหรับกรณีที่ได้รับเงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่าอัตราเงินเดือนที่กําหนด            
ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้นหรือเพิ่มขึ้น ให้ดําเนินการเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติเท่าน้ัน 

6. ผู้ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขตามข้อ 1-4 ให้ดําเนินการเพ่ิมคุณวุฒิในทะเบียนประวัติเท่านั้น 
7. ให้ยืนคาํขอรบัเงินเดือนตามคุณวุฒิฯ ภายใน 60 วัน นับแต่วันสําเร็จการศกึษา                                
8. การสั่งให้ขา้ราชการรับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น เมื่อได้รับความ 

เห็นชอบจาก กศจ. จึงจะสั่งให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นได้ 
9. ผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อหรือมีคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น/สูงขึ้นก่อนวันที่หลักเกณฑ์น้ีมีผลบังคับใช้ให้ 

ดําเนินการตามหลักเกณฑ์เดิมได้  
 10. การลาศึกษาต่อภาคปกติ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการจึงจะไปศึกษาต่อได้ 
การศึกษาต่อนอกเวลา ต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนจึงจะไปศึกษาได้ 
 

-/2.3.6 วิธีค้นหา... 
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3.3.6 วิธีค้นหาประวตักิารได้รบัพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

1. เข้าไปที่เว็บไซต์สํานักราชเลขาธิการ ระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเตอร์เน็ต   แล้วเราจะ
พบหน้าจอแบบภาพด้านล่าง 

            

          หลังจากน้ันคลิกท่ีเมนู  สําหรับผู้ใช้ทั่วไป   

             

 

 

           จะพบหน้าจอแบบนี้ 

       

 

หลังจากน้ันคลกิที่เมนู สําหรบัผู้ใช้ทั่วไป        

               
 
 
 

 

 

 

-/จะพบ... 
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จะพบหน้าจอแบบนี้ 

 
ให้กรอกข้อมลูลงไปดังนี้ 

1. กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
            2. กรอกช่ือ  โดยไม่ต้องใส่คํานําหน้า 
            3.  ใส่นามสกุล 
            4.  ใส่วัน/เดือน/ปีเกิด โดยมีรูปแบบดังนี้  03/04/2533 
            5. รหัสผ่าน  ในครั้งแรกน้ีให้ปล่อยไว้ยังไม่ต้องใส่ 

                 6.  ใส่ตัวอักษรท่ีมองเห็น แล้วคลิก เข้าสู่ระบบ 

ก็จะพบหน้าจอให้ใส่รหัสผ่าน เมื่อใส่รหัสผ่านแล้วจะพบข้อมูลแบบนี้ 
 

            

 

            
 
 
 
 
 
 เสร็จแล้วค่ะ...หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการทุกท่านได้นะคะ 
                 เว็บไซต์ : http://thanundon.soc.go.th 
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3.3.7 ผังแสดงการมอบหมายภาระงานกลุ่มบรหิารงานบุคคล สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา
สระบรุี เขต 2 
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3.3.8 สรปุการย้ายข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาสายผูส้อน หลกัเกณฑ์และวธิกีารยา้ย
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ตําแหน่งครู สังกดั สพฐ. ตามหนังสือสาํนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.4/ว 24     ลงวันที่  28  ธันวาคม 2559 

1. การย้าย กรณปีกติ  ย่ืนเรื่องขอย้ายปีละ 1 ครั้ง เพียงเขตเดียว  ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี 
(15 วันทําการ)  การพิจารณาการย้าย 2 รอบ/ปี    
                - รอบที่ 1    ระหว่าง 15 กุมภาพันธ์ – 15  มีนาคม ของปี 
                - รอบที่ 2    ระหว่าง 15 กันยายน – 15 ตุลาคม ของปี 
- คําร้องขอย้ายใช้พิจารณาถึงวันที่  31  ธันวาคม ของปีเดียวกัน  ในแต่ละรอบของการย้ายอาจมีการ
พิจารณาย้ายมากกว่า  1 ครัง้ก็ได้ 
- คําร้องขอย้ายใดไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายภายใน  31  ธันวาคม  ใหถ้อืว่าคําร้องน้ันเป็นอันยกเลิก 
- การพิจารณาย้าย อกศจ. เป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง ก่อนเสนอ กศจ.(อ.ก.ค.ศ.) พิจารณาอนุมัติย้าย 
- ผูม้ีอํานาจตามมาตรา 53 มีคําสั่งย้ายและแต่งต้ัง ,ส่งคําสั่งแจ้งโรงเรียน สพท.ต้นสังกัดแล้วแต่กรณี 
และรายงาน สพฐ.และสํานักงาน ก.ค.ศ.,ผู้ได้ย้ายรับหนังสือส่งตัว ที ่สพท. เพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่แห่งใหม ่

2. การย้าย กรณพิีเศษ  สามารถย่ืนคําร้องขอย้ายได้ตลอดทั้งปี ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กําหนด 

3. การย้าย กรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ 
- เพ่ือแก้ปัญหาในการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
- เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- เพ่ือเกลี่ยอัตรากําลังของสถานศึกษา 
ทั้งน้ี การย้ายกรณีน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่จะพิจารณานําเสนอ อกศจ. 
เพ่ือพิจารณากล่ันกรองก่อนเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยอาจพิจารณาจากคําร้องขอ
ย้ายหรือไม่ก็ได้ 

3.4 กลุ่มนโยบายและแผน 
3.4.1 เรื่อง การกรอกข้อมูลสิ้นปกีารศกึษา 2559 (ข้อมูลระยะที่ 3) 

  สพฐ. จะเปิดระบบ DMC ใหโ้รงเรียนเข้าไปแก้ไขข้อมูลรอบสิ้นปีการศึกษา 2559 ประมาณ
กลางเดือนมีนาคม 2560 โดยให้โรงเรียนเตรียมดําเนินการ ดังน้ี 
 1. ทําข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในรอบสิ้นปี 2559 โดยการ  
    1.1 ทําข้อมูลนักเรียนในทะเบียนให้มีจํานวนเท่ากับเด็กนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2559 
   1.2 ตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียน เช่น ช่ือ นามสกุล นํ้าหนัก ส่วนสูง สัญชาติ เช้ือชาติ ฯลฯ 
   1.3 หมายเลขบัตรประชาชน เลขประจําตัวนักเรียน ต้องตรงกับทะเบียน เพราะต้องนําข้อมูลไปใช้    
ในหลาย ๆ โปรแกรม 
   1.4 การย้ายออกกลางคัน /จําหน่าย  ตรวจสอบให้ถูกต้องว่าเป็นข้อมูลจริง ควรปรึกษาสํานักงาน    
เขตพ้ืนที่ (กลุม่ส่งเสริมการจดัการศึกษา)  และติดตามนักเรียนก่อนทําข้อมูลในเมนูน้ี 

-/2.ทําข้อมูล 
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 2. ทําข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษาที่เมนู “ปรับปรุงข้อมูล” โดยการ 
     2.1 กรอกแผนการรับนักเรียนที่โรงเรียนวางแผนว่าจะรับเด็กตอนเปิดเทอม ปีการศึกษา 2560 
     2.2 ทําเมนูต่าง ๆ ที่กําหนดให้ครบถ้วนทุกเมนู  
 3. ข้อควรระวัง 
     3.1 ห้ามย้ายเข้าหรือเพ่ิมเด็กที่สมัครเข้ามาหลังสอบปลายภาคอย่างเด็ดขาด (ไม่ได้สอบปลายภาค
ที่โรงเรียนเรา ไม่ต้องย้ายเข้า) ไว้กรอกในรอบ ทําข้อมูล 10 มิย. 60 
     3.2 ห้ามเปลี่ยนช้ันเรียนเด็กเป็นช้ันถัดไป ซึ่งคิดว่าเป็นการเลื่อนช้ัน 
     3.3 ห้ามย้ายนักเรียนออก/จําหน่าย โดยคิดว่าเป็นการจบการศึกษา 
     3.4 ระบบจะเลื่อนช้ัน/ทําจบให้โรงเรียนเอง หลังจากปิดรอบสิ้นปีการศึกษานี้   
     3.5 ฝากผูบ้รหิารโรงเรียนกําชับผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลสิ้นปีการศึกษา (ข้อมลูระยะที่ 3) ให้
ถูกต้องครบถ้วนทุกเมนู  และเสร็จทันตามระยะเวลาที่กําหนด โดยก่อนจะดําเนินการกรอกข้อมูล ขอให้ศึกษา
รายละเอียดต่าง ๆ ที ่สพฐ. กําหนดให้เข้าใจอย่างชัดเจนเสียก่อน เพ่ือมิให้เกิดข้อผิดพลาดในแต่ละโรงเรียน  
และได้ข้อมูลในภาพรวมของเขตพ้ืนที่ที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด เพราะสํานักงานเขตพ้ืนที่ จะต้องนําข้อมูลในส่วนน้ี
ไปใช้ในการตอบคํารับรองการปฏิบัติราชการด้วย  

3.4.2 เรื่อง การบนัทกึข้อมูลพกิดัโรงเรียนผา่น Application 
 สพฐ. แจ้งให้สาํนักงานเขตพ้ืนที่ ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด ให้โรงเรียนในสังกัดในการบันทึกข้อมูลพิกัด
โรงเรียนผ่านเว็บไซต์ ที่เช่ือมโยงกับ Application พิกัดโรงเรียน ให้เสรจ็สิ้นภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 
ข้อมูลล่าสุดทีท่างสํานักงานเขตพื้นที่ตรวจสอบ มีดังน้ี 
           1. มโีรงเรียนดําเนินการแล้ว 136 โรงเรียน จากทั้งหมด   141 โรงเรียน  
           2. มโีรงเรียนที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 5 โรงเรียน 
           3. ขอ้มูลพิกัดถูกต้อง 121 โรงเรียน  จากทั้งหมด   136 โรงเรียน  
           4. พิกัดอยู่นอกจังหวัดที่โรงเรียนต้ังอยู่ 4 โรงเรียน   
           5. พิกัดอยู่นอกอําเภอที่โรงเรียนต้ังอยู่ 3 โรงเรียน   
           6. พิกัดอยู่นอกตําบลที่โรงเรียนต้ังอยู่ 8 โรงเรียน  
            ทางสํานักงานเขตได้มีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดเข้าไปตรวจสอบข้อมูลพิกัดแล้ว  
สําหรับกรณีขอ้มูลพิกัดไม่ถูกต้องน้ัน จําเป็นต้องประสานกับมหาวิทยาลัยนเรศวร NUQLIS TEAM  
โทร: 095 4712848 e-mail: nuqlis.team@gmail.com โดยทางกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศได้ประสาน 
โดยส่งรายช่ือโรงเรียนที่พิกัดไม่ตรงไปแล้วในเบ้ืองต้น 

 
       3.5  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

3.5.1 เรื่อง  แจ้งนโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการรบันักเรียนสงักดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพืน้ฐาน  ปกีารศกึษา ๒๕๖๐ 
  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ส่งประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และปฏิทินการ
รับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ดําเนินการและ
แจ้งสถานศึกษา ในสังกัดถือปฏิบัติและดําเนินการต่อไป น้ัน 

-/สํานักงาน... 
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  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้จัดส่งประกาศนโยบายและแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนฯ และปฏิทินการับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้โรงเรียนในสังกัดได้ทราบ 
และขอกําชับให้โรงเรียนดําเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามกําหนดปฏิทินการรับนักเรียน รายละเอียดตาม
หนังสือที่ ศธ ๐๔๑๕๖/ว๔๓๑๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙   

3.5.2 เรื่อง  การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี 
  ด้วยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี โดยศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี ได้ขอความร่วมมือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี     เขต ๒ แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด
สระบุรี 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนได้เฝ้าระวัง  
สอดส่องดูแล รวมทั้งรายงานให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ทราบเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของนักเรียน บุคคล หรือแหล่งที่ชักจูงนักเรียนให้ประพฤติในทางมิชอบ และเข้าข่ายการค้ามนุษย์ 
ตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป 

3.5.3 เรื่อง การนาํส่งเงนิบาํรุงลกูเสือ เนตรนารี และรายงานการลูกเสือ เนตรนาร ีประจําปี 
๒๕๕๙  
  ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.๒๕๐๙ 
และข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรวิชาพิเศษ และเครื่องแบบของเนตรนารี ฉบับ
ช่ัวคราว พ.ศ.๒๕๒๐ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ แจ้งให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
จัดเก็บและนําส่งเงินบํารุงลูกเสือ  พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในแบบรายงานการลูกเสือ ประจําปี ๒๕๕๙  ส่งสํานักงาน
ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี  เขต ๒ ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และได้ติดตาม  ไปแล้วน้ัน ผลปรากฏว่ามี
โรงเรียนได้นําส่งมา  จํานวน ๑๐๖  โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัด สพป. จํานวน  ๙๓  โรงเรียน  สช. จํานวน  
๗ โรงเรียน  สพม.  จํานวน ๓ โรงเรียน เทศบาล จํานวน ๓ โรงเรียน  จึงขอให้โรงเรียนที่ยังมิได้นําส่งเงินบํารุง
ลูกเสือนําส่งเงินบํารุงลูกเสือ ประจําปี ๒๕๕๙ ดังบัญชีรายช่ือดังน้ี  จัดส่งเงินบํารุงลูกเสือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-/รายช่ือโรงเรียน... 
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รายชื่อโรงเรียนท่ียังไม่ได้นําส่งเงินบํารุงลูกเสือ 

อําเภอแก่งคอย อําเภอหนองแค อําเภอมวกเหล็ก 

วัดบ้านดง วัดหนองผักชี บ้านหนองมะค่า 

วัดศรัทธาเรืองศรี บ้านหนองจิก (บริษัทข้าวไทยจํากัดสงเคราะห์ 1) บ้านซับปลากั้ง 

วัดสุนทริกาวาส วัดบ้านลาด อนุบาลมวกเหล็ก 

วัดบุรีการาม วัดหนองปลาหมอ อําเภอวังม่วง 

วัดห้วยคงคาวราวาส บ้านคลองห้า (ราษฎร์บํารุง) บ้านหนองกรดสามัคค ี

บ้านซับบอน วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธ์ิ) บ้านท่าฤทธิ ์

บ้านหนองผักบุ้ง วัดหนองโรง วัดสว่างอารมณ ์

บ้านป่าวังกวาง วัดห้วยขม้ิน บ้าโป่งเก้ง 

วัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) วัดบ้านไผ่ บ้านโป่งตะขบ 

บ้านผังสามัคค ี อําเภอวิหารแดง วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) 

วัดพระพุทธบาทนอ้ยมิตรภาพท่ี 69 วัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร) วัดวังยาง 

วัดบ่อโศรก วัดเจริญธรรม วัดสวนมะเด่ือ 

วัดสองคอนกลาง วัดศรีสัจจาวาส 

วัดนาบุญ วัดหนองตาบุญ  

อําเภอหนองแค อนุบาลวิหารแดง 

วัดโคกกลาง วัดบ้านลํา(บ้านลาํวิทยาคาร)  

วัดบัวลอย (สามัคคีสงเคราะห์) วัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ) 

วัดหนองจิก (บุญมีประชานุกูล) 

3.5.4 เรื่อง การคดักรองเดก็นกัเรียนตาบอดส ี

ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 2 แจ้งให้โรงเรียนดําเนินการ 
ตรวจคัดกรองอาการตาบอดสีให้กับนักเรียน ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามปฏิทินกําหนด ระหว่าง
วันที่ 17 มกราคม – 29 พฤษภาคม 2560 น้ัน ขอให้โรงเรียนที่ดําเนินการคัดกรองตาบอดสีให้กับนักเรียน 
ทุกคน และจัดทํารายงานส่งตามวันที่ปฏิทินกําหนด เพ่ือรายงาน สพฐ. ครั้งที่ 1 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
และ ครั้งที ่2 ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 หากตรวจพบนักเรียนมีอาการตาบอดสีให้ส่งต่อจักษุแพทย์เพ่ือ
วินิจฉัยร่วมกันวางแผนในการจัดการเรียนการสอน แนะนําแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างเหมาะสม 
และใหถ้ือเป็นความลับไม่ใหค้นอ่ืนรู้ 
 
 

-/3.6 กลุ่มนิเทศ... 
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3.6 กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3.6.1 การดําเนินโครงการคา่ยเยาวชน...รกัษพ์งไพร ปทีี ่๓ เทดิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ  

การดําเนินโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ปีที่ ๓ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ เป็นความร่วมมือระหว่าง ๑๒ หน่วยงาน คือ   มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  สาํนักงาน
กรุงเทพมหานคร กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรม
หม่อนไหม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการสหกรณ์ กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม บรษิัททรูคอร์เปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  และสพฐ. เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน 
และสถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกิดประโยชน์ และมจีิตสํานึกหวงแหน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนและท้องถิ่น โดยมีกิจกรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังน้ี 

   ๑.๑ สพป. สระบุรี เขต ๒ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการจัดอบรมครูวิทยากรสิง่แวดล้อม 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ศูนย์อบรมที่ ๖ (เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า) ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

  ๑.๒  สพป.สระบุรี เขต ๒ ประกาศรับสมคัรโรงเรียนที่ให้ความสนใจ จํานวน ๑๖ โรงเรียน นํา
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ มาเข้าค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร จํานวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๓ วัน ๒ คืน รวมจํานวน
นักเรียน ๒๗๐ คน โดยได้ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศนูย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า
สระบุรี  

 ๑.๓  คัดเลือกนักเรียน จํานวน ๒ คน ไปเข้าค่ายระดับประเทศ เพ่ือซักซ้อมเข้าถวายงานแด่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในงานสีสันพรรณไม้ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และโรงเรียนทีเ่ข้าค่ายใน   
ปีปัจจุบัน  ที่มผีลการพัฒนากิจกรรมต่อยอดได้ดีเข้ารับโล่รางวัลจากเลขา กพฐ.  
   ๑.๔ การประเมินติดตามโรงเรียนและนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมต่อยอด ยอดเย่ียม สําหรับโรงเรียนที่
ผ่านการเข้าร่วมโครงการปีที่ ๑ และ ๒ เพ่ือรับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพฯในระดับภาค ในวันที่ ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ในงานสีสันพรรณไม้ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ   
 ๒. การบริหารจัดการขยะ (Zero  Waste)  ซึ่งทุกโรงเรียนต้องดําเนินการตามนโยบาย คสช. และ 
สพป.สระบุรี เขต ๒ มีโรงเรียนนําร่องปี ๒๕๕๙ จํานวน ๕๐ โรงเรียน ในปีน้ีจะมีการติดตามการดําเนินงาน 
และขอให้โรงเรียนไปขอรับเอกสารคู่มือจากกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ ได้ต้ังแต่บัดน้ี 
 ๓. การจัดค่ายเพ่ิมเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp ระหว่างเดือนมกราคม–เมษายน ๒๕๖0 
การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  มาต้ังแต่ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ น้ัน สพฐ.  
จึงเสนอผลงานดีเด่นในปี ๒๕๕๙ ต่อรัฐบาล และผลการดําเนินงานเป็นที่น่าพอใจ  จึงเสนอเป็นของขวัญปีใหม ่
จาก สพฐ. คือการจัดค่ายเพ่ิมเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp ซึ่งประกอบด้วย ๑๕ กิจกรรม ได้แก่    
ว่ายนํ้าเพ่ือชีวิต  ค่ายดนตรี ค่ายกีฬา ค่ายคอมพิวเตอร์ ค่ายทักษะการเรียนรู้ ค่ายทักษะชีวิต ค่ายนันทนาการ  
ค่าย Boot Camp   ค่ายภาษาต่างประเทศ  ค่ายสิ่งแวดล้อม  ค่ายวิทยาศาสตร์  ค่ายศิลปะ  ค่ายคณุธรรม     
ค่ายแม่บ้านแม่เรือน ค่ายจิตอาสาเพ่ือพ่อ ฯลฯ โดยให้จัดคา่ยเพ่ิมเวลารู้ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 
๒๕๖๐ ณ โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษ(ประจําจังหวัดและอําเภอทุก
แห่ง) โดยสามารถจัดค่ายวันเสาร์-อาทิตย์ (กรณีที่ยังไม่ปิดภาคเรียน) หรอืจัดภาคฤดูร้อนตามความเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนผู้ปกครองและผู้สนใจทราบและเข้าร่วมกิจกรรม
ตามวัน เวลา และสถานทีแ่ต่ละพ้ืนที่กําหนดและแจ้งผลการดําเนินงานให้ สพฐ.ทราบต่อไป และจะแจ้งแนว
ดําเนินการและงบประมาณให้โรงเรียนได้ทราบต่อไป  

-/3.6.2 เรื่องแนวดําเนิน... 
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3.6.2 เรื่อง แนวดําเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT ) 
              ตามท่ี  สพฐ.จะดําเนินการจัดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
( National Test : NT ) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2559  น้ัน  มีแนวดําเนินการ ดังน้ี 

1. สพฐ.จัดทําโปรแกรม  NT-Access ทาง http://nt.obec.go.th เพ่ือให้โรงเรียนตรวจสอบ 
ข้อมูลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3  (ช่วงเดือนมกราคม 2560 )  โดยจะใช้ฐานข้อมูลจากสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลัก (ระบบ DMC)  โดย 

          1.1 สถานศึกษาสามารถเพ่ิมข้อมูลนักเรียนในสถานศึกษาของตนเอง 
          1.2 หน่วยงานต้นสังกัดสามารถเพ่ิมช่ือสถานศึกษาในสังกัดของตนเอง 
2. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ NT Access 
3. สถานศึกษาจะสามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนในช่วงเดือน มกราคม 2560   โปรแกรมจะมี

เมนู บอกสถานะเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียน เช่น 
              รายช่ือโรงเรียนที่ยังไม่มีข้อมูลนักเรียน 
              รายช่ือโรงเรียนที่มีข้อมูลแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
              รายช่ือโรงเรียนที่มีข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลแล้ว 
กรณี เด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ หลักฐานที่ใช้แนบ (Scanเป็นไฟล์ PDF) คือ 
          1) แบบคัดกรองเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ พร้อมแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(IEP) (ถ่ายเฉพาะหน้าแรกกับหน้าสุดท้าย) หรือ 
          2) ใบรับรองแพทย์  
 4. สพฐ.จะใช้ข้อมูลจากโปรแกรม  NT-Access  ในการจัดพิมพ์กระดาษคําตอบการทดสอบ 

ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ( National Test : NT) 
  5. การบริหารจัดการสนามสอบ 

      5.1  ให้ สพป. ดําเนินการจัดการสอบ ให้แก่  โรงเรียนในสังกัด สพฐ.และเอกชน 
 5.2   โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน รวมนักเรียนสอบร่วมกันในสนามสอบที่เหมาะสม 

      5.3  วันสอบ วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 14.00 น. 

 
5.4  จํานวนนักเรียนที่เข้าสอบในแต่ละห้อง ไม่เกิน 35 คน 
5.5  แต่งต้ังคณะกรรมการคุมสอบ จํานวน 2 คนต่อ 1 ห้องสอบ  และคณะกรรมการ 

ตรวจข้อสอบอัตนัย จํานวน 2 คนต่อ 1 หอ้งสอบ จากต่างโรงเรียน (ตรวจในวันที่ 8 มีนาคม 2560) 
        6.  กระดาษคําตอบ  มี  2  แผ่น ภาคเช้าสีเขียว   ภาคบ่าย สีม่วง  สํารอง สีส้ม 

-/หัวกระดาษ... 
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หัวกระดาษคําตอบ มีข้อมูลนักเรียนแต่ละคน จะถูกพิมพ์เสร็จเรียบร้อยมาจากโรงพิมพ์  

 
7.   การรายงานผล 

8.1. ประกาศผลสอบ วันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 
8.2 ดูผลสอบของนักเรียนผ่านระบบ NT Access 
8.3 แบบรายงานผลสอบ   รายบุคคล รายสถานศึกษา รายเขตพ้ืนที่การศึกษา รายสังกัด 
และ 

       ภาพรวมประเทศ 

3.6.3 เรื่อง โครงการบา้นนกัวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย ปกีารศกึษา 2559 

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องขอรับการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย”จํานวน 30 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนที่ขอรับการประเมินเพ่ือคงสภาพ จํานวน 20 
โรงเรียน และขอรับการประเมินเพ่ือรับตราฯ ครั้งแรก จาํนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ 

 

-/รายช่ือโรงเรียน... 

 

  

 

   
 
..............ข้อมูลนักเรียน 
 
 
 
 
 
.........ข้อสอบเลือกตอบ 
(นักเรียน เป็น ผู้ระบาย) 
 
 
 
......ข้อสอบเขียนตอบ 
(ครูผู้ตรวจข้อสอบ เป็น ผู้ระบาย) 
ผู้ตรวจ 2 คน ตรวจข้อสอบเด็ก 1คน 
(ตัดสินใจร่วมกัน/ฉันทามติ) 
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ท่ี รายชื่อโรงเรียน รุ่นท่ี 
สถานะการประเมิน 

คงสภาพ ครั้งแรก 

1 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 2 /  

2 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 2 /  
3 โรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา) 2 /  
4 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 3 /  
5 โรงเรียนวัดโคกกรุง 3 /  
6 โรงเรียนวัดตาลเด่ียว 3 /  
7 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 3 /  

8 โรงเรียนวัดนาบุญ 3 /  

9 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 3 /  
10 โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 3 /  
11 โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์) 3 /  
12 โรงเรียนวัดหนองครก 3 /  
13 โรงเรียนวัดลําบัว 3 /  
14 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 3 /  
15 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 3 /  
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 3 /  
17 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 3 /  
18 โรงเรียนบ้านหลังเขา 3 /  
19 โรงเรียนวัดเจริญธรรม 3 /  
20 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 3 /  
21 โรงเรียนบ้านหนองเอ่ียว 6  / 

22 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 6  / 
23 โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 6  / 
24 โรงเรียนบ้านซับดินดํา 6  / 
25 โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน 6  / 
26 โรงเรียนวัดบ้านดง 6  / 
27 โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต) 6  / 
28 โรงเรียนวัดหนองน้ําเขียว (วันดาอุปถัมภ์) 6  / 
29 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 6  / 
30 โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร) 6  / 

-/โดยวิธีการ... 
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โดยวิธกีารประเมิน ประกอบด้วย  3 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 การประเมินผลการดําเนินงานโครงการฯ ทางระบบออนไลน์ 
 ขั้นที่ 2 การประเมินโดยการตรวจสอบเอกสาร รายงานและหลักฐานที่เก่ียวข้อง ของระดับเขตพ้ืนที่ 
 ขั้นที่ 3 การประเมินโดยการตรวจสอบเอกสาร รายงานและหลักฐานที่เก่ียวข้อง ของระดับ สพฐ. 
 
การดาํเนินงานเพื่อขอรบัตราพระราชทาน “บ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ของระดบัโรงเรียน 
 

ระยะเวลา รายการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ

1 – 28 
ก.พ. 60 

-โรงเรียนตอบ
แบบสอบถามในระบบ
การประเมิน 
ออนไลน์ 

ครูผู้สอนและผูบ้ริหารโรงเรียน ตอบคําถามตามแบบสอบถามทาง 
www.lsh-school.com หากได้ผลคะแนนการประเมินในระบบ
ออนไลน์ 55 % ขึ้นไป ถือว่าผ่านและดําเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ 
(ถ้าไม่ผ่านไม่ต้องส่งเอกสาร) 

ภายใน 
30 มี.ค.

60 

โรงเรียนที่ผ่านการ
ประเมินระบบออนไลน์ 
รวบรวมเอกสารส่ง สพป. 
เพ่ือดําเนินการประเมิน/
ตรวจสอบระดับ สพป. 

เอกสารที่โรงเรียนส่ง สพป. 
1. แบบตรวจสอบเอกสารของโรงเรียน  
2.เอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรม 20 กิจกรรม  
3.รายงานการทําโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็ก
ปฐมวัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และ
แนบสิ่งต่อไปน้ี    ไว้ท้ายเล่ม 
   3.1  แบบประเมินขอรับตราพระราชทานฯ  
   3.2  ผลการประเมินในระบบออนไลน์ (ผ่าน : 55 % ขึ้นไป) 
   3.3  สําเนาเกียรติบัตร (สมี่วง)  
   3.4  แผ่น CD ที่สําเนาขอ้มูลรายงานโครงงานฯ 

  
 3.6.4 เรื่อง  ความพร้อมในการขยายชัน้อนบุาล 3 ขวบ 

การขยายจัดอนุบาล 3 ปี เพ่ือรองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม ่ซึ่งในรฐัธรรมนูญกําหนดให้รัฐต้อง 
ดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ทั้งน้ี เร่งให้โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เตรียมความพร้อมครู และ
สถานที่ ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเตรียมความพร้อมขยายจัดอนุบาล 3 ปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสํารวจความพร้อมขยายจัดอนุบาล 3 ปี  
   

ระเบียบวาระที ่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
……………………………………- ไม่มี -....................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

-/ระเบียบวาระที่ 5 
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ระเบียบวาระที ่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 องค์การค้าของ สกสค.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์ในการสง่เสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา พร้อมทั้งจัดจําหน่ายหนังสือเรียน/หนังสืออ่านเพ่ิมเติมและสื่อการเรียนการสอนใน
ระดับช้ันอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายประชาสัมพันธ์หนังสือเรียน อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครือ่งหมาย
ลูกเสือ ฯลฯ  

เลิกประชุม เวลา……..16.30…….น. 

 

 

ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                   (นางวัชรินทร์  วงษ์ศิลป์) 
                                                              นักจดัการงานทั่วไปชํานาญการ               
                     

                                                                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสาววรรณา  นาเจริญ)  
                                    ผูอํ้านวยการกลุ่มอํานวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


