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รายงานการประชุมผู้บรหิารสถานศกึษาในสังกัดและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรุี เขต ๒ 

ครั้งที่  2 ประจําปี  ๒๕๕9 
วันที่  30 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
ณ  ห้องประชุมอาคารวทิยบริการ 

   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นายปราโมทย์  แสนกล้า   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
2. นายเล็ก  ทาเพชร   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
3. นายฉัตรชัย  น่วมโพธิ ์   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
4. นายไกรสิทธิ ์ เกษ ี   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
5. นายนพภา  ทองนพเก้า  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
6. ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤต  ตรีมงคล  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
7. นางบัวคํา  ต้ังสุวรรณ์   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
8. นางสาววรรณา  นาเจริญ  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
9. นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
10. นางพิระตา  บิณศิรวานิช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
11. นางกชพร  ศริปร ุ   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
๑2. นางสาวเอ้ืออารี  ท้วมเสม  ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
13. นางมณีรตัน์  รถกล   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
๑4. นางกษมา  แสนอ่อน   ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
๑5. นางทิพวัลย์  วงษ์สมบูรณ์  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 
๑6. นางสาวสุพรรณี  อภัยพิมพ์  รักษาการผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
๑7. นายเกียรติศักด์ิ  ศรีคําบล  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 
18. นายสนธยา  มิ่งขวัญ   รักษาการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 
๑9. นายมงคล  รักษาทรัพย์  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบํารุงธรรม     
20. นางชนม์ณกานต์ ศรีจันทรธ์ร  รักษาการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 
21. นางปราณีต  จีนบุญม ี  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบึงไม้ 
๒2. นายสันติ  คงศิลป์   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่ามะปราง 
๒3. นางเฉลิมรัตน์  หนูปาน  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง    
๒4. นายสุเมธา ติยะบุตร   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม 
๒5. นางรภัสรา  ราชโส   รักษาการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุรีการาม 
๒6. นางวาสนา  สุขธนู   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองน้ําเขียวฯ  
27. นางสาวนพมาศ  เกิดภักดี  รักษาการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโป่งมงคล 
๒8. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า  
๒9. นายจรัญ  พิมพ์ศร   แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหาดสองแควฯ         
30. นายโอภาส ศิลปเจรญิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙  
31. นายสานติย์ พัชรจารุกิตต์ิ  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าคล้อ 
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๓2. นายสุพจน์  สมบูรณ์บูรณะ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านผังสามัคคี 
33. นายวิจิตร์  พิกุลทอง   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธ์ิเหนือ 
๓4. นายสิงดง  โตมะนิตย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อน  
๓5. นายสมโพธิ ช้างสีทา   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเตาปูน   
๓6. นายประสบ  โชติกวิรัตน์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสองคอนกลาง       
๓7. นายสมชาย  แสงดวงมาศ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดถ้ําเต่า   
๓8. นายเกรียงศักด์ิ  พันธุ  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ่อโศรก 
๓9. นายบพิตร  เคนทวาย  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ฯ        
40. นายประมวล  ธรรมวิจารณ์           ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกรุง 
41. นางสาวพรรณวดี   ปามทุา  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
42. นาศุภชัย  วีระวาทิน                 ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดตาลเด่ียว 
๔3. นายสุชาติ  พลธรรม   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านดง 
๔4. นางกชกร รุ่งหัวไผ่   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 
๔5. นางดรุณี  สดับสาร   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดขอนหอม  
๔6. นายชุมพร  บุญน้อม   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนาบุญ 
๔7. นายสุรชัย  ภัทรากิจ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชําผักแพว 
๔8. นางวัชรี  สุนทรนนท ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ 
49.นางศรีนวน  เมยขุนทด  ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2   
50. นายจําลอง  งามพลกรัง  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ 
51. นางสัมฤทธ์ิ   พ่ึงบุญ   ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง 
52. นายขวัญชัย  มีชาล ี   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง       
53. นายสมชาย  ร่วมชาติสกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับบอน 
๕4. นายบุญชู   ใจผ่อง   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 
๕5. นายวิเชียร  อัมเรศ   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านช่อง   
๕6. นายประเวศ  แจ้งประดิษฐ ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 
57. นายชยกร  ควรระงับ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย ฯ 
๕8. นายพงษ์ศักด์ิ ภัทรโสภณกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสมัครฯ   
๕9. นายสัมฤทธ์ิ  จีรจิตต์   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่  
60. นายไพฑูรย์  พัฒนจันทร์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองผักชี 
61. นายสมชาย   สืบกระแส  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านจาน 
62. นายธรรมนูญ บํารุงธรรม  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองครก 
63.นายฉัตรชัย  กุลชูศักด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบัวลอยฯ 
๖4. นายวิชัย   ชีวกานนท์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกฯ 
65. นายวิรัช  สืบจุ้ย   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยขมิ้น      
๖6. นายชูชาติ  อะโน   ผู้อํานวยการโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)                                            
๖7. นางดัสสนี  สังข์วงษ ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยทองหลาง  
68.นายคมสัน  แจ้งมรคา   ผู้อํานวยการโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี   
๖9. นายฉัตรชัย  กุลชูศักด์ิ  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านไผ่ 
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70.นายไพศาล  ยอดทอง   แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจิกฯ 
71. นางบุญรอด  สุขประเสริฐ  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านลาด  
72. นายสมหมาย  ทองแดงเจือ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญฯ 
73. นายสมศักด์ิ  คงสมนวน  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ 
74. นายมนตรี  สุวรรณเนตร  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองปลาหมอ        
๗5. นายไพรัช โตบารมีกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติวิหารฯ 
๗6 นายปรีชา นวนไทย   รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรยีนวัดหนองอ่างทอง  
๗7. นายธงไชย  อุ่นสกุล   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง 
๗8. นายอดิศักด์ิ  ฉิมพลีพันธ์ุ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสะเดาฯ 
๗9. นางสาวกัญญ์ชิสา  ทมุมาพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอฯ   
80. นางมะลิวรรณ  บุญนะฤธี  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโพนทอง  
81. นายสมศักด์ิ  คัมภีพันธ์   รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกลาง 
๘2. นายบุญรวม  สังข์น้อย  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดร่องแซงฯ  
๘3. นายกิตติธัช  มะลิวงษ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตรฯ   
๘4. นายอุทัย  สังข์วงษ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแค ฯ 
85. นางเอมอร บูรณศักด์ิ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง 
๘6. นางพิมพ์กมล  ทิพย์มนตรี  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  
๘7. นายธีรเดช  ภูกองชัย   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองห้า 
๘8. นายไพจิตร  ไตรวงค์ย้อย  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองห้าฯ 
89. นายมนพ  สภาพสวัสด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดลําบัว   
90. นางจิรัฐยา  พิมพ์แสง  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 
91. นางพรทิพย์ หิรัญคํา   รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองโรง 
๙2. นายสมชาย ทองเปลว     รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกุ่มหักฯ 
93.นางกนิษฐา  ศรีประดิษฐ ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองโพธ์ิ  
๙4. นายพิชาติ  แก้วกิริยา  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเจริญธรรม 
95. นายสมชาย รักญาติ   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ     
๙6. นายประเวศ สิทธิกูล   ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 
๙7. นายบุญสง่  เย็นศร ี   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค ์
๙8. จ่าสิบเอกประคอง  พุกสขุ  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทรฯ 
๙9. นางสาวนริศรา เนาว์นิเวศน์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม      
100. นางจิรสดุา  อัมพร   รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 
101. นางพิมพ์ลดา ทับสาร  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองไทร 
102. นายธวัช บัวสุวรรณ  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง  
103.ว่าที่ ร.ต.ทวีศักด์ิ กุลประยงค์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางกง 
104. นายวรการ  เอกเจริญ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 
105. นายสําเภา  พาราพิชัย  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านดอน 
๑๐6. นายนิกร  สันประเภท  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสรวง ฯ  
๑๐7. นายไพลักษ์  ธานี   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านลํา ฯ 
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๑๐8. นางศรีเรียง  พานทอง  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์  
๑๐9. นายศิร ิ เข็มพงษ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 
110. นายอาณัติ  พิกุลแก้ว  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกระต่าย ฯ    
111. นายสมโชค  คําแพง  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ     
๑12. นางพัชรี  บุตรนํ้าเพ็ชร์  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองหมูใต้ ฯ     
๑๑3. นางสาวนงค์ลักษณ์ พงษ์คํา  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองใหม ่
๑๑4. นายกิติภัทธ์ รื่นสุข   รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน   
๑๑5. นางกรองทิพย์  ทวีสขุ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสร้างบุญ  
๑๑6. นางวิไล  ชัยดิษฐ ์   แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 
117. นายสุรศักด์ิ  วาดเขียน  ผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 
118.  นางยุพิน  เทียนชุมพันธ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านหมาก 
๑๑9. นายพิชิต  ศรแีสงเพ็ญ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา   
๑20. นางประมวล  ไปนอก  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับพริก                                                   
121. นายชินวงศ์  พงษ์นุ่มกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 
122. นายสญัญา  สุขยืน   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน  
๑๒3. นางสาวอันธิกา ปัญญาสาร  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก    
๑๒4. นายพิชิต  เรียบร้อย  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับสนุ่น   
๑๒5. นายพนม  เปียสกุล   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 
๑๒6. นายอดุลย์ ต้นคํา   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร   
๑๒7. นางรัตติกาล  ตรีปัญญา  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองไทร    
๑๒8. นายถนัด  จําปาทอง        ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า    
๑๒9. นางฌญมน  อรรคพันธ์ุ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคค ี 
130. นายวีรพงษ์ ไชยหงษ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับกระดาน     
131. นายเล็ก  ชนะชัย   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 
132. นายสมพงษ์ อ่อนสําอางค์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเอ่ียว        
๑๓3. นายบุญเลิศ สมุาลย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งไทร     
134. นายนฤเบศร์  กาญจนาภา  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 
๑๓5. นางกาญจนา ทมุพัง  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ  
๑๓6. นางทองเจือ  เหมริธิ  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําพญากลาง 
๑๓7. นางวิไลลักษณ์  รวยลาภ  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขานมนาง             
๑๓8. นางจิดาภา อิศวมงคล  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองโป่ง  
๑๓9. นายชุ่ม อรรคพันธ์ุ   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 
๑40. นายพงศณัฐ  สลุํานาจ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําสมพุง 
141. นายอิทธิรัตน์  ควรชม  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับดินดํา  
๑42. นางสาวทองเลิศ  บุญเชิด  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าพลู    
143. นายสมชาย  โกจินอก  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 
144. นายวิชิต ราษฎร   ผู้อํานวยการวัดสวนมะเด่ือสามัคคี 
๑๔5. นายไพโรจน์  เงินวิเศษ  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง 
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๑๔6. นางณัฐชยา  บุญด้วยลาน  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม ฯ  
๑๔7. นายวสนัต์ โพธ์ิไทร   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด  
๑๔8. นางสุทนิ ณ สงขลา   รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าฤทธ์ิ 
๑๔9. นางชัญญามนตร์ แก้ววงษา  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์   
150. นายไพศาล  รุกขชาติ  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 
151. นายไพศาล  รุกขชาติ  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านโป่งตะขบ 
152. นายวีระ น่ิมตลุง   รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวังยาง  
๑53. นายสมพร  หว่างกล่อม  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 
๑๕4. นายเกรียงไกร โมราบุตร  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดปากนํ้า  
๑๕5. นางเพลินพิศ  เปลี่ยนสกุล  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคําพราน                                   
๑๕6. ว่าที่ พ.ต.วิชิรโรจน์  โคตะคาม รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี                       
๑๕7. นายประศาสน์  สุบิน  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปึกสําโรง    

ผู้ไม่มาประชมุ 
1. นายเจตน์  รถกล  ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ไปราชการ 
2. นายนพภา  ทองนพเก้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ไปราชการ 
3. นางสาวกัญณัฎฐ์ ทับเกตุ ศึกษานิเทศก์  ไปราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   จํานวน   18   ราย  

1. นางสาวจุฑาภรณ์  บุญสุข ศึกษานิเทศก์ 
2. นางสาวลฎาภา  นาคคูบัว ศึกษานิเทศก์ 
3. นายกฤติณัฎฐ์  นิลประพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ 
4. นายนนทิศักด์ิ  ผาผาย ศึกษานิเทศก์ 
5. นายนรินทร์  เที่ยงเจริญ ศึกษานิเทศก์ 
6. นายดุสิต  จันทร์ศร ี  ศึกษานิเทศก์ 
7. นางธนินี  บุญปลูก  ศึกษานิเทศก์ 
8. นางสาวลัดดา  แตงหอม ศึกษานิเทศก์ 
9. นายอนุรักษ์  ระย้า  ศึกษานิเทศก์ 
10. นางวัชรินทร์  วงษ์ศิลป์ นักจัดการงานท่ัวไป 
11. นางกฤตวรรณ อินทโมรา นักจัดการงานท่ัวไป 
12. นางสาวสุกัญญา  หมั่นจิตร ์ นักประชาสัมพันธ์ 
13. นางสาวณิชาภา โชคสุขสําราญ นักจัดการงานทั่วไป 
14. นางณฐพร  คําผง  นักประชาสัมพันธ์ 
15. นางวาสนา  บุญม ี  นักจัดการงานท่ัวไป 
16. นางวัชรากร เคยบรรจง นักทรัพยากรบุคคล 
17. นางอาทิตยา  นาคมาลี นักทรัพยากรบุคคล 
18. นางการะเกต นิยมธรรม นักวิชาการศึกษา 
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ก่อนดาํเนินการประชุม สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้มีกิจกรรม ดังน้ี 

 -มอบเกียรติบัตรสําหรับโรงเรียนในสังกัดทีม่ีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน    
(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ จํานวน 47 โรงเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 1 โรงเรียน 

 -มอบเกียรติบัตรสําหรับครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้คะแนนสูงสุดจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558กลุ่มสาระการเรยีนรู้      
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน 5 โรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 5 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ 
จํานวน 5 โรงเรียน และครูผูส้อนในโรงเรียนที่ได้คะแนนสงูสุดจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จํานวน 5 โรงเรียน  

 -มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)  ช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2558 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จํานวน 9 ราย และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาํนวน 6 ราย 

 -การประชาสัมพันธ์โครงการ “สยามสไมลปั์นนํ้าใจให้นักกีฬา” 
  บริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย)จาํกัด เจ้าของโครงการประกันสุขภาพกลุ่ม
ข้าราชการและโครงการโรงเรียนห่วงใยประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประชาสัมพันธ์การจัดทําโครงการ“สยามสไมล์
ปันนํ้าใจให้นักกีฬา”  

 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

เรื่องระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
๑.๑ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2  กลา่วช่ืนชมผลการทดสอบทาง 

การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งโรงเรียนมีผลการทดสอบขึ้นบ้างและลดลงบ้างจาก     
ปีก่อน และขอฝากให้โรงเรียนในสังกัดในปีต่อไปให้มีการศึกษา และการวางแผน ในการบริหารจัดการ                  
                    1.2 ขอให้ผูบ้ริหารสถานศกึษาหายุทธวิธีในการดําเนินการ ตามมาตรฐานตัวช้ีวัดมาศึกษา   
ในแต่ละสาระการเรียนรู้ต้ังแต่ต้นจนถึงตัวช้ีวัดสุดท้าย  

๑.3 ผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญชวนบุคลากรในสังกัด ร่วมงานประจําปี “เมอืงแก่งคอยย้อนรอย 
สงครามโลก” ประจําปี 2559 ด้วยการแต่งกายย้อนยุค 

๑.4 จังหวัดสระบุรี เชิญชวนทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือสมทบทุนการจัดสร้างพระบรมรานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ในวันที่  5  เมษายน  2559  ณ วัดศาลาแดง อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 

1.5 จังหวัดสระบุรี เชิญชวนร่วมสนับสนุนบริจาคปัจจัยโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือจังหวัด 
สระบุรี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมายุครบ 7  รอบ 84  พรรษา  12 สิงหาคม 2559 (สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี) ในโครงการน้ี
จะไถ่ชีวิตโค - กระบือ จํานวน 84 ตัว  โดยโค ตัวละ 25,000 บาท กระบือ ตัวละ 27,000 บาท และได้
มอบหมายให้ นางวัชรินทร์ วงษ์ศิลป์ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ กลุม่อํานวยการ รวบรวมเงิน
บริจาค 
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  1.6 จังหวัดสระบุรีแจ้งเรื่องปัญหาภัยแล้ง ขอให้ทุกหน่วยงานประหยัดนํ้าในช่วงภัยแล้ว   
เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาวิกฤตการขาดแคลนนํ้า เพ่ือลดปริมาณการใช้นํ้า และการใช้นํ้าอย่างมีคุณค่าและ
ประหยัด 

1.7 เรื่อง การใช้มาตรา 44 ออกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559  
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาการในภูมิภาค และ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่อง ข่าวสํานักงาน
รัฐมนตรี 128/2559 ผลประชุมคณะทํางานร่วมรัฐ-เอกชน (ประชารัฐ) ด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนา
ผู้นํา ครั้งที่ 5/2559 (ดังแนบ) 
 (ดังแนบ) 
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การประชุมสัมมนาผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ทั่วประเทศ 

ครั้งที ่1/2559 วันที่ 22 มีนาคม ๒๕๕9 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
ภาคเช้า วันที ่๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙  
นายการณุ สกลุประดษิฐ์  
เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

กล่าวถึงการใช้มาตรา 44 ออกคําสั่ง คสช. ที ่10/2559 และ 11/2559  
ปัญหา คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับทราบและสัมผสัปัญหาว่า กระทรวงศึกษาธิการ

ตกเป็นจําเลยของสังคม จึงต้องการมีการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดความชัดเจน และเพ่ือตอบโจทย์ที่เก่ียวข้องกับ
อํานาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ ที่มีอุปสรรคในการแก้ปัญหา เช่น การเกลี่ยครูไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนครู การ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีจํานวน 1,050 โรงเรียน ที่มีนักเรยีนเหลือน้อยมาก ปัญหาเรื่อง
งบประมาณ ซึง่งบประมาณส่วนใหญ่เป็นเรือ่งของบุคลากร เหลืองบประมาณเพียงไม่ถึงสามหมื่นล้าน ที่ใช้ใน
การบริหารจัดการ หากยังเป็นเช่นน้ีจะทําให้เด็กได้รับความเหลี่ยมล้ําทางด้านการศึกษาอยู่  

รัฐบาลให้ความสําคัญกับเขตพ้ืนที่ในการแก้ปัญหาการศึกษา โดยเฉพาะให้เขต 1 เป็นตัวแทน
กระทรวงในการดําเนินงาน เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนนโยบายและความก้าวหน้าด้าน
คุณภาพการศึกษา  

วันน้ีจึงมีการประกาศ ๒ ส่วน  
ส่วนที่ 1 มีศึกษาธิการจังหวัด  
ส่วนที่ 2 ให้มีหน้าที่ดําเนินการ หลังจากยุบ อ.ก.ค.ศ. ซึ่งเกิดจากความไม่เป็นธรรม และ  

องค์คณะบุคคล ไม่มีมาตรฐาน  
ภาระงานที่ต้องปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  
1. การกําหนดระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
2. กฎหมายทีส่อดคล้องกับคําสั่งของ คสช.  
3. การเกลี่ยครู การบริหารจัดการในเรื่องอัตรากําลัง  

การเปลี่ยนแปลงคราวนี้ เราทุกคนต้องช่วยกัน หากประสบความสําเร็จจะเป็นเรื่องที่ดี ที่สามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายได้ 

นายสุเทพ ชิตยวงษ ์ 
รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

กล่าวถึงทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลง (Change agent) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน  
1. แรงต้าน  
2. แรงสนับสนุน  
3. แรงขับเคลือ่น (Empowerment)  
หน้าที่ของเรา คือ แรงขับเคลือ่น แท้จริงแลว้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก เป้าหมายอยู่ที่คุณภาพการศึกษา 

สิ่งที่เปลี่ยนคือ กระบวนการ (process) ส่วน Input, Output และ Outcome ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นการ
เปลี่ยนแปลง องค์คณะทํางานใหม่เท่าน้ัน พวกเราจึงต้องมีหัวใจดวงเดียวกันที่จะขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพ  
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นายพะโยม ชณิวงศ ์ 
รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นเรื่อง 6 ยุทธศาสตร์ ที่ต้องช่วยกันวิเคราะห์กฎหมาย รายละเอียดใน
การบริหารจัดการ เพ่ือขับเคลื่อนทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ เรื่องแผนกับภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการในช่วงน้ี ต้อง
กระจายความชัดเจนเพ่ือไม่ให้เกิดความระส่ําระสาย จึงต้องช้ีแจงทําความเข้าใจให้ชัดเจน  
นายบญุรกัษ ์ยอดเพชร  
ผู้ช่วยเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  

กล่าวถึงความกังวลในการทํางาน ว่าจะทําอย่างไร หลายเรื่องที่กําลังดําเนินการ เช่น เรื่องเงินเดือน 
การย้าย การสอบบรรจุครู โดยเฉพาะการโอนงานในอํานาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาไปยัง กศจ. 
สําหรับภารกิจที่ค้างอยู่มีอะไรบ้างที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะนํา
ทีมช่วยคลี่คลาย ต้องมีการเปลี่ยนผา่นให้ทุกเรื่องลุล่วงไปด้วยกัน  
นายอํานาจ วิชยานุวัต ิ 
ผู้ช่วยเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  

กล่าวถึงคําสั่ง คสช. 2 ฉบับ คําสั่งที่ 10 ข้อ 1 ให้มีคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกําหนดอํานาจหน้าที่ในข้อ 2 ซึ่งเมื่ออ่านไปจนถึงข้อ 4 ข้อ 5 ทําให้เกิดความวิตก
กังวล ว่าจะมีการยุบเขตพ้ืนที่ ส่วน ข้อ 6 กําหนดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกย่อว่า “กศจ.” 
พร้อมบทบาทหน้าที่ในข้อ 7 คําสั่งที ่11 กําหนดให้มีศึกษาธิการภาค เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลกูจ้าง ในสํานักงานศึกษาธิการภาค ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจให้มี
รองศึกษาธิการภาคจํานวน ไม่เกินหน่ึงคน ซึ่งวันน้ีกระทรวงศึกษาธิการจะออกคําสั่ง แต่งต้ังศึกษาธิการภาค 
และกําหนดให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค โดยอาจให้มีรองศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไม่
เกินหน่ึงคน ซึง่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แต่งต้ัง 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มอบหมายเร่ืองกฎหมาย  ให้นายพะโยม   ชิณวงศ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและนิติการ ช่วยดําเนินการ และมอบหมายให้นายบุญรกัษ์   ยอดเพชร   ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเรื่องภารกิจและงานเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติ  

นายณรงค์ แผว้พลสง ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ   กล่าวว่า
ศึกษาธิการจังหวัด ที่จะแต่งต้ังใหม่ เป็นคนละมิติกับในอดีต  

ภารกิจของที่ประชุมหลังจากน้ี จะแบ่งเป็น 3 ด้าน  
1. ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ผู้ดําเนินการ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนายอํานาจ  วิชยานุวัติ  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2. ด้านภารกิจเร่งด่วน ผู้ดําเนินการ นายบุญรักษ ์ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน  
3. ด้านกฎหมาย ผู้ดําเนินการ นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

และนายณรงค ์แผ้วพลสง ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ โดยขอให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีความชํานาญ มีคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย จํานวน 20 ท่าน เข้าร่วมด้านน้ี  
โดยทั้งสามกลุม่จะนําเสนอผลการประชุมกลุ่ม ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงบ่ายของวันน้ี  

*********************** 
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การประชุมสัมมนาผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ทั่วประเทศ 

ครั้งที ่๑/255๙ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. 2๕๕๙ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
(ช่วงบ่าย วันที ่๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙)  
พลเอก ดาวพ์งษ์ รัตนสวุรรณ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

การบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธกิารในภูมิภาค ๕ ประเดน็  
๑. เหตุผลความจําเป็น  
๑.๑ การบูรณาการงานระดับเขตพ้ืนที่  

-แก้ปัญหาการบูรณาการงานระดับเขตพ้ืนที่ในจังหวัด ที่ขาดการประสานงานกัน โดยร้อยทุกหน่วยงาน เข้า
ด้วยกัน  

๑.๒ ช่วงการบังคับบัญชากว้าง  
- ของเดิม การสั่งการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑ : ๒๒๕ อาชีวะ ๑ : ๘๘๖ ซึ่งยาก ต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบาย  
- ของใหม่ รัฐมนตรี ๑ คน สั่งการไปยัง ศึกษาธิการภาค ๑๘ คน และศึกษาธิการภาค สั่งการไปยังศึกษาธิการ
จังหวัด ๗๗ คน  

๑.๓ เพ่ิมความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการศึกษา  
- ของเดิม มี ๓ บอร์ด คือ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ เขตพ้ืนที่
การศึกษา และคณะกรรมการติดตามประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  
- ของใหม่ ยุบ ๒ บอร์ด ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลรวมเป็นหน่ึงเดียวอยู่ที่จังหวัด คือ 
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด  
- งบประมาณยังโอนให้เขตพ้ืนที่เหมือนเดิม ส่วนเขตที่เป็นศึกษาธิการจังหวัดจะได้งบประมาณเพ่ิม  

๑.๔ ความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล ได้แก่  
      ๑.๔.๑ การเกลี่ยคร ู 
      ๑.๔.๒ การบรรจุครูใหม่  
      ๑.๔.๓ การคัดเลือกผู้อํานวยการ  
      ๑.๔.๔ การดําเนินการทางวินัย  
๒. การใช้อํานาจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการแต่งต้ังคณะกรรมการ  

๒.๑ การแต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (“กศจ.”) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. ในภูมิภาค  
  

� ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น จํานวน ๒ คน เป็นกรรมการ  
� ผู้แทนข้าราชการครูในทอ้งถิ่น จํานวน ๒ คน เป็นกรรมการ  
� ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ  

๒.๒ แต่งต้ังศึกษาธิการภาค และรองศึกษาธิการภาค  
๓. การใช้อํานาจของคณะกรรมการขับเคลือ่นการปฏิรูปการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ         

(ใช้เมื่อจําเป็น)  
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๓.๑ (๔) แต่งต้ัง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งต่างๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด ทั้งน้ี ตามประเภทหรือระดับ
ตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  

๓.๒ (๕) สั่งใหผู้้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่างๆ ใน
หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจากตําแหน่ง  

๔. แผนการดําเนินงาน  
๔.๑ ประชุมช้ีแจงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (โดยเฉพาะผู้อํานวยการสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ที่จะทาํหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด)  
๔.๒ ประสานงาน/ซักซ้อม ความเข้าใจกับผูว่้าราชการจังหวัดถึงบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และการทํางานร่วมกับ กคศ. ผ่านช่องทาง VTC ของกระทรวงมหาดไทย  
๔.๓ จะจัดทาเอกสารมอบให้ผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานตามคําสั่งน้ี  
๔.๔ ขับเคลื่อน นโยบายปฏิรูปการศึกษาทีส่ําคัญ โดยกําหนดเป็น KPIs ประเมินผลงานของ  
     ๔.๔.๑ ศึกษาธิการภาค  
     ๔.๔.๒ ศึกษาธิการจังหวัด  
     ๔.๔.๓ ผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่  
     ๔.๔.๔ ผู้อํานวยการสถานศึกษา  
๕. ขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา  
๕.๑ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ทาให้ครบ ๔ H  
๕.๒ คืนครูสู่หอ้งเรียน เพ่ือให้ครูครบช้ัน และตรงสาขา ลดภาระครู รวมท้ังการบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็ก  
๕.๓ การผลิตและพัฒนาครู  
โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
อบรม ป. บัณฑิตให้คร ู๓ วิชา ได้แก่  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และคอมพิวเตอร์  

การอบรมครูออนไลน์ TEPE  
๕.๔ การจัดการเรียนการสอน STEM ในสถานศึกษา มีคณะทํางาน ๒ คณะย่อย  
คณะที ่๑ ดูว่า STEM ศึกษา คือ อะไร  
คณะที ่๒ กําหนดรูปแบบของ STEM ศึกษา  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะกําหนดโรงเรียนนําร่อง เขต ละ ๑๐ โรงเรียน และต้ัง smart 
training ช่วยสถานศึกษา  

๕.๕ การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน มีการกําหนด KPI ของนักเรียนที่จบช้ัน ป.๔  

๕.๖ ทวิภาคี/ทวิศึกษา/อาชีวศึกษาเป็นเลิศ ต้องการสัดส่วนของนักเรียนที่เรียนอาชีวะเพ่ิมขึ้น  
๕.๗ มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง เพ่ือไปช่วยเหลือโรงเรียน  
๕.๘ โครงการประชารัฐ ด้านยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาผู้นํา  
๕.๙ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารในสถานศึกษา การเข้าสู่ตําแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา การนา ผล      
O-NET มาใช้ 
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หน้า ๑ 

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๘ ง                 ราชกิจจานุเบกษา                    ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๑๐/๒๕๕๙ 

เร่ือง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
----------------------------- 

โดยที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคของประเทศว่า 
เกิดจากปัญหาการสั่งการและการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพเป็นปัญหาสําคัญ 
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ 
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ 
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการ 
(๗) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดทิศทางในการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
(๒) วางแผนงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 

หรือจังหวัด 
(๓) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 

หรือจังหวัด 
 (๔) แต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงาน 

ในตําแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด ทั้งนี้ ตามประเภท 
หรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

(๕) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ 
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก
ตําแหน่ง 

(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
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หน้า ๒ 

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๘ ง                    ราชกิจจานุเบกษา                    ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ ๗ (๗) 
(๘) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาเพื่อ 
ประกอบการพิจารณา 

ในระหว่างที่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ 
ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตาม (๕) บุคคลนั้นไม่อาจได้รับเงิน
ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในตําแหน่งที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจาก
ตําแหน่งนับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่ง 

ในกรณีที่มีบทบัญญัติใดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กําหนดให้องค์กรใดมีอํานาจหน้าที่ตาม (๔) มิให้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กรซึ่งมีอํานาจ 
หน้าที่ดังกล่าว 

ข้อ ๓ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน 
ตามข้อ ๒ (๖) และให้การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ 
และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จําเป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ 
ของทางราชการ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๔ ให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และให้โอนอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ กศจ. ของ
จังหวัดนั้น ๆ ตามคําสั่งนี้ 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใด 
ที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 

ข้อ ๕ ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และให้โอนอํานาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ กศจ. ของจังหวัด   
นั้น ๆ ตามคําสั่งนี้ 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใด 
ที่อ้างถึง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 
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หน้า ๓ 

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๘ ง                    ราชกิจจานุเบกษา                      ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ข้อ ๖ ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” 

ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
และผู้แทนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ 

(๔) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด 
เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จํานวน
สองคนเป็นกรรมการ 

(๖) ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จํานวน
สองคนเป็นกรรมการ 

(๗) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านกฎหมาย ด้านบริหารงานบุคคล หรือด้านอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จํานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ 

(๘) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
สําหรับกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาคทําหน้าที่เป็น กศจ.ข้อ ๗ นอกจากอํานาจหน้าที่ที่รับโอนมาตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ให้ กศจ.    
มีอํานาจหน้าที่ในแต่ละเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชพี สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นทีจ่ัดการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลายในจังหวัด 

 (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
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หน้า ๔ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๘ ง                 ราชกิจจานุเบกษา                       ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด 
ในการดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

(๔) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในจังหวัดต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพื่อใช้
อํานาจตามข้อ ๒ (๔) 

(๕) กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

(๖) วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่ 
สถานศึกษา 

(๗) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ได้ตามความจําเป็น 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมาย 

ข้อ ๘ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้มีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก กศจ. 

ให้ อกศจ. ตามวรรคหน่ึง ประกอบด้วย 
(๑) บุคคลซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น กศจ. เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) บุคคลซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น กศจ. จํานวนสองคน เป็นอนุกรรมการ 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษา ซึ่ง กศจ. แต่งตั้ง 

จํานวนสองคน เป็นอนุกรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง กศจ. แต่งตั้ง จํานวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๙ ให้การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ กศจ. อกศจ. รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 

ตามข้อ ๗ (๗) เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จําเป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่าย 
จากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๐ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
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หน้า ๕ 
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๘ ง                           ราชกิจจานุเบกษา                  ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ. ตามคําสั่งนี้ 
ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๒ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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หน้า ๖ 

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๘ ง                      ราชกิจจานุเบกษา                     ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๑๑/๒๕๕๙ 

เร่ือง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
------------------- 

เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ และสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเร่ืองการศึกษา
ของประเทศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาอันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง จัดตั้งสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ สํานักงาน 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ 
(๒) คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๖๙๓/๒๕๕๕ เร่ือง มอบหมายให้ข้าราชการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
(๓) คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๖๙๔/๒๕๕๕ เร่ือง มอบหมายให้ข้าราชการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
(๔) บรรดาคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีเก่ียวข้องกับการแต่งตั้งผู้อํานวยการ 

สํานักงานศึกษาธิการภาคที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ 
ข้อ ๒ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวนสิบแปดภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจ 
ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทํา หน้าที่ขับเคล่ือนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด 
โดยการอํานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพื้นที่นั้น ๆ และให้มีอํานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดรวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนใน
แต่ละพื้นที ่

(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 
(๓) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในพื้นที่รับผิดชอบ 
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หน้า ๗ 

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๘ ง                 ราชกิจจานุเบกษา                        ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 
(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา 

อย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็น
หลัก 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้มีศึกษาธิการภาค เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
ในสํานักงานศึกษาธิการภาค ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจให้มีรองศึกษาธิการ
ภาคจํานวนไม่เกินหนึ่งคนเพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค 
จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการตามที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอ 

ข้อ ๔ ในแต่ละจังหวัด ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการต่าง ๆที่มอบหมาย และให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และการปฏิบัติงานราชการ 
ให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดมอบหมาย 

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด 
(๓) สั่งการ กํากับ เร่งรัด ตดิตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานในลักษณะ 

ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
(๕) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง 

ปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในระดับ
จังหวัด 

ข้อ ๕ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค โดยอาจให้มีรองศึกษาธิการ
จังหวัดจํานวนไม่เกินหนึ่งคนเพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด 

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัดจากข้าราชการ 
ในกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๖ ให้โอนอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
และอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะงานที่เก่ียวกับ  
อ.ก.ค.ศ. 
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หน้า ๘ 

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๘ ง                       ราชกิจจานุเบกษา                ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด 

ข้อ ๗ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาคที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ไปเป็นของสํานักงานศึกษาธิการภาคตามข้อ ๒ ทั้งนี้ ตามบัญชีที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 

ข้อ ๘ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการจัดตั้งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้สํานักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ในจังหวัดต่าง ๆ 
ทําหน้าที่เป็นสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในจังหวัดนั้น ๆ ไปพลางก่อน แล้วแตก่รณี 

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๐ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

    หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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การประชุมสัมมนาผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ทั่วประเทศ 

ครั้งที ่๑/255๙ วันที่ ๒3 มีนาคม พ.ศ. 2๕๕๙ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
นายพะโยม ชิณวงศ ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

Concept ของการทางาน คือ ต้องปรับคุณภาพของการศึกษา ซึ่งมีประเด็นที่ได้นําเสนอไว้ที่โรงแรม
รอแยลเบญจา เรื่อง การศึกษาตลอดชีวิต  

การศึกษาระดับปฐมวัย สภาการศึกษาได้ขับเคลื่อนโดยมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ กําลัง
ดําเนินงานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ จะนําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป สําหรับการลงทุน
ด้านการศึกษากับเด็กปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากทีสุ่ด เพราะเป็นอนาคตของประเทศ  

การศึกษาระดับประถมศึกษา เน้นตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ในด้านหลกัสูตรและการจัดกระบวนการ 
การเรียนการสอน ควรมีการทดสอบต่างๆ เพ่ือวัดแววจัดเด็กได้ตามกลุ่ม  

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน กระบวนการแนะแนวจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้
เด็กรู้จักตนเอง เน้นเรื่องทักษะแล้วแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มไปเรียนอาชีวศึกษา  
2. กลุ่มเรียนต่อในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งยังแบ่งเป็น 3 กลุ่ม  

- สายวิชาการ เรียนจบแล้วกลับมาเป็นกําลังสําคัญของประเทศ  
- สายวิชาชีพเฉพาะทาง เช่น โครงการมัธยมปฏิบัติการเพ่ือเช่ือมโยงมหาวิทยาลัยและให้จบอุดมศึกษา 

ด้านสายอาชีพโดยเฉพาะ  
- กลุ่มที่ทํางานแล้วแต่ไม่มีวิชาชีพติดตัว  

โรงเรียนที่มีการพัฒนาตามลักษณะของโรงเรียนน้ันๆ ได้แก่  
- โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 200 กว่าโรงเรียน ระดับ

ประถมศึกษา จํานวน 100 กว่าโรงเรียน โรงเรียนเหล่าน้ีกําลังจะออกไปเป็นโรงเรียนนิติบุคคล มีความพร้อม
สูง เน้นทางด้านวิชาการมาก มีวิชาชีพเล็กน้อย  

- โรงเรียนดีระดับอําเภอ เช่น โรงเรียนในฝนั โรงเรียนดีประจําอําเภอ มีบ้างที่เน้นวิชาการแต่เน้น
ทางด้านวิชาชีพมากกว่า  

- โรงเรียนมัธยมศึกษาประจําตําบล โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาที่เป็น
โรงเรียนดีประจําตําบล โรงเรียนใกล้บ้าน ซึง่เรากําลังจะทําเป็นโรงเรียนประชารัฐ  
 กระทรวงศึกษาธิการแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 3 
คณะ ขณะนี้กําลังปรับโครงสร้างหลักสูตร ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1 - 3 ในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  ที่เหลือจัดในกิจกรรม  ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่   
๔–6 เพ่ิมกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนประชารัฐ มีการดําเนินการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการในระดับเขตพ้ืนที่ โดยมีผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประธาน รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
เป็นเลขานุการ ขณะนี้คัดเลือกได้ตําบลละ 1 โรง และผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นายชลา อรรถธรรม กําลังจัดทํา School Mapping เพ่ือ
คัดเลือกโรงเรียนดีประจําตําบลเพ่ิมอีก เพ่ือให้ครบ 7,000 กว่าโรงเรียน และต้ังคณะทํางานชุดย่อย 5 กลุ่ม  
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กลุ่มที ่1 พัฒนาระบบคลังสื่อการเรียนการสอนและข้อมลูสารสนเทศ เดินหน้าไปได้ไกลแล้ว โดยที่
ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นายพิธาน 
พ้ืนทอง  

กลุ่มที ่๒ พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อาจใช้แนวการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬา    
มีการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ และจาทา Model ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

กลุ่มที ่๓ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา คร ูสร้างระบบการมีส่วนรว่มของชุมชน  
กลุ่มที ่๔ จัดการศึกษาแบบมสี่วนร่วม ใช้ทรัพยากรของรัฐและเอกชนร่วมกัน เอกชนมีส่วนช่วย

ขับเคลื่อน โรงเรียนประชารัฐ  
กลุ่มที ่๕ พัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เทคโนโลยีแห่งอนาคต สนับสนุนการสร้าง

นวัตกรรม และ Reqional Education Hub  
โครงสร้างการทา้งานภายใตโ้ครงการประชารัฐ กําหนด Time Line ดังนี ้ 

ก.พ.   คัดเลือกโรงเรียน  
มี.ค.   พัฒนาเว็บไซต์  

- วางแผนอุปถัมภ์โรงเรียน (เอกชน – รัฐ)  
เม.ย.   อบรมรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อํานวยการโรงเรียน ผู้แทน 
   ภาคเอกชน  

- ผู้แทนจากภาคเอกชน เขตพ้ืนที่การศึกษา และภาคประชาสังคม ลงพ้ืนที่สํารวจ
ด้านวิชาการ  

พ.ค. – ส.ค.  ลงพ้ืนที่ โรงเรียน Implement โรงเรียน  
ก.ย.   ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินการ  
ต.ค. – ธ.ค.  ขยายผลต่อเน่ือง  

โครงการโรงเรียนคณุธรรม  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจและเข้าถึงหลักการที่เป็นหัวใจสําคัญของโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
ด้วยโรงเรียนคุณธรรม : โครงงานโรงเรียนคุณธรรม เป็นการพัฒนานักเรียนด้านสติปัญญา กระบวนการและ 
จิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และต่อยอดโครงการขยายผลการเรียนรู้ ทาความดีอย่างมีปัญญาแก่โรงเรียนนําร่อง
และโรงเรียนคู่ขนาน  
การดาํเนินงานของแต่ละสาํนัก  

1. การจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐานเพือ่การมีงานทาํและการจัดการเรียนรูท้ีพ่ึง่พาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
ตามกระบวนการคนกล้าคนืถ่ิน ของสํานกับรหิารงานการมัธยมศกึษาตอนปลาย 
เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน และกลุ่มออกกลางคัน เกิดแรงจูงใจเข้าสู ่

การพัฒนาตนเองตามกระบวนการเรียนรู้บนวิถีพอเพียงที่มั่นคง และยั่งยืน จะสามารถดําเนินชีวิตด้วยตนเองได้ 
ด้วยการจัดกระบวนการเรียนการสอน แบบ Active Leaning เรียนรู้หลักสูตรอาชีพระยะสั้น หลักสตูรทวิภาค
ศึกษา และหลกัสูตรเตรยีมสมรรถนะพ้ืนฐานด้านอาชีพ รองรับการศึกษาต่ออาชีพในระดับอุดมศึกษา ปัจจุบัน
เด็กรุ่นใหม ่ไปประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยผ่านโครงการคนกล้าคืนถิ่น  

๒. ความร่วมมือด้านการจัดการศกึษาสําหรบับุคคลที่มีความต้องการจําเปน็พเิศษ และการจัด
การศกึษาแบบเรียนรวม ของสํานักบรหิารงานการศกึษาพิเศษ  
 

 



 
 

-22- 
 

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
เป็นการจัดการศึกษาในความรับผิดชอบของเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรงต่อไปอาจมีครูโรงเรียนเอกชน 

เข้าร่วมด้วย จากการสํารวจพบว่า มีเด็ก ออทิสติก ๑ ใน ๘๘ คน สมาธิสั้น ๘ % ฯลฯ จึงต้องมีการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคนิควิธีสอน และจัดสิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และการช่วยเหลืออ่ืน  

เรื่อง STEM ศึกษา สสวท. ได้ดําเนินการจัดศูนย์จานวน ๑๓ ศูนย์ มีโรงเรียนในโครงการ ๙๑ โรงเรียน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะเริ่มขับเคลื่อนเองตามนโยบายของรัฐมนตร ีโดยแบ่งเป็น ๓ 
ระดับ ได้แก่ ระดับขั้นต้น ระดับพัฒนา และระดับต้นแบบ  

๓. การจัดการศึกษาปฐมวัย และบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (สํานกับรหิารงานการศกึษาภาคบังคบั)  
โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  
เป็นโครงการในระดับเด็กปฐมวัย จึงขอให้ผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เน้นการพัฒนา

เด็กปฐมวัยให้มาก จากการวิจัยพบว่า ใยสมองของเด็กจะพัฒนาช่วงปฐมวัย ๕๕ – ๘๐ % การจัดการศึกษา
ปฐมวัย มีแผนการจัดการเรียนรู้ จัดประสบการณ์ ๒๐๐ วัน สําหรับโรงเรียนนําไปใช้พัฒนา ซึ่งศึกษานิเทศก์  
รับไปแล้ว จึงขอให้เขตพ้ืนที่การศึกษาช่วยติดตามการดําเนินงานให้ต่อเน่ืองด้วย  

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเทศซอร ิ(Montessori) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ใช้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ เป็นตัวอย่างในการพัฒนา โดยนําทีม
จากออสเตรเลีย มาอบรมครู จํานวน ๑๒๐ วัน ค่าใช้จ่ายคนละประมาณ สองแสนบาท มีทั้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่าน 
ตอนน้ีเราทําเอง เช่น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จันทบุรี เขต ๒ และร้อยเอ็ด 
เขต ๒ ยืนยันได้ว่าเด็กที่เรียนตามแนวคิดมอนเทศซอร ิ(Montessori) สามารถบวกเลข ห้าหลักและหกหลักได้ 
เป็นการพัฒนาตามบริบทของไทย และเราได้เขียนหลักสูตรของเราในการอบรมครูเพียง ๗ วัน  

4. การดูแลชว่ยเหลือนกัเรยีนและการคุ้มครอง ของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนกัเรียน  
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
- การเย่ียมบ้านและคัดกรองนักเรียน (ปีละ 2 ครั้ง/รณรงค์ ส.ค. และ ธ.ค.) อาจมีการรณรงค์เย่ียม

นักเรียน เพราะปีน้ีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ  84  พรรษา 
เป็นต้น  

- การจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom meeting)  
- การประกวดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยังดําเนินการต่อไปเหมือนเดิมและพัฒนาเรื่องการ

ประเมิน รวมทัง้ปรับฐานรางวัลใหม ่ 
 - การดูแลนักเรียนที่ใช้ชีวิตโดดเด่ียวในเมือง ฝากโรงเรียนในเมืองดูแลเป็นพิเศษและให้เตรียม 
ข้อมูลไว้ 

- นําร่องพัฒนานักจิตวิทยาประจาเขต 10 เขต ซึ่งน่าจะเป็นเขตที่ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และจะมีองค์กรภาคีเครือข่ายทางานร่วมกันกับ 10 เขต ในปีน้ี  

- งานความปลอดภัยในสถานศึกษา (อุบัติเหตุ/ภัยพิบัติ) ให้ร่วมกันรณรงคก่์อนสงกรานต์เพ่ือสร้าง
ความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์  

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  
- เร่งรัดการบูรณาการ ทักษะชีวิตใน 8 กลุ่มสาระ/กิจกรรมพัฒนา ตามท่ีได้อบรมครูไปแล้ว เราได้   

งบจาก ปปส. มาพัฒนาครู โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้สมทบเงินเพ่ิมให้เขตพ้ืนที่
การศึกษา ช่วยอบรมเพ่ิมเติม  
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- เร่งรัดการป้องกันแก้ไขการต้ังครรภ์ในวัยเรียน การรังแกกัน ความรุนแรง และการติดเกม/พนัน 
โดยเฉพาะ ยาเสพติด ดังน้ี  

o ให้ศึกษานิเทศก์อบรมครูประถมศึกษา/มัธยมศึกษา วิชาพลศึกษา/สุขศึกษา ให้พ้ืนที่เป้าหมาย 
13,236 โรง จัดงบประมาณให้ 2.5 ล้านบาท จากเรื่องยาเสพติดและเพ่ิมเติมอีกประมาณ 7 - 8 ล้านบาท  

o การใช้สื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย ติดตามการใช้สื่อ อยากได้ข้อมูลว่าเกิดผลจริงหรือไม่  
o ค่ายเสริมสรา้งทักษะชีวิต ได้โอนเงินไปให้เขตแล้ว เจ็ดหมื่นกว่าบาท  
o ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ได้โอนเงินไปแล้ว โรงเรียนละ 8,000 บาท เพ่ือใช้อบรมในโรงเรียน  
o ขอให้ทุกเขตปรับปรุงข้อมูล NISPA ให้เป็นปัจจุบัน และรายงานตามวงรอบ งบประมาณ ปี พ.ศ. 

2560 (รอบที่ 1 วันที่ 30 มถิุนายน, รอบที่ 2 วันที่ 30 เมษายน ปี 2560) ข้อมูลงบประมาณเรื่องยาเสพ
ติดจะส่งจากสานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน โดยตรงประมาณร้อยกว่าล้านบาท ปีน้ีเฉพาะเขต 1 
ได้รับมอบหมายดูแลเรื่องยาเสพติดโดยตรง  จึงจัดสรรเพ่ิมขึ้นอีกเขตละ  10,000  บาท  เพ่ือจัดประชุม  

งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  
ขอบคุณทุกเขตที่ช่วยดูแลและรายงานเรื่องวันวาเลนไทน์ ช่วงเดือนแรกของการเปิดภาคเรียนและ 

เดือนสุดท้ายก่อนปิดภาคเรียน ขอความอนุเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษและรายงานด้วย ฝากทุกท่านเรื่อง ยาโปร 
เป็นยา ที่ใช้ผสมในน้าอัดลมโคก้ เด็กจะมีอาการเมาเหมือนเมาเหล้าแห้ง เมื่อตรวจหาสารจะไม่พบ ให้สงัเกต 
ลิ้นเป็นฝ้า ขณะนี้ในหมู่นักเรยีนนิยมกันมาก ทาให้การเรยีนถดถอย  

การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก  
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดีย่ิง ขอความอนุเคราะห์เรื่องการรายงานให้พิมพ์ในไลน์ โดยมี

ข้อมูลว่า ใคร เป็นอะไร และเขต โรงเรียน ได้ดาเนินการอย่างไรไปแล้ว  
ในช่วงรับสมัครน้ีได้มีหนังสือเรื่องหา้มโรงเรียนขอเอกสารเพ่ิมเติมในการรับนักเรียน นอกจากที่จําเป็น 

ตามระเบียบเท่าน้ัน เพราะมีกรณีของโรงเรียนขอผลตรวจเลือดของนักเรียนที่มาสมัคร  
การใช้จ่ายงบประมาณขอความอนุเคราะห์รายงานเป็นรายเดือน ขอเน้นยํ้าเรื่อง การคุ้มครองฉุกเฉิน 

รายงานฉับพลันด้วยข้อมูลทีถู่กต้องและการจัดทําแผนป้องกันและเผชิญเหตุ 
5. เร่งรดัการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ ของสํานักการคลงัและสนิทรพัย์  
ขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง ๘ วัน ที่จะก่อหน้ีผูกพัน ถ้ายังไม่ลง PO ในระบบ คือว่ายังไม่ก่อหน้ี ควร

เร่งรัดให้เป็นไปตามมติ ครม. งบดําเนินงาน เรื่องการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ กันยายน งบลงทุนขณะน้ี
เบิกจ่ายไปแล้วประมาณ ๘๐ % คงเหลือเงินประมาณ ๒,๒๐๔ ล้านบาท ที่ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ในสว่นน้ีจะมี
เงิน ๑๒๕ ล้านบาท ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะแจ้งให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทราบว่า  รัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว  ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนทํารายงานแจ้งผู้ว่าอนุมัติ ควร
เตรียมคู่สัญญาให้พร้อม  

การเบิกจ่ายงบลงทุนของ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  เหลือที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 
๔.๐๔ % และ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ๙.๐๖ %  

กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย  
สํานักนโยบายและแผนการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  

      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
                          รับรองการประชุม เมื่อวันที่  13  มกราคม  2559 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องที่เสนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 

๓.1  กลุ่มอํานวยการ 
3.1.1 กําชบัยํ้าเตือนระมัดระวังการเกดิอัคคภีัยในสถานศกึษา 
 ด้วย สพฐ.ขอยํ้าเตือนเพ่ิมเติม การระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียน  

บ้านพักครูที่เป็นอาคารไม้และอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ เต้าเสียบ ที่เก่าชํารุด ขอให้ระมัดระวังใน 
เรื่องของการเกิดอัคคีภัยเป็นพิเศษ  หากไมต้่องใช้กระแสไฟหล่อเลี้ยงอุปกรณ์ไฟฟ้าในเวลากลางคืน เช่น ตู้เย็น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอให้ตัดกระแสไฟฟ้าโดยยกคัตเอาท์ หรือยกสะพานไฟขึ้น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกระแส 
ไฟฟ้าลัดวงจร และเน้นยํ้าให้ข้าราชการครูที่พักอาศัยในบ้านพักครูเพ่ิมความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยกําชับให้ดึงปลั๊กเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกคร้ังเมื่อเลิกใช้งานแล้ว 

3.1.2 การรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธก์ารป้องกันและลดความเส่ียงอันตรายต่อการบิน 
และอากาศยานจากการปลอ่ยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ 
  ด้วย สพฐ.ได้รบัแจ้งจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่า กระทรวงคมนาคมได้จัดประชุม
คณะกรรมการร่วมประสานงาน และขับเคลื่อนการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการป้องกัน
และลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบ้ังไฟ ที่
ประชุมเห็นชอบให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดความเสี่ยงดังกล่าว 
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 (ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2559)  
 สพป.สระบุรี เขต 2  จึงขอให้สถานศึกษาร่วมรณรงค ์และประชาสมัพันธ์ การป้องกันและลดความเสีย่ง
ดังกล่าว (ระหว่างวัที่ 13-15 เมษายน 2559) 

3.1.3 ขอความอนเุคราะหส์ํารวจขอ้มูลสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.  
ด้วยสํานักงาน สกสค.จังหวัดสระบุรี แจ้งว่า สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.ให้สํารวจขอ้มูลทะเบียน 

สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง  
 สพป.สระบุรี เขต 2 จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัด แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา กรอกขอ้มูลของสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ตามแบบสํารวจที่ได้นําส่งทาง E-office และส่งให้ กลุ่มอํานวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 
ภายในวันที่ 7 เมษายน 2559 

3.1.4  เรื่องรายงานผลการตดิตามการปฏบิตัติามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน  
รอบ 6  เดือน 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2559  (รอบ 6 เดือน)  ตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ของปี 2558 มาติดตาม
ผลแล้วสรุป  ลงในแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม 
ปย.2) แล้วรายงานให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ  
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3.1.5  เรื่องการจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ขอให้โรงเรียนจัดส่งรายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  (งวดสิน้สุด ณ วันที ่30 กันยายน 2558) 
ตามหนังสือ  สพป.สระบุรี  เขต  2   ที่ ศธ  04156/ว 800   ลงวันที่   3   มีนาคม  2559  เน่ืองจาก     
ปี พ.ศ.2559  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ต้องรายงานทางระบบตัวช้ีวัด 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
 3.1.6 เรื่อง แจ้งเตือนการเกดิอัคคภีัย หมอกควันและไฟปา่ 

ด้วย สพฐ. แจง้ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปล่ียนผ่านฤดูกาลจากฤดูหนาวจะเข้าสู่ฤดูร้อน  ช่วงน้ีมักจะ
เกิดอัคคีภัยได้ง่าย บ้านพักครู สถานที่ราชการ รวมทั้งบ้านพักอาศัยมักจะเกิดเพลิงไหม้อยู่เนืองๆ  และมีความ
ห่วงใยในเรื่องดังกล่าว 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดให้ความสําคญั
และระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย ดังต่อไปน้ี 

1. กวดขันเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด 
2. กระตุ้นเตือนให้นักเรียน และผู้ปกครองได้ตระหนักถึงภัยอันตราย  

พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน ให้มีกิจกรรมที่เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า 
3. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยอย่างสมํ่าเสมอ 
4. ควรปิดไฟ ปิดพัดลม และถอดปลั๊กไฟทุกคร้ังเมื่อออกนอกห้องหรือพักกลางวัน 
5. โรงเรียนที่มีบริเวณอยู่ติดกับแนวป่า ป่าหญ้ารก หรือใกล้บรเิวณที่ปลูกพืชไร่ ควรทําแนว 

กันไฟ 
6. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสําคัญในเรื่องอัคคีภัย โดยขอให้ครูทุกคนศึกษาข้อมูล 

จากคู่มือโรงเรียนปลอดภัย แต่งต้ังคณะทํางาน มอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน และควรมเีบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุ
เมื่อเกิดอัคคีภัย และควรจัดซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับนักเรียนและคณะครูร่วมกับชุมชน 

7. ติดตามสถานการณ์จากข่าวสารของทางราชการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทาง 
ราชการภาคีเครือข่าย รวมทั้งชุมชนท้องถิ่น 

8.  หากเกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันรุนแรง ให้รายงาน สพป.สระบุรี เขต 2 
 ทราบทันท ี  โทรศัพท์หมายเลข 0-3635-8612  ทางโทรสารหมายเลข 0-3635-8619    

3.1.7 เรื่อง มาตรการแกป้ญัหาและใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภัยแล้ง “สพฐ. รูท้นั แบ่งปนั  
แหลง่น้าํสูภ่ัยแล้ง” 
 ด้วย สพฐ. แจ้งว่า  ได้เกิดสภาวะภัยแล้งในประเทศไทย โดยเฉพาะในปี 2558 - 2559  นับว่า
หนักสุดในรอบ 15 ปี (วัดจากปริมาณนํ้าในเขื่อน)  รฐับาลได้เล็งเห็นความสําคญัของสภาวะภัยแล้ง ซึ่งขณะน้ี
พบว่าปริมาณนํ้าในเขื่อนและในลํานํ้าลดลงอย่างมาก   
  ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเตรยีมความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แล้ง  สพฐ. จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรวมท้ังภาคีเครือข่าย 
วางมาตรการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแลง้ ภายใต้ชื่อว่า “สพฐ.รู้ทัน แบ่งปันแหล่งนํ้าสู้ภัย
แล้ง” และขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดําเนินการ ดังน้ี 
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1.  ให้ความรู้กับนักเรียน ผู้ปกครองรวมท้ังชุมชนมีมาตรการในการใช้นํ้าสาํหรับอุปโภค 
บริโภคอย่างประหยัดและคุ้มคา่มากที่สุด โดยศึกษาจากสื่อ ที่หน่วยงานต่าง ๆ เผยแพรใ่นเอกสารและเว็บไซต์ 
อาทิเช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

2. เอ้ืออาทรแบ่งปันนํ้าสําหรับอุปโภคและบริโภค (แหล่งนํ้าที่อยู่ในระดับผวิดิน เช่น นํ้าดิบ 
ที่อยู่ในบริเวณบ่อนํ้า สระน้ํา และแหล่งนํ้าที่อยู่ใต้ดิน เช่น นํ้าบาดาล) บริการแก่ชุมชนตามสมควร เน่ืองจากอยู่
ในช่วงปิดภาคเรียน และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนองความต้องการของชุมชน 

3. ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้เป็นปกติปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและผ่านพ้นภาวะภัยแล้ง 
ไปได้ 

4. ฝึกอาชีพระยะส้ันให้นักเรียน ผู้ปกครองรวมท้ังสมาชิกในชุมชนให้มีอาชีพที่เหมาะสมกับ 
ภาวะภัยแล้ง เช่น การเกษตรที่ใช้นํ้าน้อย ประดิษฐ์สิ่งของ การประกอบอาหาร และการเพ่ิมรายได้ระหว่างปิด
ภาคเรียน 

5. รณรงค์เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้นํ้าอย่างประหยัด โครงการสํารวจอุปกรณ์ส่งนํ้าที่ชํารุด 

เสียหาย เช่น ท่อนํ้าที่รั่ว ก๊อกนํ้าที่ชํารุดเสียหาย แล้วทําการปรับปรุงซ่อมแซม 
3.1.8 เรื่องขอความอนเุคราะหส์นบัสนุนซ้ือกระเปา๋การกศุล “ให้ใจ” ONE HEART WITH THE 

KING  ด้วย สพฐ. แจง้ว่า  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แจ้งว่า ในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา ในปี
พุทธศักราช 2558 เพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล มูลนิธิคณะสงฆพ์ระมหาไถ่แห่งประเทศ
ไทย  การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานสังคมและมนุษยศาสตร์แห่ง
ภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิก ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 
กรุงเทพฯ ได้ดําเนินโครงการ  “ให้ใจ” โดยจัดจําหน่ายกระเป๋าผ้าการกุศล “ให้ใจ” ONE HEART WITH THE 
KING  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสงเคราะห์ด้านการศึกษา  และกีฬาแก่เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  และจัดหารายได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์บริการวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 ที่อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  โดยจัดสรรให้ 
สพป.สระบุรี เขต 2  จํานวน 300 ใบ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 2  จึงขอความอนุเคราะห์สหวิทยศึกษาทุกสหฯ  
ให้การสนับสนุนตามจํานวนทีไ่ด้รับจัดสรร  ราคาใบละ 200.- บาท  และได้นําส่งประธานสหวิทยศกึษาเรียบร้อย
แล้ว โดยขอความอนุเคราะห์นําส่งเงินภายในวันที่ 29 เมษายน 2559   

3.1.9 เรื่อง ขอเชิญร่วมเปน็เจ้าภาพทอดผา้ป่าสามัคคเีพือ่สมทบทนุการจัดสรา้งพระบรมราชานุ
สาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช 
 ด้วยจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า ได้ร่วมกับศูนย์การทหารม้า พรอ้มด้วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี ดําเนินโครงการจัดสร้างพระบรมรา
ชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พ้ืนที่บริเวณค่ายอดิศร ศูนย์การทหารม้า โดยคณะกรรมการ
ดําเนินงานได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคี เพ่ือสมทบทุนการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  ในวันที ่ 5  
เมษายน  2559 (กําหนดการเดิมวันที่ 7 เมษายน 2559)    เวลา 10.00 น. ณ วัดศาลาแดง อําเภอเมือง
สระบุรี  
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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสังกัด 
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งน้ีตามกําลังศรัทธา  ตามใบฎีกาทอดผ้าป่าสามัคคีที่นําส่งผ่าน
ประธานสหวิทยศึกษาเรียบร้อยแล้ว และขอความอนุเคราะห์นําส่งเงินบริจาคภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 

3.1.10 วาระการประชุมผูบ้รหิารโรงเรียนในสังกดัการจัดทาํตัวชี้วัดคํารบัรองการปฏบิตัริาชการ 
และตัวชี้วัดตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจําปีงบประมาณ 2559 
  ด้วยกลุ่มพัฒนาระบบ สพฐ. ได้กําหนดการจัดทําตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ และ
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2559 เพ่ือให้ สพป.และ สพม. ดําเนินการจัดทําข้อมูล
รายละเอียด  ต่าง ๆ  ตามท่ีกําหนดเพ่ือรายงานเข้าระบบรอบ  6  เดือน  9  เดือน และ 12 เดือน ซึ่งข้อมูล
ต่าง ๆ ตามตัวช้ีวัดจะต้องจัดเก็บข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัดในเรื่องดังต่อไปน้ี 
ตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ระบบ DMC จะต้องถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และรายงานภายในกําหนด 
2. โรงเรียนที่มผีลการประเมนิคุณภาพภายในในระดับที่ดีขึ้นไป 
3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ TEPE Online โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้บรหิาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครแูละบุคลากร (จํานวนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
จํานวนครูและบุคลากรฯ ทั้งหมดในแต่ละสาํนักงานเขตฯ)   โดยการสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบฯ 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ และการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ DLTV 
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการตาม พรบ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 
6. มาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า และนํ้ามันเช้ือเพลิง)จะต้องรายงานข้อมูลผ่านระบบ  www:e-report. 
energy.go.th ของกระทรวงพลังงานเป็นประจําทุกเดือน 
7. มาตรการประหยัดนํ้า จะต้องรายงานข้อมูลการใช้นํ้า (ที่มีบิลใบเสร็จรับเงิน) ประจําปีงบประมาณ 2559  
(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)  เปรียบเทียบกับปีฐานคือปีงบประมาณ 2557  (ตุลาคม 2556-
กันยายน 2557) โดยรายงานรอบ 6 เดือน และ  12 เดือน 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมในการสร้างความเข้มแข็งในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
2. โรงเรียนที่จดักิจกรรมเสรมิสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการและสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
3. โรงเรียนที่มนัีกเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม , โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการประเมิน     

โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  , โรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมนิสัยรกัการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
โรงเรียนวิธีพุทธ โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะนักเรียน กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน, โรงเรียนมีความเขม้แข็งในด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฯลฯ 

4. โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านการสร้างจิตสํานึกการบริหารจัดการขยะ นํ้าเสีย และมลพิษทางอากาศ 
5. การจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคลระบบออนไลน์ School MIS 
6. การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน สถานศึกษาจะต้องรายงานข้อมูลไม่เกินระยะเวลาที่กําหนด 
7. โรงเรียนจะต้องได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
8. โรงเรียนจะต้องมีผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ พ.ศ. 2551 
9. โรงเรียนจะต้องมีผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี 
10. การจัดทําข้อมูลต้นทุนผลผลิต 
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  ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวช้ีวัดฯ ที่โรงเรียนจะต้องเตรียมข้อมูลเพ่ือรายงานให้ สพป.
สระบุรี เขต 2 ได้รับทราบ โดยผู้รับผิดชอบแต่ละตัวช้ีวัดจะแจ้งให้โรงเรียนดําเนินการ จึงขอให้โรงเรียนให้
ความสําคัญในการจัดทําข้อมูลเพ่ือจะได้รายงานไปยัง สพฐ.ต่อไป 

3.2 กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย ์

  3.2.1  เรื่อง การเบกิ-จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศกึษาของบตุร แบบ One Stop Service 
  สพป.สระบุรี  เขต  2  ดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาของบุตร แบบ One 
Stop Service ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ต้ังแต่เวลา 08.00 – 13.00 น.แก้ไขเป็นเวลา 08.30 – 13.00 น. 

3.2.2 เรื่อง การชําระหนี้คา่ไฟฟา้ใหแ้กก่ารไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 
ด้วย สพฐ. ได้รบัแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่ามีโรงเรียนในสังกัดค้างชําระค่าไฟฟ้า เพ่ือให้เป็นการ

รักษาวินัยทางการเงินการคลังและไม่ใหม้ีหน้ีค้างชําระ จึงให้โรงเรียนนําเงินอุดหนุนรายหัวที่โรงเรียนได้รับ
งบประมาณจ่ายค่าไฟฟ้าให้เป็นปัจจุบัน โดยขอให้ถือเปน็ภารกิจทีส่าํคญั 

3.2.3 เรื่อง การสาํรวจข้อมูลโรงเรียนทียุ่บ/เลกิ 
 สพป.สระบุรี เขต 2 ขอให้โรงเรียนที่ดูแลโรงเรียนที่ยุบ/เลิก แจ้งข้อมูลเก่ียวกับอาคารเรียน และ
อาคารประกอบของโรงเรียนที่ยุบ/เลิก ที่ยังมีอยู่ยังไม่ได้รื้อถอน  

  3.2.4 เรื่อง การรบัคืนสมุดคู่ฝาก  
  ขอให้โรงเรียนที่มีรายช่ือต่อไปน้ีรับสมุดคู่ฝากคืนที่ กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

1. โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ     16. โรงเรียนวัดห้วยทราย 31. โรงเรียนบ้านโป่งไทร            
2. โรงเรียนบ้านหนองโป่ง             17. โรงเรียนบ้านหนองเอ่ียว      32. โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 
3. โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส           18. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด       33. โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร 
4. โรงเรียนบ้านผังสามัคค ี           19. โรงเรียนวัดบึงไม้                34. โรงเรียนวัดท่าคล้อ 
5. โรงเรียนวัดสองคอนกลาง         20. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68      35. โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 
6. โรงเรียนบ้านซับสนุ่น               21. โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ       36. โรงเรียนบ้านเขานมนาง 
7. โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ      22. โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า     37. โรงเรียนบ้านคลองห้า 
8. โรงเรียนวัดบ้านหมาก              23. โรงเรียนชุมชนวัดบํารุงธรรม   38. โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม 
9. โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน    24. โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้          9. โรงเรียนบ้านซับบอน 
10. โรงเรียนสนัติวิหาร                25. โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง    40. โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 
11. โรงเรียนวัดตาลเด่ียว             26. โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส         41. โรงเรียนวัดบัวลอย 
12. โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ      27. โรงเรียนวัดหนองน้ําเขียว       42. โรงเรียนบ้านลําสมพุง 
13. โรงเรียนบ้านท่าพลู               28. โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก      43. โรงเรียนวัดท่าสีโพธ์ิเหนือ 
14. โรงเรียนวัดท่ามะปราง           29. โรงเรียนบ้านซับกระดาน       44. โรงเรียนวัดโคกกรุง 
15. โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ    30. โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน      45.โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ          
 3.2.5 การตรวจสอบการเบกิเงนิค่าเช่าบา้นของขา้ราชการ 
 การเช่าบ้านของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านฯ จะออกตรวจสอบการเช่าบ้าน  
โดยจะแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 วัน 
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3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.๓.๑  เรื่อง การคดัเลือกบคุคลเพือ่บรรจุและแตง่ตั้งเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษา ตาํแหน่งครูผูช้่วย กรณทีี่มีความจําเปน็หรือมีเหตพุเิศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑. ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีมติใหส้ํานักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ดําเนินการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ครูสอนศาสนาอิสลาม 
วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างช่ัวคราวเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทีม่ีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
ครั้งที่  ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  จํานวน  ๑๓  กลุม่วิชา  จํานวน  ๒๐  อัตรา  ตามกําหนดวันและเวลาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด  

๒. บัดน้ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสระบุรี เขต ๒ ได้ดําเนินการคัดเลือก 

บุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณี
ที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที ่๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙  ครบกระบวนการแล้ว โดยประกาศรับสมัครคัดเลือก 
เมื่อวันที ่๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  กําหนดรับสมคัรคัดเลือก ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๕ – วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารบัการคัดเลือก  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๙  ประเมินประวัติและผลงาน ระหว่างวันพุธที่  ๒ – วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สอบข้อเขียน ภาค ก 
และ ภาค ข เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สอบสมัภาษณ์ เมือ่วันอาทิตย์ที่ ๑๓  
มีนาคม  ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และ 
ประกาศผลการคัดเลือก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙  กําหนดเรียกบรรจุและแต่งต้ัง ในวันที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๕๙ มีผูส้มคัรคัดเลือก ๘๘ คน มีสิทธ์ิสอบ ๘๘ คน มผีู้เข้าสอบ ๘๕ คน ขาดสอบ ๓ คน โดยสรุปผลการ
ดําเนินการคัดเลือก ดังน้ี 

๑. จํานวนตําแหนง่ว่าง ผู้เข้ารบัการคดัเลือก ผู้ผา่นการคดัเลือก และการเรียกบรรจุ 

ที ่
กลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก 

จํานวน 
ตําแหน่งว่าง 

จํานวน 
ผู้เขา้สอบ 

จํานวน 
ผู้ผา่นการคดัเลือก 

จํานวน 
เรียกบรรจุ 

คงเหลือ 
ตําแหน่งว่าง 

๑ ภาษาไทย ๒ 2 - - 2 
๒ คณิตศาสตร ์ 2 5 3 2 - 
๓ ภาษาอังกฤษ 1 1 - - ๑ 
๔ วิทยาศาสตร์ 1 7 - - 1 
๕ สังคมศึกษา 2 10 1 1 1 
๖ คอมพิวเตอร์ 3 26 10 3 - 
๗ พลศึกษา ๑ 8 - - 1 
๘ ปฐมวัย 3 10 1 ๑ 2 
๙ ประถมศึกษา 1 3 - - 1 
๑๐ ดนตรี 1 1 1 1 - 
๑๑ นาฏศิลป ์ 1 5 - - 1 
12 คหกรรม 1 2 2 1 - 
13 เกษตร 1 5 2 1 - 

รวม ๒๐ 8๕ ๒๐ ๑๐ ๑๐ 
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๒. ตําแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคดัเลือกได ้

ที ่ กลุ่มวิชา 
ตําแหน่งว่าง 

อําเภอ หมายเหต ุ
เลขทีต่าํแหน่ง โรงเรียน 

๑. ภาษาไทย ๑๐๑๗ อนุบาลวังม่วง วังม่วง ขยายโอกาส 
๒. ภาษาไทย ๘๘๖ ชุมชนวัดบํารุงธรรม แก่งคอย ขยายโอกาส 
๓. คณิตศาสตร์ ๓๐๓๐ หินกอง (พิบูลอนุสรณ์) หนองแค ขยายโอกาส 
๔. คณิตศาสตร์ ๙๔๔ วัดถ้ําเต่า แก่งคอย ขยายโอกาส 
๕. ภาษาอังกฤษ ๒๕๖๔ วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฏร์อุปถัมภ์)  หนองแค ประถม 
๖. วิทยาศาสตร์ ๘๓๙ อนุบาลวิหารแดง วิหารแดง ประถม 
๗. สังคมศึกษา ๕๓๖ บ้านโป่งเกตุ มวกเหล็ก ขยายโอกาส 
๘. สังคมศึกษา ๖๑๖๒๘ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หนองแค ประถม 
๙. คอมพิวเตอร์ ๑๗๖๗ อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสด์ิ

อุปถัมภ์) 
หนองแค ประถม 

๑๐. คอมพิวเตอร์ ๒๙๗๘ อนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็ก ประถม 
๑๑. คอมพิวเตอร์ ๒๘๗๙ วัดหนองตาบุญ วิหารแดง ขยายโอกาส 
๑๒. พลศึกษา ๑๙๔๙ บ้านหลังเขา มวกเหล็ก ประถม 
๑๓. ปฐมวัย ๒๒๒๔ อนุบาลวังม่วง วังม่วง ขยายโอกาส 
๑๔. ปฐมวัย ๙๕๙ วัดเตาปูน แก่งคอย ขยายโอกาส 
๑๕. ปฐมวัย ๕๙๕ วัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์) หนองแค ประถม 
๑๖. ประถมศึกษา ๒๖๓๓ บ้านท่าพลู มวกเหล็ก ขยายโอกาส 
๑๗. ดนตรี ๖๘๐ ไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด) มวกเหล็ก ขยายโอกาส 
๑๘. นาฏศิลป์ ๒๒๐๗ วัดบึงไม้ แก่งคอย ประถม 
๑๙. คหกรรม ๒๖๒๖ บ้านเขาไม้เกวียน มวกเหล็ก ขยายโอกาส 
๒๐. เกษตร ๒๓๐๓ วัดหนองจอกใหญ ่ หนองแค ประถม 
 
๓. ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง    มีจํานวน  ๑๐  คน ดังนี้ 
    ๓.๑   กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  จํานวน  ๒  คน ผู้คัดเลือกได้ลําดับที่  ๑ – ๒  ได้แก่ 
          ๑) นายภัทรพล  สิทธิกูล       พนักงานราชการ โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สพป.สระบุรี เขต ๒  
           ๒) นายวชิวัฒน์  ตรีเดช          ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านลองตอง  สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 
    ๓.๒   กลุ่มวิชา สังคมศึกษา   จํานวน  ๑  คน ผู้คัดเลือกได้ลําดับที่  ๑  ได้แก่ 
            ๑) นายพรพิทักษ์  ชอบใหญ่    พนักงานราชการ โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต ๕ 
    ๓.๓   กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์  จํานวน ๓ คน   ผู้คัดเลือกได้ลําดับที่  ๑ – ๓  ได้แก่ 
            ๑) นางสาวธนิษฐา  แสงสว่าง   ครูอัตราจ้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๕ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ 
            ๒) นางสาวมะลิวัลย์  แจ่มใส    ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.สระบุรี เขต ๒ 
            ๓) นายอํานาจ  เที่ยงกระโทก  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป.สระบุรี เขต ๒. 
    ๓.๔  กลุ่มวิชา ปฐมวัย จํานวน  ๑  คน  ผู้คัดเลือกได้ลําดับที่  ๑  ได้แก่ 
           ๑) นางดาราพร  นวลมะณีย์   พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต ๓ 
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    ๓.๕  กลุ่มวิชา ดนตรี  จํานวน  ๑  คน   ผู้คัดเลือกได้ลําดับที่  ๑  ได้แก่ 
           ๑) นายภาคภูมิ  มาศศิริ   พนักงานราชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)สพป.สระบุรี เขต ๒  
    ๓.๖   กลุ่มวิชา คหกรรม จํานวน  ๑  คน   ผู้คัดเลือกได้ลําดับที่  ๑  ได้แก่ 
           ๑) นางนัทธ์หทัย  ภากรตระกูล   ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) สพป.สระบุรี เขต ๒ 
    ๓.๗  กลุ่มวิชา เกษตร  จํานวน  ๑  คน   ผู้คัดเลือกได้ลําดับที่  ๑  ได้แก่ 
           ๑) นางสาววิไลวรรณ จอดนอก  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเตยกระโตน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7
  3.3.2 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  
ตามโครงการคืนครูใหน้กัเรยีน สังกดั สพป.สระบุรี เขต 2  
      ตามท่ี สพป.สระบุรี เขต 2 ได้ดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรยีน สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 29 
กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 8 มีนาคม 
2559 ดําเนินการคัดเลือกในวันที่ 16 มีนาคม 2559 และประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 17 มีนาคม 
2559 โดยมีผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งสิน้ จํานวน 116 คน มสีิทธ์ิเขา้รับการคัดเลือก จํานวน 115 คน    
ไม่มีสทิธ์ิเข้ารบัการคัดเลือก จาํนวน 1 คน เน่ืองจากเอกสารหลักฐานไมค่รบ 
      สพป.สระบุรี เขต 2 ได้ดําเนินการคัดเลือกตามปฏิทินที่กําหนด และประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ
คัดเลือก เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น จํานวน 36 คน ผู้ผ่านการคัดเลือก 
ลําดับที่ 1 และลําดับที่ 2 จะได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ประจําศูนย์
โรงเรียน ดังน้ี 

1. ศูนย์โรงเรียนวัดตาลเด่ียว/โรงเรียนวัดขอนหอม 
2. ศูนย์โรงเรียนวัดโคกกลาง/วัดบัวลอยฯ/วัดชัยเฉลิมมิตรและวัดโพนทอง 

ผู้ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 1 จะมีสิทธ์ิเลือกว่าจะไปปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ประจําศูนย์ไหน โดย      
สพป.สระบุรี เขต  2  ได้กําหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลําดับที่  1  และลําดับที่  2  มาจัดทําสัญญาจ้าง             
ในวันที่ 1 เมษายน 2559  เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ สพป.สระบุรี เขต 2 
 สําหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ลําดับที่ 3 ถึงลําดับที่ 36 จะได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  
เป็นเวลา 1 ปี  สามารถดูรายละเอียดประกาศผลการคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์ http://www.saraburi2.org 
          3.3.3 เรื่อง วินัยขา้ราชการเกี่ยวกบัการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติคอร์รปัชั่น 
          ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันและประพฤติมิชอบ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ  
การเมือง  สังคม  ความมั่นคง  ตลอดจนภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือของประเทศ ในระดับชาติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไว้  4 ยุทธศาสตร์ คือยุทธศาสตร์ที่ 1  
เสริมสร้างจิตสํานึก  ค่านิยม  ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการ
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการประสานความร่วมมือ
ในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติ โดย
กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกองค์กรต้องจัดทําแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของ
ตนเอง โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ก็ได้มีการจัดทําแผนป้องกันและต่อต้าน 
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การทุจริตที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและโครงการเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            ดังน้ัน ในฐานะที่เราเป็นข้าราชการจึงต้องยึดถือและปฏิบัติในเรื่องวินัยข้าราชการทั้งที่เป็นข้อห้ามและ  ข้อ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนอาจต้องได้รับโทษ ในวันน้ีจึงขอนําตัวอย่างของข้าราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการมาเพ่ือให้ข้าราชการพึงตระหนักถึงผลร้ายของการไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของข้าราชการ 
ดังน้ี  
            นาย ก. เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน ได้กระทําผิดวินัยในเร่ือง ใช้อํานาจของตนเบิกถอนเงิน
งบประมาณโครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) จากบัญชีธนาคารของโรงเรียน โดยนําใบถอนเงินจาก
ธนาคาร ไปให้กรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังในการเบิกถอนเงินร่วมลงช่ือด้วย แล้วนําไปเบิกถอนจากธนาคารหลายคร้ังจน
ไม่ทราบว่าเป็นเงินจํานวนเท่าใด บางครั้งนําใบเบิกถอนเงินไปให้กรรมการร่วมลงช่ือโดยในใบเบิกถอนเงินไม่ได้ระบุ
จํานวนเงินที่จะเบิกถอนไว้ และได้นําเงินไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นม) นักเรียนได้
รับประทานอาหารกลางวันและได้ด่ืมนมเป็นปกติ และเป็นผู้เก็บรักษาเงินไว้กับตนเองตลอดมา มียอดเงินที่เก็บรักษาไว้
สูงมากเกินความจําเป็น เมื่อมีการตรวจสอบกลับไม่มีเงินสดให้ตรวจสอบแต่อย่างใด การเบิกถอนเงินดังกล่าวกระทําไม่
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เป็นเหตุให้การจัดทําหลักฐานทางการเงิน การบัญชี ไม่เป็นปัจจุบัน ข้าราชการครู
ที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนได้ท้วงติงให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ แต่นาย ก. เพียงแต่รับฟังกลับเพิกเฉยไม่
ปฏิบัติให้ถูกต้องแต่อย่างใด และได้นําเงินจํานวนดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ต่อมาภายหลังได้นําเงินที่เก็บไว้ไป
ส่งคืนให้กับทางราชการและได้ทําหนังสือรับสภาพหน้ีในส่วนที่เหลือโดยขอผ่อนชําระเป็นงวดๆ แต่ก็ไม่ได้ผ่อนชําระ
ตามหนังสือรับสภาพหนี้ที่ทําไว้ ต่อมาภายหลังได้นําเงินไปส่งคืนให้กับราชการทั้งหมด พฤติการณ์เป็นการกระทําผิด
วินัยอย่างร้ายแรง กรณีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองได้ประโยชน์ที่มีควรได้ เป็น
การทุจริตต่อหน้าที่ราชการและกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 84 วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ลงโทษไล่ออกจากราชการ  
           นาย ข. ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน ได้กระทําผิดวินัยหลายกรณี ดังน้ี 
           1. ก่อสร้างโรงเพาะเห็ดก่อนที่จะได้รับแบบแปลนจากองค์การบริหารส่วนตําบล (เจ้าของงบประมาณ) เมื่อ
องค์การบริหารส่วนตําบล ได้แจ้งให้ระงับการก่อสร้างโรงเพาะเห็ด แต่นาย ข. ไม่ได้สั่งให้ระงับแต่อย่างใดกลับได้สั่งการ
ให้มีการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ โรงเพาะเห็ดที่ก่อสร้างมีขนาดเล็กกว่าแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดมาก 
ทําให้ก้อนเช้ือเห็ดที่บรรจุในโรงเพาะเห็ดมีความหนาแน่นจนเกินไปทําให้ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร การจัดทําเอกสารการ
จ้างก่อสร้างไม่มีการจ้างจริง เพ่ือเบิกเงินไปใช้จ่ายโดยไม่ปรากฏว่าได้นําไปใช้จ่ายในส่วนใด  การกระทําของของนาย ข. 
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแบบของทางราชการ  
           2. ใช้จ่ายเงินที่มีผู้บริจาคเพ่ือสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค โดย                
นาย ข. เป็นผู้จัดทําบัญชีเอง โดยจัดทําบัญชีแสดงรายรับ-รายจ่าย ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ไม่ชัดเจน การช้ีแจงของนาย 
ข. ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่ชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้ การกระทําของนาย ข. จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่
โดย มิชอบเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง   ตามมาตรา 84 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
            3. การสั่งการของนาย ข. ให้ตัดต้นไม้ขนาดใหญ่หลายต้นในโรงเรียน ไม่ได้ตัดเฉพาะต้นไม้ที่ก่อให้เกิดอันตราย
หรือความเสียหายแก่โรงเรียนเท่าน้ัน ยังได้อนุญาตให้ตัดต้นไม้อ่ืนที่ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายให้กับ 
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โรงเรียนเป็นจํานวนมาก ทําให้โรงเรียนเสียหายมากกว่าได้รับประโยชน์ การปฏิบัติของ นาย ข. เป็นการไม่ดูแลเอาใจใส่
รักษาประโยชน์ของทางราชการ เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
           4. ใช้จ่ายเงินที่โรงเรียนได้รับจากการประมูลขายอาหารโดยมิชอบ โดยนําเงินไปใช้จ่ายทั้งหมด การจัดทําบัญชี               
ไม่ชัดเจน ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้จ่ายเงิน มีการอ้างรายการค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้อง ไม่สามารถตรวจสอบได้ การ
ช้ีแจงรายจ่ายไม่ถูกต้อง การกระทําของนาย ข. เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับ
ประโยชน์  ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
           5. ใช้เงินที่ได้จากการยุบกลุ่มโรงเรียนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่คณะครูในโรงเรียนได้ตกลงกัน โดยคณะครู                  
ได้ตกลงกันว่าจะนําเงินที่ได้ไปให้ครูในโรงเรียนกู้ยืมและให้ใช้จ่ายเงินดังกล่าวได้เฉพาะดอกผล แต่ปรากฏว่า นาย ข. ได้นํา
เงินต้นมาใช้จ่ายทั้งหมดโดยมิได้มีการปรึกษาหารือกับคณะครูในโรงเรียนแต่อย่างใด มีการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชา
สั่งจ่ายเงินเอง การช้ีแจงรายรับ-รายจ่ายและหลักฐานไม่ถูกต้องตรงกัน มีการอ้างสิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียนและรายการ  
ใช้จ่ายในโรงเรียนที่มีอยู่ก่อนแล้วซึ่งไม่เก่ียวกับเงินที่นําไปใช้จ่าย บัญชีที่นาย ข.จัดทํา เป็นบัญชีที่ไม่สามารถช้ีแจง
รายรับ-รายจ่ายได้ ไม่มีหลักฐานการเก็บเงินที่เป็นระบบ การกระทําของนาย ข. เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ลงโทษไล่ออกจากราชการ  
 3.3.4 เรื่องการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจําปี 
2559 
 หนังสือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04156/ว 847 ลงวันที่ 7 มีนาคม 
2559 ได้แจ้งเรื่องการขอรับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจําปี 2559 
และให้ส่งกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 29 เมษายน 2559 

                 3.4 กลุ่มนโยบายและแผน 
3.4.1  เรื่องการคดัเลือกโรงเรียนขนาดเลก็ที่มีวิธปีฏบิตัทิีเ่ปน็เลิศ ประจําปี 2558                     
ด้วย สพฐ. ใหค้ัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประสบผลสําเร็จ ในการพัฒนา 

โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและเพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนของชุมชน
อย่างย่ังยืนและเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนขนาดเล็กอ่ืน เขตละ 3 โรงเรียน โดยโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
ระดับเขตพ้ืนที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุน โรงเรียนละ 50,000 บาท  

        มีโรงเรยีนผา่นเกณฑ์การคดัเลือก ระดบัเขตพืน้ที่ ดังนี้   
๑.  โรงเรียนวัดบ้านดง อําเภอแก่งคอย 
2. โรงเรียนบ้านซับดินดํา อําเภอมวกเหล็ก 
3. โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง อําเภอวังม่วง 

                            จาก 3 โรงเรียนข้างต้น เสนออันดับที่ 1 (โรงเรียนวัดบ้านดง) เข้าคัดเลือกในระดับโซน  
                            ภูมิภาค 

ผลการคดัเลือกระดบัโซนภมิูภาค ภาคกลาง  
ระดบัดีเย่ียม ได้แก่ โรงเรียนวัดท่า สพป.ชัยนาท 
ระดบัดีเดน่ ได้แก่ 
1.โรงเรียนวัดสระมะเกลือ   สพป.ลพบุรี เขต 1 
2.โรงเรียนวัดนางเล่ว        สพป.อ่างทอง 
3.โรงเรียนวัดสิงห์            สพป.สิงห์บุรี 
4.โรงเรียนวัดบ้านดง         สพป. สระบุรี เขต 2 
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        ระดบัชมเชย  
                     1.โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป.ลพบุรี เขต 2 
 2.โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) สพป.สระบุรี เขต 1 
 3.โรงเรียนวัดเสาธงเก่า       สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
                     4.โรงเรียนวัดตาลานเหนือ(สัตบุศย์สมบูรณ์)สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2                 

         3.4.2 เรื่องการคดัเลือกโรงเรียนขนาดเลก็ที่มีวิธปีฏบิตัทิีเ่ปน็เลิศ ประจําปี 2559                           
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธี

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕9  เพ่ือยกย่องและประกาศเกียรติคุณโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ 

ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและและเพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างย่ังยืนและเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนขนาดเล็กอ่ืน 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศประสบผลสําเร็จในการพัฒนาโรงเรียน  ตามหลักเกณฑ์(ส่งให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนแลว้ตาม
หนังสือ ที่ ศธ 0456/ว 278  ลว.26 มกราคม 2559)เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกโดยจัดส่งเอกสาร
ผลงานไว้ในรูปเล่มเดียวกัน ไม่เกนิ 100 หน้ากระดาษเอ 4 จํานวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 13 มิถุนายน  
๒๕๕9 สาระสําคัญในเอกสารประกอบด้วย        

  1. แบบฟอร์มเสนอข้อมูลเบ้ืองต้น(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  
                       2. ผลงานตามองค์ประกอบ-ตัวช้ีวัด(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
                       3. ภาคผนวก (เอกสารหลักฐานอ้างอิงผลงานที่กล่าวถึง)   

  โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอันดับที่ 1 จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 50,000 บาท          
และได้รับการเสนอช่ือเข้าคัดเลือกในระดับเขตตรวจราชการ 1 
  ดังน้ัน จึงขอให้โรงเรียนที่มีผลงานเชิงประจักษ์และเป็นไปตามเกณฑ์ เตรียมจัดทาํผลงาน/เอกสารตา่งๆ   
และจัดส่งตามกําหนดเวลาทีแ่จ้งไว้      
          3.4.3 เรื่อง การตดิตามและประเมินผลการบรหิารจัดการศกึษาของสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ตามจดุเนน้สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ระยะที่ 2 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

ด้วยสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมและเสนอแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึง่ในปีงบประมาณ 2558 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กําหนดจุดเน้นการดําเนินงาน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1)จุดเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียน  
2) จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  3) จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ เพ่ือให้การติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จาํนวน 225 เขต เป็นไปในทศิทาง
เดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กําหนด 
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกําหนดดําเนินโครงการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ซึ่งในการติดตามและประเมนิผลในครั้งน้ีจะติดตามและประเมินผล 2 จดุเน้น คือ จุดเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียน 
และจุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยดําเนินการติดตามภาคสนาม (Site Visit) ณ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  ซึ่งมีผลการประเมิน และผลการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 
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                 รหัส  192 
  รายงานผลการตดิตามและประเมินผล การดําเนนิงานตามจดุเนน้ ระยะที่ 2 สพฐ. 

                         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุร ีเขต  2 
                                           จุดเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียน จําแนกตามตัวช้ีวัด 

1.1.
1 

1.1.2 1.1.3(1) 1.1.3(2) 1.2.1 1.3.2(
1) 

เฉลี่ย สูง กลาง น้อย สูง กลาง น้อย 

4 3 1 1 5 4 4 5 5 5 3.70 
 

1.1.1 ค่าเฉล่ียร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านความสามารถทางภาษา ด้านคํานวณ 
และด้านการใช้เหตุผลเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 1.1.2 ค่าเฉลีย่ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ของผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยรวมเพ่ิมขึ้นไมน้่อยกว่าร้อยละ 3   1.1.3(1) ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามระดับ(โรงเรียนที่มีความพรอ้มสูงเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 พร้อมปานกลาง
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 – 5  และพร้อมน้อย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 – 5) 
 1.1.3(2) ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มคีวามสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตาม
มาตรฐานที่กําหนด จําแนกตามระดับสถานศึกษาและตัวช้ีวัด(โรงเรียนที่มีความพร้อมสงูร้อยละ 80 พร้อม 
ปานกลาง ร้อยละ 50 และพร้อมน้อย ร้อยละ 30)  

1.2.1 ระดับความสําเร็จการดําเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมคี่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการครบทุกตัว
สอดคล้อง ตามช่วงวัย 1.3.2(1) ระดับร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษผ่านการพัฒนาศักยภาพเป็น
รายบุคคล  

จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามตัวช้ีวัด 

2.1.1 2.1.2 2.3 เฉลี่ย 
5 3 5 4.33 

2.1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ID Plan รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง   

2.1.2 ร้อยละของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับการส่งเสริม
ให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร        

2.3 ครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคน 
หมายเหตุ  ผลการประเมิน 5 ระดับ โดยระดับคะแนน 1 หมายถึง ตํ่ากว่าเป้าหมายและเกณฑ์ที่กําหนด  
คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.80  หมายถึง พอใช้ ระดับคะแนน 2 หมายถงึ ตํ่ากว่าเป้าหมาย  คะแนนเฉล่ีย  
1.81 - 2.60  หมายถึง  ปานกลาง  ระดับคะแนน  3 หมายถึง ได้ตามเป้าหมาย  คะแนนเฉล่ีย  2.61 - 
3.40  หมายถงึ  ดี  ระดับคะแนน  4 หมายถึง   สูงกว่าเป้าหมาย    คะแนนเฉล่ีย  3.41 - 4.20 หมายถึง  
ดีมาก ระดับคะแนน 5 หมายถึง  สูงกว่าเป้าหมายและเกณฑ์ที่กําหนด  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง   
ดีเย่ียม 
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สรปุ ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามจุดเน้นระยะที่ 2 สพฐ.ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในภาพรวม ทั้งด้าน การพัฒนาผู้เรียนและด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีค่าเฉล่ียรวมทั้ง 2 ด้าน เป็น  4.02  

รายงานผลการดําเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต  2 

จุดเน้น/ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมาย
เหตุ 

จุดเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียน 
จุดเน้นที่ 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญสู่มาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 ค่าเฉล่ียร้อยละของผู้เรียน   
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านความสามารถทาง
ภาษา             ด้านคํานวณ และด้านการใช้
เหตุผลเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

ร้อยละ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรอ้ยละของ
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปี
การศึกษา 2557 และปีการศึกษา 
2556 
- ด้านความสามารถทางภาษา   + 1.87 
- ด้านคํานวณ                      + 6.85 
- ด้านการใช้เหตุผล                + 5.53 
            - รวม                    + 4.75 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2 ค่าเฉล่ียร้อยละของผู้เรียน   
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบ
ระดับชาติ            O-NET กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยรวม
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

ร้อยละ 3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) ป.6 
- ภาษาไทย     + 2.11 
- คณิตศาสตร ์  - 0.92 
- วิทยาศาสตร ์  + 5.99 
- สังคมศึกษาฯ   + 13.84 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) ม.3 
- ภาษาไทย      - 6.09 
- คณิตศาสตร ์  + 3.44 
- วิทยาศาสตร ์  + 0.76 
- สังคมศึกษาฯ   + 9.47 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.3     

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1 ผลการทดสอบระดับชาติ  (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของ
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามระดับ 
1. โรงเรียนที่มคีวามพร้อมสูง เพ่ิมขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 

ร้อยละ ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) 
- ป.6    + 5.39 
- ม.3     - 2.55 

 

2. โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3 – 5 

ร้อยละ  
๓ – ๕ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) 
- ป.6    + 0.67 
- ม.3     - 2.36 
 

 

3. โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย เพ่ิมขึ้น ร้อยละ  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET)  



 
 

จุดเน้น/ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมาย
เหตุ 

ร้อยละ 2 – 5 ๒ – ๕ - ป.6    + 2.62 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2 ผู้เรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่มคีวามสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่
กําหนด จําแนกตามระดับสถานศึกษาและตัวช้ีวัด ดังน้ี 

1. โรงเรียนที่มคีวามพร้อมสูง ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิฯ ระดับดี
ขึ้นไป 

- ป.6    ร้อยละ  70.34 
- ม.3    ร้อยละ  70.36 
- รวม    ร้อยละ  70.34 

 

2. โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 50 ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิฯ ระดับดี
ขึ้นไป 

- ป.6    ร้อยละ  47.08 
- ม.3    ร้อยละ  46.14 
- รวม    ร้อยละ  46.87 

 

3. โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิฯ ระดับดี
ขึ้นไป 

- ป.6    ร้อยละ  47.50 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.4 ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ทุกคนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคณุลักษณะผู้นํา
นักเรียนอาเซียน  (ไม่มีการติดตามและ
ประเมินผล) 

   

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.5 มีแนวปฏิบัติในการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ 

1) มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตร 

2) มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผล 

3) สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลฯ มีความ
เข้มแข็งด้านการประเมิน 

(มีการติดตาม แต่ไม่ประเมินผล) 

 - สถานศึกษาที่มีการจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา จาํนวน  141 แห่ง  คิด
เป็นร้อยละ 100 
- สถานศึกษาที่มีการจัดทําหลักสูตร
ท้องถิ่น จํานวน  141  แห่ง  คิดเป็น
ร้อยละ 100 

 

จุดเน้นที่ 1.2  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคค ีปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็น
ไทยห่างไกลยาเสพติด  มีคุณลกัษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1 ระดับความสําเร็จการ
ดําเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมคี่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการครบทุกตัว สอดคล้องตามช่วง
วัย 

ร้อยละ 
100 

- สถานศึกษามกีารนําค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จํานวน  141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  
100 

 

จุดเน้นที่ 1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3.1 ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพเก็บ
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จุดเน้น/ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมาย
เหตุ 

รวบรวมข้อมูลจากเด็ก 4 กลุม่ ได้แก่  (มีการติดตาม แต่ไม่ประเมินผล) 
1. เด็กพิการ  - เด็กพิการทุกคนได้รับการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพเป็นรายบุคคลอย่าง
ต่อเน่ือง 

 

2. เด็กด้อยโอกาส  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กด้อย
โอกาสมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
รายบุคคล 

- จัดทําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 2 
จัดกิจกรรมเยีย่มบ้านนักเรียน สนับสนุน
ด้านทุนการศึกษา 

 

3. เด็กความสามารถพิเศษ  1. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ จํานวน 
4,290 คน 
- ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ฯ 
1,911 คน 
- ด้านภาษา      829 คน 
- ด้านกีฬา        708 คน 
- ด้านดนตรี       370 คน 
- ด้านศิลปะ       337 คน 
2. ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสู่ความ
เป็นเลิศ(พัฒนาต่อยอด)  จํานวน 
4,290 คน 
- ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ฯ 
1,911 คน 
- ด้านภาษา      829 คน 
- ด้านกีฬา        708 คน 
- ด้านดนตรี       370 คน 
- ด้านศิลปะ       337 คน 

 

4. เด็กที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า  - เด็กที่มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 
ได้รับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100 
- ป.6   จํานวน  20 คน 
- ม.3   จํานวน  17 คน 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3.2 ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษผ่านการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล 

1. เด็กพิการ ร้อยละ 80 - จํานวนเด็กพิการทั้งสิ้น  899 คน 
- ผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพ 
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จุดเน้น/ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน หมาย
เหตุ 

จํานวน 897 คน คิดเป็นร้อยละ 
99.77 

2. เด็กที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า ร้อยละ 80 - นักเรียนได้รับการพัฒนาฯ และสอบ
แก้ตัวผ่านครบท้ัง 4 กลุ่มสาระ คิดเป็น
ร้อยละ 100 

 

จุดเนน้ด้านครูและบุคลากรทางการศกึษา 
จุดเน้นที่ 2.1 ครูได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริง และความช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มี ID Plan รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

ร้อยละ 80 - ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ID 
Plan ได้รับการพัฒนาตนเองฯ  คิดเป็น
ร้อยละ 96.04 
- บุคลากรในสํานักงานเขตฯ ร้อยละ 98.50 
- บุคลากรในสถานศึกษา     ร้อยละ 93.58 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1.2 ร้อยละของครูผู้สอนที่
ได้รับการส่งเสริมให้มสีมรรถนะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

ร้อยละ 
100 

ระดับ B1 

ร้อยละ 90 

- ได้รับการพัฒนา จํานวน 329 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 
- ผลการประเมินฯ ตามมาตรฐาน CEFR 
ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  

- ระดับ A1  จํานวน  58 คน 

  คิดเป็นร้อยละ 32.40 
- ระดับ A2  จํานวน  104 คน 

  คิดเป็นร้อยละ 58.10 
- ระดับ B1  จํานวน  15 คน 

  คิดเป็นร้อยละ 8.38 
- ระดับ B2  จํานวน  2 คน 

  คิดเป็นร้อยละ 1.12 
 

 

จุดเน้นที่ 2.2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มคีวามจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน  (ไม่มีการติดตามและ
ประเมินผล) 
จุดเน้นที่ 2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่าง
เหมาะสม 

ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา         ที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคน 

ร้อยละ 90 - จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งหมด 1,547 คน  
- ได้รับเกียรติบัตร/รางวัล และได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งหมด 1,410 
คน คิดเป็นร้อยละ  91.14 
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3.5  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3.5.1 เรื่อง การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

 ตามที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้แจ้งมาตรการในการพานักเรียนไป
นอกสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดไปแล้ว น้ัน 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ขอกําชับให้โรงเรียนดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล   
เข้าค่ายพักแรกของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด และคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ ส่วนที่ ๓ มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากการ     
พานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว ๖๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และมาตรการ     
ในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (เพ่ิมเติม)  ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีมาตรการเพ่ิมเติมในเรื่องความปลอดภัยของ
นักเรียน ดังน้ี 
 ๑. การเลือกยานพาหนะและผู้ขับขี่ (มาตรการท่ี ๘) 
 ๒. การจัดทําแผนการเดินทาง (มาตรการท่ี ๙) 
 ๓. การปฏิบัติระหว่างการเดินทาง (มาตรการท่ี ๑๐) 

3.5.2 เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์จังหวัดสระบรุ ี
 ด้วยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี ขอความร่วมมือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต ๒ แจ้งโรงเรียนในสังกัด ในเรื่องการเฝ้าระวัง การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

สํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงขอให้โรงบเรียนได้เฝ้าระวัง สอดส่องดูแล
เก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือแหล่งที่ชักจูงนักเรียนให้ประพฤติในทางมิชอบ หรือเข้าข่ายการค้ามนุษย์ 
รวมทั้งรายงานให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ทราบ  ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ มาตรา ๖ 

3.5.3 เรื่องการรายงานผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) 
 ตามหนังสือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ที่ ศธ  04156/ว 764   
ลงวันที่ 1  มีนาคม 2559 เรื่อง การรายงานผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ปพ.3) ในปีการศึกษา 2558 ให้โรงเรียนรายงานภายในเวลา 30 วัน นับจากวันอนุมัติผลการเรียนและ
สําเร็จการศึกษาแต่ละครั้ง 

 
3.6 กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

3.6.1. เรื่อง  ประกาศรายช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน   เพ่ิมเวลารู้” ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2559 จํานวน  60 โรงเรียน ตามรายช่ือที่แนบท้ายน้ี โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีการ
ปรับโครงสร้างหลักสูตร ตารางเรียน และกาํหนดแผนการจัดกิจกรรม”ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” และ เริ่มใช้ใน
ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
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3.6.2 เรื่อง โครงการบา้นนกัวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย ปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 

โรงเรียนที่มีสิทธ์ิขอรับการประเมิน เพ่ือรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน 28 โรงเรียน โดยการประเมินประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังน้ี 
๑. ประเมินผ่านระบบประเมินออนไลน์ ดําเนินการภายใน วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

     ๒.  ประเมนิเอกสารรายงานและโครงงานตามรูปแบบวัฏจักรวิจัย (ตามรูปแบบที่สพฐ.กําหนด) ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และระดับสพฐ.  
กําหนดการส่งเอกสารและประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

วัน เดือน ปี กิจกรรม

ภายใน ๑๘ มนีาคม ๒๕๕๙ ส่งเอกสารรายงานกิจกรรมและโครงงานตามรูปแบบวัฏจักรวิจัย
มายังเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ รับข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุง แก้ไข เอกสารรายงานให้สมบูรณ์

๑-๘ เมษายน ๒๕๕๙ ประเมินผลงานให้คะแนน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
รายชื่อโรงเรียนที่ขอรบัการประเมิน  

เพื่อรบัตราพระราชทานบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน รุ่น 
ปกีศ.ที่เข้า
โครงการ 

ประเภท
การขอ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน
ออนไลน ์

1 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ๒๕๕๔ คงสภาพ ผ่าน 

2 โรงเรียนวัดท่ามะปราง 2 ๒๕๕๕ คงสภาพ ผ่าน 

3 โรงเรียนวัดถ้ําเต่า 2 ๒๕๕๕ คงสภาพ ผ่าน 

4 โรงเรียนวัดชําผักแพว 2 ๒๕๕๕ คงสภาพ ผ่าน 

5 โรงเรียนวัดบัวลอย 2 ๒๕๕๕ คงสภาพ ผ่าน 

6 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 2 ๒๕๕๕ คงสภาพ ผ่าน 

7 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 2 ๒๕๕๕ คงสภาพ ผ่าน 

8 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 2 ๒๕๕๕ คงสภาพ ผ่าน 

9 โรงเรียนวัดหนองโพธ์ิ 2 ๒๕๕๕ คงสภาพ ผ่าน 

10 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ 2 ๒๕๕๕ คงสภาพ ผ่าน 

11 โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง 2 ๒๕๕๕ คงสภาพ ผ่าน 



 
 

ที ่
ชื่อโรงเรียน 

รุ่น 
 ประเภท

การขอ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน
ออนไลน ์

12 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 2 ๒๕๕๕ คงสภาพ ผ่าน 

13 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ  2 ๒๕๕๕ คงสภาพ ผ่าน 

14 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ  2 ๒๕๕๕ คงสภาพ ผ่าน 

15 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง  2 ๒๕๕๕ คงสภาพ ผ่าน 

16 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 2 ๒๕๕๕ คงสภาพ ผ่าน 

17 โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 5 ๒๕๕๘ ครั้งแรก ผ่าน 

18 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 5 ๒๕๕๘ คร้ังแรก ผ่าน 

19 โรงเรียนวัดบึงไม้ 5 ๒๕๕๘ คร้ังแรก ผ่าน 

20 โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)  5 ๒๕๕๘ คร้ังแรก ผ่าน 

21 โรงเรียนวัดท่าสีโพธ์ิเหนือ  5 ๒๕๕๘ คร้ังแรก ผ่าน 

22 โรงเรียนวัดหนองปลิง  5 ๒๕๕๘ คร้ังแรก ผ่าน 

23 โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์)  5 ๒๕๕๘ คร้ังแรก ผ่าน 

24 โรงเรียนวัดหนองสะเดา (สุนทรพิทยา) 5 ๒๕๕๘ คร้ังแรก ผ่าน 

25 โรงเรียนบ้านโป่งไทร  5 ๒๕๕๘ คร้ังแรก ผ่าน 

26 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 5 ๒๕๕๘ คร้ังแรก ผ่าน 

27 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 5 ๒๕๕๘ คร้ังแรก ผ่าน 

28 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 5 ๒๕๕๘ คร้ังแรก ผ่าน 

โรงเรียนทีผ่่านการคดัเลือกจาก สพฐ. ใหเ้ข้าร่วมโครงการบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่น ๖  

ลําดบัที ่ ชื่อโรงเรียน อําเภอ 
1 บ้านหนองเอ่ียว มวกเหล็ก 
2 บ้านหนองตอตะเคียน มวกเหล็ก 
3 บ้านซับดินดํา มวกเหล็ก 
4 วัดมวกเหล็กใน มวกเหล็ก 
5 วัดบ้านดง แก่งคอย 
6 วัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์ครีีเขต) แก่งคอย 
7 วัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร) แก่งคอย 
8 วัดหนองน้ําเขียว (วันดาคุณอุปถัมภ์) แก่งคอย 
9 วัดห้วยทองหลาง  หนองแค 

10 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หนองแค 
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โดยกิจกรรมแรก ครูผู้สอน โรงเรียนละ ๒ คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการข้ันที่ ๒ เรื่อง นํ้า และ
อบรมเชิงปฏิบัติการข้ันที่ ๒ เรื่องอากาศ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ และดําเนินการจัดกิจกรรมตามที่ สพฐ.
กําหนด ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

3.6.3 เรื่อง โรงเรียนประชารัฐ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับนโยบายจากรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธิการ ให้

ดําเนินการเปิดรับสมัครโรงเรียนเพ่ือเข้าร่วมโครงการประชารัฐ โดยจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันขับเคล่ือนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาพ้ืนฐานและ
การพัฒนาผู้นําให้มีสัมฤทธ์ิผลที่มีส่วนสําคญัในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน และ
ทันเวลา มีโรงเรียนแจ้งความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 10,065 โรงเรียน และได้คัดเลือก
โรงเรียนที่เข้าหลักเกณฑ์ เพ่ือนําร่องเป็นโรงเรียนต้นแบบประชารัฐ  จํานวน 3,322 โรงเรียน คลอบคลุมทุก
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ทุกจังหวัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้คัดเลอืกโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  ที่เข้าหลักเกณฑ์เพ่ือนําร่องเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ประชารัฐ  จํานวน 25 โรงเรียนดังน้ี 

1. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตําบลตาลเด่ียว อําเภอแก่งคอย 
2. โรงเรียนวัดเตาปูน ตําบลเตาปูน อําเภอแก่งคอย 
3. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ตําบลทับกวาง อําเภอแก่งคอย 
4. โรงเรียนวัดถ้ําเต่า ตําบลท่าคล้อ อําเภอแก่งคอย 
5. โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง ตําบลบ้านป่า อําเภอแก่งคอย 
6. โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ตําบลห้วยแห้ง อําเภอแก่งคอย 
7. โรงเรียนบ้านหินซ้อน ตําบลหินซ้อน อําเภอแก่งคอย 
8. โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฏร์อุปถัมภ์) ตําบลคชสิทธ์ิ อําเภอหนองแค 
9. โรงเรียนวัดสันติวิหาร (ขันธสาประชานุเคราะห์) ตําบลโคกตูม อําเภอหนองแค 
10. โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคสีงเคราะห์) ตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค 
11. โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ตําบลหนองแขม อําเภอหนองแค 
12. โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสด์ิอุปถัมภ์) ตําบลหนองไข่นํ้า อําเภอหนองแค 
13. โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ตําบลหนองจรเข้ อําเภอหนองแค 
14. โรงเรียนวัดหนองครก ตําบลหนองนาก อําเภอหนองแค 
15. โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนองแค 
16. โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ตําบลห้วยทราย อําเภอหนองแค 
17. โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ตําบลเจริญธรรม อําเภอวิหารแดง 
18. โรงเรียนวัดหนองตาบุญ ตําบลบ้านลํา อําเภอวิหารแดง 
19. โรงเรียนบ้านบางกง ตําบลวิหารแดง อําเภอวิหารแดง 
20. โรงเรียนวัดหนองโพธ์ิ ตําบลหนองสรวง อําเภอวิหารแดง 
21. โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) ตําบลหนองหมู อําเภอวิหารแดง 
22. โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ตําบลซับสนุ่น อําเภอมวกเหล็ก 
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23. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก 
24. โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ตําบลหนองย่างเสือ อําเภอมวกเหล็ก 
25. โรงเรียนวัดสวนมะเด่ือสามัคคี ตําบลวังม่วง อําเภอวังม่วง 

3.6.4 เรื่องสรปุข้อมูลเกี่ยวกบัการดาํเนนิงานการประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียน ปกีารศกึษา 2558 
1.1 โครงการ “การเตรียมความพร้อมเพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ   

ปีการศึกษา 2558”   
จุดมุ่งหมาย 
2.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 ประถมศึกษาปีที่6 และมัธยมศึกษาปีที ่3  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 2 ให้เกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การสอบมากขึ้นคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลายของการสอบ O-NET และ NT  ปีการศึกษา 2558 และ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที ่6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ให้สูงขึ้น 
         2.2 เพ่ือวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   และ
มัธยมศึกษาปีที ่3สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 2สําหรับนําไปปรับปรุงแก้ไข
จุดอ่อนด้อยที่พบ 
ทั้งรายบุคคลและการจัดการเรียนการสอน 
 ช่วงเวลาดําเนินงาน จัดสอบ Pre NT ครั้งที่ 1  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

จัดสอบ Pre O-NETครั้งที่ 1 วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2558 
   จัดสอบ Pre NT ครั้งที่ 2  วันที่ 21 มกราคม 2559 

จัดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2  วันที่ 19 - 20 มกราคม 2559 
เครื่องมือที่ใช้ Pre NT จํานวน 3 ฉบับ ได้แก่ ความสามารถด้านภาษา  ความสามารถด้านคํานวณ  

และความสามารถด้านเหตุผล 
   Pre O-NET จํานวน 5 ฉบับได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ 

วิธีดําเนินงาน  สพป.สระบุรี เขต 2 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 
ระดับสนามสอบ โดยให้สหวิทยศึกษาแต่งต้ังกรรมการคุมสอบ  สับเปลี่ยนกรรมการจากโรงเรียนภายในสหวิทย
ศึกษาเดียวกัน 

ผลการดําเนินงาน   โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประเมินทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
ข้อสังเกตที่พบจากการดําเนินงาน 

1. ยังมีความไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายของการสอบ Pre O-NET/ Pre NT คิดว่าเป็นภาระ 
2. ไม่นําผลการประเมินไปใช้ในการแก้ปัญหาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
3. เจ้าหน้าที่ธุรการเป็นผู้กรอกคะแนนการสอบ ในบางโรงเรียนคะแนนจึงไมไ่ปถึงครูผู้สอน  
4. ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาได้  เน่ืองจาก

ข้อมูลส่งยังไมค่รบถ้วน 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ช้ีแจงการดําเนินงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบด้วยช่องทางที่หลากหลาย  
2. ครูผู้สอนนําผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการพัฒนานักเรียน 

  
3.6.5 เรื่องการประเมินคณุภาพการศึกษาข้ันพืน้ฐาน เพื่อการประกนัคณุภาพผู้เรยีน (NT) ชั้น

ประถมศกึษาปทีี่ 3 ปกีารศกึษา 2558 
ดําเนินการจัดสอบ จํานวน ๑๐๕ สนามสอบ มีนักเรียนเข้าสอบ จาก ๑๔๐ โรงเรียน (โรงเรียนวัดคํา

พราน ไม่มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ ) จํานวน ๒,๗๔๘ คน ขาดสอบ ๒๘ คน การใช้กระดาษคําตอบ
สํารอง จํานวน ๕๗ ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย กรณี นักเรียนย้ายเข้าหลังรายงานข้อมูล จํานวน ๕ ฉบับ และ กรณี
กระดาษคําตอบชํารุด ฉีก ขาด จํานวน ๕๒ ฉบับ สพฐ.จะประกาศผลสอบในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสําหรับโรงเรียนและสนามสอบ 
๑. ข้อมูลนักเรียนบนกระดาษคําตอบที่สพฐ.พิมพ์มาไม่ถูกต้อง ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการ

รายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของทางโรงเรียน ดังน้ัน ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการรายงาน 
๒. จากการตรวจคําตอบเขียนตอบ พบว่าบางฉบับนักเรียนไม่เขียนข้อมูลบนหัวกระดาษคําตอบ และ

ไม่พบกระดาษคําตอบของนักเรียนบางคน ซึ่งกรรมการกํากับการสอบต้องฉีกออกจากข้อสอบ แล้วจัดเรียงให้
ครบถ้วน ครั้งต่อไป กรรมการควรตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อนผนึกซอง 

๓. กระดาษคําตอบชํารุด ขาด ซึ่งกระดาษคําตอบต้องฉีกตามรอยปรุ โดยพบว่า ห้องเรียนที่มีผู้เข้า
สอบจํานวนมาก มีสัดส่วนการชํารุดสูง เน่ืองจากให้นักเรียนฉีกด้วยตนเอง ดังน้ัน กรรมการกํากับการสอบควร
เป็นผู้ฉีกให้นักเรียน และเพ่ิมความระมัดระวังในการฉีก (บางฉบับครูเป็นผู้ฉีกขาดเอง 

3.6.6 การติดตามงานของ สพฐ. 
 1.ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 2.ประเมินสมรรถนะนํ้าหนัก-ส่วนสูงนักเรียน ระดับช้ัน ป.1 – ป.6 , ม.1 – ม.3 

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

.......................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระที ่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 เรื่อง  การบรรยาย “2016 ปฏบิตังิ่าย ๆ ลดใชพ้ลงังาน  เรื่อง “108 วิธกีารประหยดั
พลังงานในปี พ.ศ.2562-2565”  
 ด้วยกลุ่มร่วมอนุรักษ์พลังงาน “เพ่ือประชาชนคนรักษ์พลังงาน” เป็นกลุ่มเอกชนท่ีได้ก่อต้ังกลุ่มคน
รักพลังงานและสิ่งแวดล้อมขึ้นเพ่ือร่วมกับกลุ่มร่วมอนุรักษพ์ลังงานต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการใช้
พลังงานอย่างไรให้ถูกต้องและถูกวิธีเพ่ือช่วยลดการปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์ สารที่ทําให้เกิดสภาวะโลกร้อน 
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ  ซึ่งมีจดุประสงค์เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกให้กับปะชาชนคนไทย 
แยะเยาวชนรุ่นหลัง ให้ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่อง “วิกฤตพลังงานและสภาวะโลกร้อน ในปัจจบัุนและ
อนาคต) บรรยายหัวข้อเรื่อง “108 วิธีการประหยัดพลังงานในปี พ.ศ.2562-2565”โดยวิทยากรจากกลุ่ม
อนุรักษ์พลังงานเข้าบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับเรื่องพลังงาน พร้อมทั้งมอบเอกสารเก่ียวกับการประหยัดพลังงาน
ให้กับโรงเรียนในสังกัด 
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เลิกประชุม เวลา……..16.30…….น. 

 

 

ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                   (นางวัชรินทร์  วงษ์ศิลป์) 
                                                              นักจดัการงานทั่วไปชํานาญการ               
                     

                                                                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสาววรรณา  นาเจริญ)  
                                    ผูอํ้านวยการกลุ่มอํานวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


