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รายงานการประชุมผู้บรหิารสถานศกึษาในสังกัดและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรุี เขต ๒ 

ครั้งที่  3/2561 
วันศุกร์ที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕61 

ณ อาคารวทิยบริการ สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายสมเกียรติ  ชิดไธสง   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
2. นายเล็ก  ทาเพชร   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรุี เขต 2 
3. ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤต  ตรีมงคล  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 2  
4. นางสาววรรณา  นาเจริญ  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
5. นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. นางนภาดา  มณีรัตน์   รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
7. นางสาวเอ้ืออารี  ท้วมเสม  ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
8. นางอรสา  เรืองรองธรรม  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรพัย์ 
9. นางธัญพร  สมบูรณศ์ักด์ิศรี                ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
10. นางสาวนิรมล  วงษ์ธนสุภรณ์  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
11. นางวัชรากร  เคยบรรจง  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยกลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
12. นางสาวสพุรรณี  อภัยพิมพ์  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
13. นางสาวสุรีย์ลักษณ์  ทศระวิน  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 
14. นายคมศักด์ิ  เส้นศูนย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรทัธาเรืองศรี 
15. นายอิทธิรัตน์  ควรชม  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบํารุงธรรม     
16. นางสาวชลธิชา  บังเลา  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 
17. นางปราณีต  จีนบุญม ี  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบึงไม้ 
18. นายสันติ  คงศิลป์   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่ามะปราง 
19. นางเฉลิมรัตน์  หนูปาน  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง    
20. นางชวนพิศ  พลธรรม  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม 
21. นายศรีสวุรรณรัตน์  อาจอินทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุรีการาม 
22. นางสาวปรารถนา ภูช่องหิน  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองน้ําเขียวฯ  
23. นายบุญสม  ปัญญาเหลอื  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโป่งมงคล 
๒4. นายปฏิวัต ิ จันทรท์ิพย ์            ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า  
๒5. นายปองภพ  ศรีนาดี   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหาดสองแควฯ        
26. นายโอภาส ศิลปเจรญิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙  
27. นายศุภกร  เทพภูม ี   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าคล้อ 
28. นางสาวสิริจินดา  แก้วมณี  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านผังสามัคคี 
29. นางมาลี   สารทรัพย์   รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธ์ิเหนือ 
30. นางพิมล  แสวงศิริผล  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อน  
31. นายสุเมธา  ติยะบุตร   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเตาปูน  

                    32.นายวิจิตร์... 
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32. นายวิจิตร์ พิกุลทอง   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสองคอนกลาง       
๓3. นายสมชาย  แสงดวงมาศ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดถ้ําเต่า           
๓4. นายธนพล  นวลมะณีย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ่อโศรก 
๓5. นางวรฌยาพร  พวงมณี  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ฯ        
36. นางอารีทิพย์  ศรีคําบล          รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกรุง 
37. นางกชกร  รุ่งหัวไผ ่   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
38. นายประสบ   โชติกวิรตัน์            ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดตาลเด่ียว 
39. นางพิมพ์ใจ  กลางนุรักษ์  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านดง 
40. นางพิมพ์สุดา  ดําเนินทรัพย์  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 
41. นางอรกัญญา  ยาดี   รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดขอนหอม 
42. นายชุมพร  บุญน้อม   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนาบุญ 
๔3. นายสังเวียน  สกุลอินทร์  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชําผักแพว 
๔4. นางวัชรี  สุนทรนนท ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ 
45.นางศรีนวน  เมยขุนทด  ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2   
46. นางวาสนา  สุขธนู   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ 
47. นางสัมฤทธ์ิ   พ่ึงบุญ   ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง 
48. นางมะลิวรรณ  บุญนะฤธี  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง  
49. นายสมชาย  ร่วมชาติสกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับบอน 
50. นายธนกฤต  ใจผ่องพุฒิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 
51. นายวิเชียร  อัมเรศ   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านช่อง   
52. นางจิรัฐยา  โพธ์ิเงิน   ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 
53. นางสมใจ  บุญจันทร ์  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย ฯ 
๕4. นายเสฏฐรีัตน์  อยู่บุร ี  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสมัครฯ   
๕5. นายชัยรัตน์  บุญหล้า  รกัษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่  
56. นายไพฑูรย์  พัฒนจันทร์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองผักชี 
57. นายสุทัศน์  จันขุนทด  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านจาน 
58. นางสมคิด  จันทร์ขุนทด  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองครก 
59. นายฉัตรชัย  กุลชูศักด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบัวลอยฯ 
60. นางพิมพ์กมล  ทิพย์มนตรี  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกฯ 
61. นายศุภวัฒน์  นาราจิรารักษ์  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยขมิ้น      
62. นางสาวพรรณวดี  ปามทุา  ผู้อํานวยการโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)                                               
63. นางดัสสนี  สังข์วงษ ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยทองหลาง  
64. นางสาวรัตนา  ทิ้งแสน  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคค ี  
๖5. ว่าที่ ร.ต.หญิงประภาศรี รักษาพล แทนรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านไผ่ 
66. นายเกียรติณรงค์  วันคาํ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 
67. นายวิชัย  พรหมบุตร   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านลาด  
68. นายพงษ์ศักด์ิ  รอดพงษ์  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญฯ 
69. นางอําพร  เอ่ียมแจ้ง             รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ 
70. นายมนตรี  สุวรรณเนตร  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองปลาหมอ   
71. นายไพรัช โตบารมีกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติวิหารฯ 
                /72.นายวัชรวัฒน์...  
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72. นายวัชรวัฒน์  ศลิาชัย  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองอ่างทอง     
๗3. นางปัทมา  บัวสด   รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง 
๗4. นายพิทยา  ศรีดาพันธ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสะเดาฯ 
๗5. นางสาวกัญญ์ชิสา  ทมุมาพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอฯ   
76. นางวิลาวัณย์  มนตร ี  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโพนทอง  
77. นายสมศักด์ิ  คัมภีพันธ์   รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกลาง 
78. นายบุญรวม  สังข์น้อย  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดร่องแซงฯ  
79. นายกิตติธัช  มะลิวงษ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตรฯ   
80. นายอุทัย  สังข์วงษ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแค ฯ 
81. นางอุไรวรรณ  พิชพืชพันธ์  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง 
82. นางนงนุช  คงสมบูรณ์            รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  
83. สิบเอกบุญรัตน์  มงคล  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองห้า 
๘4. นายกฤษณ์ตฤณ  เหล่าอัจฉริยะพร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองห้าฯ 
85. นายมนพ  สภาพสวัสด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดลําบัว   
86. นางยุพิน  เสือสุริย์   รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 
87. นายนิวัฒน์  วงศ์สวาสด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองโรง 
88. นางสาวกันตนา  จิตบรรจง     ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกุ่มหักฯ 
89. นายอาณติั  พิกุลแก้ว  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองโพธ์ิ  
90. นายสําเภา  พาราพิชัย  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเจริญธรรม 
91. นายสมชาย  ไพบูลย์วัฒนา  แทนรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ     
92. นายธรรมนูญ  บํารุงธรรม  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 
๙3. นางสุกัญญา  วงศ์ศิร ิ  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค ์
๙4. นายสมเกยีรติ  ม่วงสุวรรณ์  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทรฯ 
๙5. นายสุปัญญา  ศริิกุลชัยวัฒนา  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม      
96. นายสมัย  กวางโตน   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 
97. นายธวัช บัวสุวรรณ   ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง  
98. นางกรองทิพย์  ทวีสขุ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางกง 
99. นางธรรมนูญ  เอ่ียวเส็ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 
100. นายวิรยิะ  ค่ําคูณ   รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสรวง ฯ  
๑๐1. นายพิทกัษ์สัน  บัวภา  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านลํา ฯ 
๑๐2. นายวิรตุ  หนองหงอก  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค ์ 
๑๐3. นางดัชนี  ปานหงษ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 
104. นางเฉลา  บุญม ี   รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกระต่าย ฯ    
105. นายคมสัน  แจ้งมรคา  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ     
๑06. นางพัชรี  บุตรนํ้าเพ็ชร  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองหมูใต้ฯ   
๑07. นางสาวอัญญารัตน์  เกตุสวรรณ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองใหม่ 
๑08. นางเธียรรัตน์  ศรีร ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน   
๑09. นางนัฎฐา  สมบัติศรีเจริญ  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสร้างบุญ  
๑10. นายปิยวัฒน์  เปลี่ยนสกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 
111. นายอุเทร  ศรีสลุง   แทนผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 
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112. นางมะลิวรรณ  จําปาทอง  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านหมาก 
๑๑3. นายถนัด  จําปาทอง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา   
๑14. นางรัตติกาล  ตรีปัญญา  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับพริก                                                             
115. นายชินวงศ์  พงษ์นุ่มกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 
116. นางนิรมล  จงปัตนา  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน  
๑17. นายธงชัย  ขนายงาม  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลมวกเหลก็    
๑18. นายพิชิต  เรียบร้อย  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับสนุ่น   
๑19 นายพนม  เปียสกุล   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 
๑20. นายอดุลย์ ต้นคํา   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร   
๑๒1. นายทนงฤทธ์ิ  มะณีแสง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองไทร    
๑๒2. นางเรียนตา  หนองหงอก      รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า    
๑๒3. นางนพวรรณ   ชูกะส ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคค ี 
124. นายวีระพงษ์  ไชยหงษ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับกระดาน     
125. นายเล็ก  ชนะชัย   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 
126. นายสมพงษ์  อ่อนสําอางค์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเอ่ียว        
๑27. นายบุญเลิศ สมุาลย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งไทร     
128. นางสาวเอ้ือมพร  วิมุกตะลพ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 
๑29. นางฌญมน  อรรคพันธ์ุ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ  
๑30. นางกาญจนา  ทมุพัง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําพญากลาง 
๑31. นางวิไลลักษณ์  รวยลาภ  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขานมนาง             
๑๓2. นางจิดาภา  อิศวมงคล  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองโป่ง  
๑๓3. นายชุ่ม  อรรคพันธ์ุ   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 
๑34. นายธวัชชัย  ชาเหลา  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําสมพุง 
135. นายวันชัย  สุริอาจ   รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับดินดํา  
๑36. นางสาวทองเลิศ  บุญเชิด  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าพลู    
137. นายสมชาย  โกจินอก  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 
138. นายวิชิต ราญฎร   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสวนมะเด่ือสามัคคี 
๑39. นายไพโรจน์  เงินวิเศษ  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง 
๑40. นางจิณณพัต  บํารุงพานิชย์           รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม ฯ  
๑41. นายนภดล  พันธ์ุใหม ่  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด 
๑42. นางวินิจฉัย  อ่อนสําอางค์            ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าฤทธ์ิ 
๑43. นางณัฐธยา  บุญด้วยลาน   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์   
144. ว่าที่ พ.ต.วชิรโรจน์  โคตะคาม  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 
๑45. นายสมพร  หว่างกล่อม   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 
๑46. นายเกรียงไกร โมราบุตร   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดปากนํ้า  
๑47. นางเพลินพิศ  เปลี่ยนสกุล   รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคําพราน                                   

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางบัวคํา  ต้ังสวุรรณ์  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2   ไปราชการ 
2. นายเจตพนต์  จันทร์เขียว   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านดอน   ลากิจเน่ืองจากมารดาถึงแก่กรรม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม     จํานวน    11   ราย  
1. นายดุสิต  จันทร์ศร ี   ศึกษานิเทศก์ 
2. นายนนทิศักด์ิ  ผาผาย  ศึกษานิเทศก์ 
3. นายอนุรักษ์  ระย้า   ศึกษานิเทศก์ 
4. นางนิภาภรณ์  สุทธสิงห ์  ศึกษานิเทศก์ 
5. นางปาจรีย์  สังข์วงษา  ศึกษานิเทศก์ 
6. นางศิริรัตน์  คอยเกษม  ศึกษานิเทศก์ 
7. นางสําเริง  ถาวรทรัพย์  ศึกษานิเทศก์ 
8. นางสาวสุชาดา  ทองอยู่  ศึกษานิเทศก์ 
9. นางสาวสุกัญญา  หมั่นจิตร ์  นักประชาสัมพันธ์ 
10. นางกฤตวรรณ  อินทโมรา  นักจัดการงานท่ัวไป 
11. นางสาวณิชาภา  โชคสุขสําราญ    นักจัดการงานท่ัวไป 

- ก่อนดําเนินการประชุม สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบรุี เขต 2 ได้มีกิจกรรมมอบโลแ่ละเกียรตบิตัร
ใหแ้กส่ถานศึกษาที่ไดร้บัรางวัล ของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน ดังนี ้
      1. รางวัลการแข่งขันหุน่ยนตน์านาชาติ  World Robot Games 2018 
             - เด็กชายธีระวัฒน์ สาวิสิทธ์ิ (น้องตูน) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านลําสมพุง  
เป็นตัวแทน ประเทศไทยเข้าแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ รายการ World Robot Games 2018 ณ เมือง Tagaytay    
(ตากาไต) ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันวันที่ ๒๒ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
และรางวัล Performamce Aword รายการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2018  ประเภท
หุ่นยนต์ Ibeam Line Tracing Robot 
               - โดยมีครนูายพิษณุ วิจารจิตต์ ตําแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านลําสมพุง เป็นผู้ดูแลฝกึซ้อม 

 2. โล่รางวัลสําหรับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประกอบด้วย 
2.1  โรงเรียนขนาดเล็ก คือ โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 

 2.2 โรงเรียนขนาดกลาง คือ โรงเรียนบ้านบางกง 
 2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ คือ โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) 

           3. เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับดีเด่น ประกอบด้วย 
3.1  โรงเรียนขนาดเล็ก คือ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า และโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 

               3.2 โรงเรียนขนาดกลาง คือ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก และโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 
  3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ คือ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 

  4. โล่โรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระดับ 3 ดาว โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
ประจําปีการศึกษา 2561 

 4.1  โรงเรียนบ้านซับกระดาน  
                4.2  โรงเรียนวัดป่าไผ่    
               5. รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเหรียญเงิน ประจําปี ๒๕๖๑ ประจําเขตตรวจราชการที่ ๑ 
(Cluster 1) ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ได้แก่  

          - โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง        
        6. โล่รางวัลสถานศกึษาปลอดภัยดเีด่น ด้านการจัดกิจกรรม ประจําปี 2561 จากกระทรวงแรงงาน  

และเกียรตบิตัรสถานศกึษาปลอดภัยดเีด่น ด้านการจัดกิจกรรม ประจําป ี2561  ระดบั เขตพืน้ทีก่ารศึกษา ได้แก่  
                 - โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) 
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             7. เกียรตบิตัรผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือดเีด่น ประจําปี 2561 จากสํานักงานลกูเสือแหง่ชาต ิ
                 - ประเภทครผูู้สอน 

               ๑. นายพิทักษ์สนั  บัวภา    โรงเรียนวัดบ้านลํา (บ้านลําวิทยาคาร) 
               ๒. นายเจษฎา  ลําลึก        โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 
    8. โล่รางวัลโรงเรียนตน้แบบโครงการส่งเสริมผลผลติเพื่ออาหารนกัเรียนในโรงเรียน ระดบัเขตพืน้ที ่

การศกึษา ประจําปี 2561 ได้แก่ 
            1. โรงเรียนขนาดใหญ่ (๓๐๑ คนขึ้นไป) โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑  
            ๒. โรงเรียนขนาดกลาง (๑๒๑-๓๐๐ คน) โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ ่             
            3. โรงเรียนขนาดเล็ก (๑-๑๒๐ คน)  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 
        9. เกียรตบิตัรโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ดีเดน่ ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

ประจําปี 2561 ได้แก่  
                  - โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ 

         10.  เกยีรตบิตัรโรงเรยีนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนดเีด่น ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประจําปี 2561 ได้แก่ 
                    - โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 
            11. เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบส้วมสุขสันต์สู่การเรียนรู้คู่ชุมชน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปี ๒๕61 ได้แก่ 
     1. โรงเรียนขนาดใหญ่  (นักเรียน ๓๐1 คน ขึ้นไป) 

                    - โรงเรียนวัดป่าไผ่   ได้รับรางวัล ระดับดีเย่ียม 
      2. โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน ๑๒๑ – ๓๐๐ คน)  
                   - โรงเรียนวัดหนองตาบุญ  ได้รับรางวัล ระดับดีเย่ียม  
      3.  โรงเรียนขนาดเล็ก   (นักเรียน ๑ – ๑๒๐ คน)  
         - โรงเรียนวัดบุรีการาม   ได้รับรางวัล ระดับดีเย่ียม 
            - โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)  ได้รับรางวัล ระดับดีมาก 

เริ่มประชุมเวลา    09.30 น.         

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
- นายสมเกียรติ  ชิดไธสง  ผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  

ประธานการประชุมฯ แจ้งขอ้ราชการของ สพป.สระบุรี เขต 2 ดังน้ี 
1. เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ให้รวมไปถึง นักเรียน ครู และทรัพย์สิน 

ของทางราชการ  โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. เรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต้ังแต่ ปี 61 – 80 โดยแบ่งเป็น 5 ช่วง ที่ออกมาเป็น พ.ร.บ. 

มีผลบังคับสู่การจัดการเรียนรู้ ทุกส่วนราชการต้องทํางานเพ่ือสนองยุทธศาสตร์ชาติ  โดยในส่วนของ สพฐ. มีการวิเคราะห์
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหนั้กเรียนลงสู่การปฏิบัติถึงช้ันเรียน 

3. เรื่องโครงการด้านกีฬา ดังน้ี 
3.1  โครงการห้องเรียนกีฬา สพฐ.  เก่ียวข้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เห็นว่าเด็กไทยตัวเล็ก  

 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้รับมาดําเนินการในเรื่องของกีฬา 
3.2  การเปิดสนามกีฬาให้ชุมชน ให้ถือเป็นข้อสัง่การ  ในการสร้างการรับรู้นําสู่การปฏิบัติ  
       โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวน , มีการพิจารณาตามคําสั่ง และมขี้อตกลงร่วมกัน 
       ในการใช้สนามกีฬา 

      3.3  กีฬา “สพฐ.เกมส์”  โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจะอธิบายให้ทราบตามวาระการประชุม               

        /4.การจัดการศึกษา... 
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4. เรื่องการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทํา  โดยกรอบการดําเนินงานแบ่งเป็น  3 ส่วน คือ 
4.1  เรื่องหลักสูตร  ใหม้ีหลักสูตรที่หลากหลายให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเลือก 
4.2  เรื่องที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร  โรงเรียนต้องมีหลักสูตรให้นักเรียนเก่ียวกับทักษะอาชีพ 

 ประมาณ 5 – 10 หลักสูตร โดยสามารถทํา MOU กับวิทยาลัยเทคนิค หรือพ่อค้า,แม่ค้า 
 ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับหลักสตูร ที่จะช่วยให้งานประสบความสําเร็จ 

       4.3  ต้องเกิดรายได้ ซึ่งถือว่าเป็นตัวช้ีวัดได้ว่าประสบผลสําเร็จ 
  5.  เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม ม.44 ต่อไปน้ีจะมีการตรวจสอบในการทํางานในทุกด้าน
จะมีความถีข่ึ้น , ละเอียดขึ้น  และจะมีหน่วยงานตรวจสอบมากข้ึน  โดยโรงเรียนต้องรับผดิชอบมากข้ึน   ซึ่งผู้อํานวยการ
กลุ่มอํานวยการจะช้ีแจงเพ่ิมเติมอีกคร้ังหน่ึง ตามวาระการประชุม 
  6.  เรื่องอินเตอร์เน็ต  ปีน้ีโรงเรียนทีใ่ช้ UniNet  มีอยู่ 45 โรงเรียน ให้เตรียมตัวจ้าง และเช่าผู้บริการ
รายใหม่ โดยผูอํ้านวยกลุ่ม ICT จะมาแจ้งใหท้ราบอีกคร้ังหน่ึง ตามวาระการประชุม 
   7. เรื่อง DL ทีวี  และ DL ไอที  ปีน้ีจะมีงบประมาณมาที่ สพป.สระบุรี เขต 2 และจะบริหารจัดการ
เรื่องการซ่อมแซม,การบํารุงรักษา  เพราะฉะน้ัน เรื่องระบบการสื่อ DL ทีวี และ DL ไอที ต้องวางแผนการดําเนินงานให้ดี  
ซึ่งเป็นการสื่อสารในยุค 4.0 จริงๆ  
    8. เรื่องเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จะแบ่งเป็น 2 กลุม่  คอื  

      8.1 กลุ่มเงินเดือน 15,000.- บาท  ได้มีการจัดสรรให้โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว 
      8.2 กลุ่มเงินเดือน   9,000.- บาท   ยังจัดสรรให้โรงเรียนไม่ได้เพราะยังไม่มีเงิน 
  9. ขณะนี้มีตําแหน่งว่างรอการประกาศทั่วประเทศ ดังน้ี 
      9.1 ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนประมาณ  6,000.- อัตรา    
      9.2 ตําแหน่งรองผู้อํานวยการโรงเรียนประมาณ 4,000.- อัตรา   
      9.3 ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ และรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
            หลายอัตรา                                 

  -  มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่  2  ประจําปี 2561 
-  มติทีป่ระชมุ  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2 ประจําปี 2561          

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 

1.1 กลุ่มอํานวยการ  
(โดยนางสาววรรณา  นาเจริญ ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ) 

3.1.1  เรื่อง การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  ตามท่ี สพป.สระบุรี เขต 2 ได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด ดําเนินการจัดทํารายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ ที่ ศธ 04156/2561 ลงวันที่  
1 ตุลาคม 2561 โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 น้ัน 

  บัดน้ี ได้มีการตราพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มผีลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด  

                    /จึงทําให้... 
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จึงทําให้กระทรวงการคลังได้มีประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ 
การควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึง่มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  4 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคมุภายในตามที่กําหนดอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง  

  ดังน้ัน จึงมีการเปลี่ยนแปลงในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สพป. และ
ของสถานศึกษาในสังกัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงขอยกเลิกหนังสือสั่งการตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น 
การจัดทํารายงานฯ จากเดิมใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ปจัจุบนัใหใ้ชห้ลกัเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏบิตักิารควบคุมภายใน
สําหรบัหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

  จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบรายงาน
ที่กระทรวงการคลังกําหนดขึ้นใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1)  ประกอบด้วย 

1. แบบ ปค. 1   (เดิมคือ แบบ ปอ. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน) 
2. แบบ ปค. 4   (เดิมคือ แบบ ปอ.2 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน) 
3. แบบ ปค. 5   (เดิมคือแบบ ปอ.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน) 
4. แบบ ติดตาม ปอ.3  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

หมายเหตุ  -  แบบรายงานที่ ต้องเก็บไว้ที่สถานศึกษา คือ แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ 
โดยให้จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ถึงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
ภายในวันที่ 30  พฤศจิกายน 2561 เพ่ือจะได้สรุปรายงานในภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 
ส่ง สพฐ. ต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยวาระการประชุม                                                      
3.1.2  เรื่อง การตรวจสุขภาพประจําปีงบประมาณ 2562 ของสํานักงาน สกสค.จงัหวัดสระบุร ี
  ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ขอประชาสมัพันธ์โรงเรียนในสังกัด    
ที่ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพประจําปีงบประมาณ 2562 ของสํานักงาน สกสค.จงัหวัดสระบุรี รายละเอียดตาม
หนังสือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ที ่ศธ 04156/3007 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 
เรื่อง การตรวจสุขภาพประจําปีงปบระมาณ 2562 (สนง.สกสค.จังหวัดสระบุรี) สามารถแจ้งรายช่ือผู้มีความประสงค์
ตรวจสุขภาพเพ่ิมเติม ได้ที่กลุ่มอํานวยการ  ภายในวันจันทรท์ี่ 12 พฤศจิกายน 2562  เป็นอย่างช้า 

3.1.3  เรื่อง การสั่งจองบันทึกสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปี 2562 
  ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2   ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด       
ที่สนใจสั่งจองบันทึก สพฐ. ประจําปี 2562  ในราคาเลม่ละ 170.- บาท  รายละเอียดตามหนังสือสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 2 ที ่ศธ 04156/3017 ลงวันที ่26 ตุลาคม 2561 เรือ่ง การจัดทําบันทึกสาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําปี 2562   สามารถสั่งจองเพ่ิมเติมได้ที่กลุ่มอํานวยการ  ภายในวันศกุรท์ี่     
30 พฤศจิกายน 2561  

3.1.4  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนบัสนุนในการจําหน่ายดอกพุทธรักษา 
   ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 2 ขอความรว่มมือโรงเรียนในสังกัด
สนับสนุนในการจําหน่ายดอกพุทธรักษา เน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ  ในราคาดอกละ 10.- บาท  ตามหนังสือสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04156/3005 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 โดยสามารถ
สั่งจองเพ่ิมเติม  ได้ที่กลุม่อํานวยการ ภายวนัจันทรท์ี่ 12 พฤศจิกายน 2561 เป็นอย่างช้า       
 
 
                     /3.1.5 เรื่อง... 
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3.1.5  เรื่อง การสั่งซ้ือหนังสือวันเดก็แห่งชาติ ป ี2562          
  ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด   
ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ในราคาเลม่ละ 15.- บาท ตามหนังสือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ที ่ศธ 04156/3027  ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ  
ปี 2562  โดยรวบรวมเงนิสัง่จอง ส่งถึงกลุ่มอํานวยการ ภายในวันศุกรท์ี่ 30 พฤศจิกายน 2561                     

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

3.2.1  เรื่อง การย้ายข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตาํแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ได้มีคําสั่งย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตามมติ กศจ.สระบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 11/2561      
เมื่อวันที่  25 ตุลาคม ๒๕61 รวมจํานวน  7  ราย ดังน้ี 

 - ย้ายภายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา   จาํนวน  5  ราย ดังน้ี 
        1. นายมนพ  สภาพสวัสด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดลําบัว  
                 ย้ายไป  โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 
        2. นางสาวกัญญ์ชิสา  ทมุมาพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรอืงฉายอุปถัมภ์)  
            ย้ายไป  โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 
        3. นางจิรฐัยา  โพธ์ิเงิน ผูอํ้านวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่  
                 ย้ายไป   โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 
        4. นายสมชาย  รักญาติ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ   
                 ย้ายไป   โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มลูนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 
        5. นางสมคิด  จันขุนทศ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สังกัด สพป.นครนายก 
                       ย้ายมา โรงเรยีนวัดหนองครก 

 - ย้ายไปตา่งเขตพืน้ทีก่ารศกึษา   จาํนวน  2  ราย ดังน้ี 
        1. นางเอมอร  บูรณศักด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง  
            ย้ายไป โรงเรียนหินกองวิทยาคม สังกัด สพม.เขต 4  
        2. นายภัทรพล  สุลํานาจ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําสมพุง  
            ย้ายไป โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม สังกัด สพม.เขต 4   

3.2.2  เรือ่ง การประกาศตําแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษาว่าง (เพิม่เติม)   
         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ประกาศตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาว่าง (เพ่ิมเติม) ภายหลังการย้ายประจําปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา (โรงเรยีนทีม่ี
จํานวนนักเรียนต้ังแต่ 41 คน ขึ้นไป)  จํานวน  39  ตําแหน่ง  และตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา  (โรงเรียน 
ที่ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด)  จํานวน  16  ตําแหน่ง  เพ่ือให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ย่ืนคําร้องขอย้ายประจําปีไว้  
แต่มิได้ระบุช่ือสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้  ให้ย่ืนความประสงค์ขอย้ายไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ 
รวมทั้งผู้ที่มิได้ย่ืนคําขอย้ายไว้เดิม  หากประสงค์จะขอย้ายไปดํารงตําแหน่งในสถานศกึษาที่ว่าง  และสถานศึกษา           
ที่ไม่มีตําแหน่งว่าง ก็ให้ย่ืนคําร้องขอย้ายเพ่ิมเติมได้  ภายในวันที่   23   พฤศจิกายน   2561 ทั้งน้ี ผูข้อย้ายจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที ่ก.ค.ศ.กําหนด  

           /3.2.3 เรื่อง... 
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3.2.3  เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
         ตาํแหน่งครูผู้ช่วย  
        สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ได้มีคําสั่งบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ในเดือนตุลาคม 2561 จํานวน  92  ราย ขอย้ายตามผลการสอบแข่งขนั จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
       - วันที่ 1 ตลุาคม 2561  (จาํนวน  50  ราย)   
         1) นักศกึษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561   จํานวน    5 ราย 
         2) ผูส้อบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี กศจ.สระบุรี ปี พ.ศ.2561       จํานวน  45 ราย  
       - วันที่ 9 ตลุาคม 2561  (จํานวน  2  ราย)   
         ผูส้อบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี กศจ.สระบุรี ปี พ.ศ.2561            จํานวน    2 ราย 

     - วันที่ 26 ตลุาคม 2561 (จํานวน  42  ราย)   
         ผูส้อบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี กศจ.สระบุรี ปี พ.ศ.2561             จํานวน  42 ราย 
         (ในจํานวนน้ีขอย้ายตามผลการการสอบแข่งขันได้ จํานวน  2  ราย) 

3.2.4  เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเขม้ ตําแหน่งครูผู้ชว่ย 
                    ก.ค.ศ.พิจารณา หลักเกณฑ์และวิธีการเตรยีมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตําแหน่งครูผู้ ช่วยดังน้ี 

     1. ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ ตําแหน่งครูผู้ช่วย  
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว20 ลงวันที ่10 พฤศจกิายน 2548  

     2. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ ตําแหน่งครูผู้ช่วย 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที ่0206.7/ว 19 ลงวันที ่25 ตุลาคม 2561 โดยใหใ้ช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  
เป็นต้นไป (ประเมินทกุหกเดือน รวมสีค่รั้งในเวลาสองปี ตามแบบประเมินที ่ก.ค.ศ.กําหนด)    
                  3. สําหรับผูไ้ด้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่งครูผู้ช่วย อยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์เดิม 
(หนังสอืสํานักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.2/ว20 ลงวันที ่10 พฤศจกิายน 2548) ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

     กลุ่มนโยบายและแผน 
                   (โดยนายเล็ก ทาเพชร รองผอ.สพป.สระบุรี เขต 2) 

3.3.1  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี  2562 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ด้วยในปีงบประมาณ 2562 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณจาก สพฐ. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผลผลผิต/กิจกรรม ต่าง ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    58,317,440  บาท   ดังน้ี 
ลําดับ
ที่ 

ประเภท/รายการ ผลผลิต กิจกรรม 
จํานวน
โรงเรียน 

งบประมาณ 

1 ครุภัณฑ์ ผู้จบการศึกษาก่อน
ประถมศึกษา 

การจัดการศึกษา
ก่อนประถมศึกษา 

11 893,080 

2 
ครุภัณฑ์ ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

การจัดการศึกษา
ประถมศึกษา 

19 2,655,860 

3 
ครุภัณฑ์ ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น 

12 2,590,500 

                                                                                                                                      
                                                                                                                          /ลําดับที่ 4 ...
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ลําดับ
ที่ 

ประเภท/รายการ ผลผลิต กิจกรรม 
จํานวน
โรงเรียน 

งบประมาณ 

 
4 ครุภัณฑ์สําหรบั 

สพป.สบ.2 
 

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น สพป. 504,700 

5 

สิ่งก่อสร้าง ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

ก่อสร้างอาคารเรียน
อาคารประกอบ 
และสิ่งก่อสร้างอ่ืน 

11 31,762,500 

6 
สิ่งก่อสร้างอ่ืน 
(รั้ว สพป.สบ.2) 

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

ก่อสร้างอาคารเรียน
อาคารประกอบ 
และสิ่งก่อสร้างอ่ืน 

สพป. 497,700 

7 ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 

จบการศึกษาภาคบังคับ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 

37 7,889,000 

8 สิ่งก่อสร้าง 
(งบผูกพันปีที่ 2)  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

ก่อสร้างอาคารเรียน
อาคารประกอบ 
และสิ่งก่อสร้างอ่ืน 

1 11,524,100 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ทราบทุกโรงเรียนแล้ว สําหรับครุภัณฑ์ทุกรายการ สพป. จะเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อให้กับโรงเรียน ดังน้ัน เพ่ือความสะดวก
และรวดเร็ว กรณีรายการที่เป็น Shopping list ขอให้โรงเรียนได้ดําเนินการเลือกรายการตามความต้องการจําเป็น 
ภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร และนําส่งรายการให้ สพป.ภายในวันที่กําหนด 

ส่วนรายการค่าสิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซม ขอให้โรงเรียนจัดหาผู้รับจ้าง และเตรียมจัดทํา 
สัญญาจ้างไว้ให้พร้อม แต่จะลงนามและดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจํางวดแล้วเท่าน้ัน 

3.3.2  เรื่อง การจัดตั้งงบประมาณปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 
  ด้วย สพฐ. ได้แจ้งแนวทางการดําเนินงานพร้อมกรอบวงเงินการจัดต้ังงบประมาณปี พ.ศ. 2563           
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มาเพ่ือให้ สพป.สระบุรี เขต 2 ดําเนินการพิจารณาจัดต้ังงบประมาณให้กับ
โรงเรียนในสังกัด  ที่มีความจําเป็นและขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งในการน้ี สพป .สระบุรี เขต 2     
ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนทราบ เพ่ือพิจารณาดําเนินการขอต้ังงบประมาณตามแนวทางและแบบฟอร์ม
ต่าง ๆ ที่กําหนด โดยให้นําส่งภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 น้ัน  

บัดน้ี ได้สิ้นสุดการดําเนินการในส่วนของโรงเรียนแล้ว จากการตรวจสอบ ปรากฏว่ามีหลายโรงเรียน  
ที่มีความประสงค์ของบประมาณปี 2563  ซึ่งยังดําเนินการไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กําหนด โดยเฉพาะรายการ  
ขอครุภัณฑ์  ฉะน้ัน ขอความกรุณาโรงเรียนที่ได้เสนอขอรายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่  
ที่กลุ่มนโยบายและแผน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ังหน่ึง หลังจากเลิกประชุมแล้ว  
 
                     /3.4 กลุ่มส่งเสริม... 
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3.4  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 

(โดย นางธัญพร  สมบูรณศ์ักดิศ์รี ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา) 

3.4.1  เรื่อง  การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วชิาการ และเทคโนโลย ี
 ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ดําเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
มาอย่างต่อเนื่องทุกปี จนถึงครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สําหรับในปีนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขัน
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษา ได้จัดให้มีการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ (๔ ภูมิภาค) โดยจัดการแข่งขันแยกออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี 
และศิลปหัตถกรรม และใช้ช่ืองานว่า “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี   
ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑” และได้กําหนดหลักการดังน้ี 
  ๑. การจัดการแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียน    
ที่ได้ลําดับที่ ๑ เข้าแข่งขันในระดับชาติ กําหนดจัดงานเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มอบหมายให้สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ดําเนินการจัดการแข่งขัน 
  ๒. ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรมใน ๔ ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ 
  ๓. การจัดการแข่งขันระดับชาติ กําหนดจัดงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ – มกราคม ๒๕๖๒ สําหรับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก จัดที่จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้กําหนดจัดงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่    
๑๗ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สถานที่จัดการแข่งขัน ๕ แห่ง คือ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ , โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ , โรงเรียนอนุบาลทับกวาง , โรงเรียนวัดป่าไผ่ และโรงเรียน
ประเทียบวิทยาทาน โดยมีปฏิทินการดําเนินงาน และรายละเอียดดังน้ี 
 

ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

เปิด-ปิดระบบลงทะเบียน (Admin สหวิทยศึกษา) วันที่ ๑ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ตรวจสอบรายช่ือและขอแก้ไขในระบบ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

จัดการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ประกาศผลการแข่งขัน หลังจบการแข่งขันภายใน ๒ วัน 
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน หลังประกาศผลการแข่งขัน 

ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก 

โอนข้อมูลเขตพ้ืนที่สู่ระดับภาค ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ตรวจสอบรายช่ือนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

พิมพ์บัตรประจําตัวผู้แข่งขันระดับภาค วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

          /สถานที่จัดการแข่งขัน... 



๑๓ 
 

สถานทีจั่ดการแข่งขัน/ผูป้ระสานงานในแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู/้ 
การจัดการศกึษา 

สถานทีจั่ดการแข่งขัน ผูป้ระสานงาน 

๑ ภาษาไทย โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ นางสําเริง  ถาวรทรัพย์ 

๒ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง นางนิภาภรณ์  สุทธิสิงห ์

๓ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง นายอนุรักษ์  ระย้า 

๔ นักบินน้อยสพฐ.  โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน นางสาวสุชาดา  ทองอยู่ 

๕ สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง นายนนทิศักด์ิ  ผาผาย 

๖ สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ นายสมชาย  แสงดวงมาศ 

๗ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง นายดุสิต  จันทร์ศร ี

๘ ศิลปะ-ดนตรี โรงเรียนวัดป่าไผ่ นางวาสนา  สุขธนู 

๙ ศิลปะ-นาฏศิลป์ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ นางสาวพรรณวดี  ปามุทา 

๑๐ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ นางสาวเอ้ืออารี  ท้วมเสม 
นางปาจรีย์  สิงห์วงษา 

๑๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวัดป่าไผ่/สพป.สระบุรีเขต๒ นายวิจิตร์  พิกุลทอง 

๑๒ คอมพิวเตอร์ สพป.สระบุรี เขต ๒ นางสาวสุพรรณี  อภัยพิมพ์ 

๑๓ หุ่นยนต์ สพป.สระบุรี เขต ๒ นายไพโรจน์  เงินวิเศษ 

๑๔ การงานอาชีพ สพป.สระบุรี เขต ๒ นายวิชิต  ราญฎร 

๑๕ ปฐมวัย สพป.สระบุรี เขต ๒ นางศิริรัตน์  คอยเกษม 

๑๖ การศึกษาพิเศษ 
(โรงเรียนเรียนรวม) 

สพป.สระบุรี เขต ๒ นางกชพร  ศิริปรุ 
นางศิริวรรณ  กิจนุสนธ์ิ 

3.4.2  เรื่อง การแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๑ 
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กําหนดให้มีการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ครั้งที่ ๑   

ปี ๒๕๖๑ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนทุกสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคล่ือนงานด้านการนํากีฬาสู่ระบบการศึกษา    
โดยมีรายละเอียดการแข่งขัน ดังน้ี 

          ๑. ประเภทกีฬา  
                            กีฬาฟุตบอล ชาย /กีฬาวอลเลย์บอล ชาย – หญิง /กีฬาเซปักตะกร้อ ชาย – หญิง /กีฬาฟุตซอล ชาย /
กีฬาบาสเก็ตบอล ชาย –หญิง และว่ิง ๓๑ ขา 
  ๒. กีฬานักเรียนการศึกษาพิเศษ เปตอง ว่ิง ๓๑ขา (บกพร่องทางการได้ยิน) ฟุตซอล (บกพร่อง
ทางการมองเห็น) 

          ๓. ประเภทกีฬา 
              การแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ รุ่น ระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน ๑๒ปี /ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

อายุไม่เกิน ๑๕ปี /ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน ๑๘ปี 
                 /4. ระดับการแข่งขัน... 



๑๔ 
 

      ๔. ระดับการแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ระดับ  ดังนี้ 
                         ๔.๑ ระดับเขต/จังหวัด ระหว่างวันที่  ๕ – ๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  โดยมอบหมายให้       
สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นเจ้าภาพ 
                         ๔.๒ ระดับภาคกลาง ระหว่างวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  –  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑  โดยมอบหมาย
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเจ้าภาพ 

                ๔.๓ ระดับชาติ ในวันที ่16 ธันวาคม 2561 สถานทีส่นามศุภชลาศยั/กกท./โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 

   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ 
โดยสามารถติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหว ของการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส ์ครั้งที ่๑ปี ๒๕๖๑ 
ได้ทางเว็บไซต์ https://goo.gl/nWPSZ9 รายละเอียดการดําเนินแข่งขันระดับเขต/จังหวัด จะแจ้งใหท้ราบในโอกาสต่อไป 
3.4.3 เรื่อง  รายงานผลการสํารวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนประจําปี ๒๕๖๑ 

ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้แจ้งแนวทางการตรวจติดตาม 
การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยแจ้งให้โรงเรียนรายงานภาวะ     
ทุพโภชนาการของนักเรียนระดับอนุบาล – ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ในระบบ School Lunch System น้ัน  
  ผู้ดูแลระบบฯ โรงเรียนได้รายงานข้อมูลทุพโภชนาการนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผล ดังน้ี 
  - โรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการเสร็จเรียบร้อย เป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศ 
  - โรงเรียนจัดอาหารกลางวันด้วยโปรแกรม Thai School Lunch 100% เป็นอันดับที่ ๖ ของประเทศ 
  - ภาวะโภชนาการของโรงเรียนลดลง ๐.๐๐๓ % เพ่ิมขึ้น ๒๗.๒ % ไม่เปลี่ยนแปลง ๑๒.๕ % 

     รูปแบบการดําเนนิงานโครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียน๑๓๙ โรงเรียน 
ซื้อวัตถุดิบและจัดเวรทําอาหารเอง ๑๒.๕ % ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร ๔๓.๔ % 
จ้างเหมา ๔๑.๙ %    อ่ืนๆ ๒.๒ % 

จํานวนนกัเรียน จํานวนนกัเรียนที่มีภาวะทพุโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน 

10มิ.ย 30ก.ย 

ใช้
โปรแกรม

Thai 
School 
Lunch 

ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน+อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
ไม่มีภาวะ 

ทพุโภชนาการ 

10มิ.ย 30ก.ย 10มิ.ย 30ก.ย 10 มิ.ย 30ก.ย 10มิ.ย 30ก.ย 10มิ.ย 30ก.ย. 10มิ.ย 30ก.ย

21,950 21,967 136 1,7231,5151,138 927 2,214 2,1611,075 835 988 988 14,81215,691
ร้อยละ(โรงเรียน

ทั้งหมด) 
100% 7.85% 6.90% 5.18% 4.22%10.09% 9.84% 4.90% 3.80%4.50%3.81% 67.48% 71.43%

ภาพรวมภาวะทพุโภชนาการระดบัเขต ลดลง -3.95% 
 

เปรียบเทยีบภาวะโภชนาการ ผอม เตีย้ เร่ิมอว้น+อว้น ผอมและเตีย้ อ้วนและเตีย้ (10 มิถุนายน& 30 กนัยายน ๒๕๖๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

10 อันดบัโรงเรียนทีน่กัเรียนมีภาวะทพุโภชนาการลดลง 
เปรียบเทียบภาวะโภชนาการ ผอม เต้ีย เริม่อ้วน+อ้วน ผอมและเต้ีย อ้วนและเต้ีย (10 มิถุนายน& 30 กันยายน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 อันดบัโรงเรียนทีน่กัเรียนมีภาวะทพุโภชนาการเพิ่มขึ้น 
เปรียบเทียบภาวะโภชนาการ ผอม เต้ีย เริม่อ้วน+อ้วน ผอมและเต้ีย อ้วนและเต้ีย (10 มิถุนายน& 30 กันยายน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4.4 เรื่อง  การเฝ้าระวัง ดแูลและคุ้มครองเด็กนักเรียน  
เน่ืองด้วยขณะนี้สถานศึกษาได้เปิดภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว สํานักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนได้ตระหนักและให้ความสําคัญในการเฝ้าระวัง ดูแล         
และคุ้มครองเด็กนักเรียน โดยถือปฏิบัติดังน้ี 

๑. การดูแลนักเรียนในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 
    ตามท่ีมีข่าวเกิดเหตุการณ์กรณีนักเรียนทะเลาะวิวาทหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยเฉพาะ 

ในช่วงที่อยู่ในความดูแลของสถานศึกษา และเวลาพักกลางวันบ่อยคร้ัง  จึงขอกําชับให้สถานศึกษาดูแล และป้องกัน
นักเรียนในช่วงพักกลางวันเป็นพิเศษ  และดําเนินการดังน้ี 

      ๑.๑ ให้สถานศึกษาจัดทําแผนป้องกัน และแผนเผชิญเหตุ โดยกําหนดหน้าที่ซักซ้อมการปฏิบัติในการ 
ควบคุมจุดอับและจุดเสี่ยง การปฏิบัติและการรายงานเมื่อเกิดเหตุโดยเฉพาะในช่วงเช้า พักกลางวัน  และเย็น เป็นกรณีพิเศษ  
ทั้งน้ี อาจขอความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชนในการดูแลบุตรหลานเพ่ิมขึ้น 
                          /1.2 กรณีเกิดเหตุ...  

ที่ โรงเรียน ภาวะฯ 
1.  โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธ์ิ) 24.86% 
2.  โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 19.62% 
3.  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 19.38% 
4.  โรงเรียนบ้านหลังเขา 16.30% 
5.  โรงเรียนบ้านซับกระดาน 11.94% 
6.  โรงเรียนวัดตาลเด่ียว 7.25% 
7.  โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจํากัดสงเคราะห์1) 6.93% 
8.  โรงเรียนวัดบ้านลํา(บ้านลําวิทยาคาร) 6.67% 
9.  โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 5.30% 

10.  โรงเรียนวัดชําผักแพว 5.14% 

โรงเรียน ภาวะฯ 
1.  โรงเรียนบ้านซับพริก -74.28% 
2.  โรงเรียนวัดบุรีการาม -56.73% 
3.  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี -51.03% 
4.  โรงเรียนบ้านหินซ้อน -42.56% 
5.  โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล -33.33% 
6.  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า -33.29% 
7.  โรงเรียนวัดบ้านหมาก -32.84% 
8.  โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) -28.30% 
9.  โรงเรียนบ้านโป่งไทร -21.56% 

10.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม -20.58% 



๑๖ 
 

              ๑.๒ กรณีเกิดเหตุในช่วงเวลาที่อยู่ในความดูแลของสถานศึกษา   โดยเฉพาะเกิดในสถานศึกษา  
ถือเป็นหน้าที่ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันโดยทันที 

              ๑.๓ ควรเชิญผู้มีความรู้ด้านการสังเกตอาการนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และครูในสถานศึกษา ทั้งน้ี อาจประสานกับศูนย์พ่ึงได้ (OSCC) ของโรงพยาบาลใกล้เคียง   

           ๒. การเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและการไปทัศนศึกษา 
                 ๒.๑ กรณีพาครูและนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ขอให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการ
ในการพานักเรยีนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลกูเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
และคู่มือแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒  เรื่อง การพา
นักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา โดยมีข้อสังเกตเพ่ิมเติม ดังน้ี 
                   ๑) ในสญัญาจา้งควรกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับสภาพรถและพนักงานขับรถให้ชัดเจน 

         ๒) ขอความร่วมมือโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยใกล้เคียงในการตรวจความพร้อมของ
พนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง 

         ๒.๒ การป้องกันกรณีเด็กเสียชีวิตจากการถูกลืมในรถ ควรดําเนินการเฝ้าระวัง ดังน้ี 
          ๑) ให้สถานศึกษาจัดทําแผนป้องกันและเผชิญเหตุกรณีดังกล่าว โดยให้มีการตรวจสอบ   

เฝ้าระวัง และมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีเด็กปฐมวัยในความรับผิดชอบ 
          ๒) ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา กํากับ และติดตาม  ให้ผูร้ับผิดชอบปฏิบัติตามแผน อย่างเครง่ครัด 

และสม่ําเสมอ 
          ๓) ให้สถานศึกษาที่มีเด็กปฐมวัยดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กทราบวิธีการ

ขอความช่วยเหลือเบ้ืองต้น เช่น  การกดแตรในรถ  วิธีการเปิดประตูหรือเปิดกระจก เป็นต้น 
๓. การดําเนินการกรณีพบวัตถุต้องสงสัยขอให้สถานศึกษาเพ่ิมความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

เป็นพิเศษและกําชับโรงเรียนในสังกัดในการตรวจตรา เฝ้าระวังอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ โดยการ
ปฏิบัติหน้าที่เวรยามอย่างเคร่งครัดเพ่ือเป็นการป้องกันเหตุอีกทางหน่ึง 

3.5  กลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย ์
 (โดย นางอรสา  เรืองรองธรรม รักษาการในตําแหน่ง ผอ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 

- มีข้อราชการแจ้งโรงเรยีนในสังกัด ดังนี้ 
1. ขอให้โรงเรยีนส่งรายงานการใช้ใบเสร็จ 
2. ขอให้โรงเรยีนส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจาํปี ใหส้ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สระบุรี เขต 2  จํานวน 2 ชุด โดยที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะเป็นผู้รวบรวม
รายงานดังกล่าวส่งให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะจัดอบรมการจัดจ้างในระบบ e-GP  
สําหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีกําหนดการดังน้ี 
        3.1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. อบรมการจัดจ้างในระบบ e-GP โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) โดยมีโรงเรียนที่จะเข้าอบรม ได้แก่ ร.ร.หินกอง (พิบูลอนุสรณ์), ร.ร.วัดโคกกระต่ายฯ,     
ร.ร.อนุบาลวังมว่ง, ร.ร.วัดโป่งก้อนเส้า, ร.ร.บ้านซับสนุ่น, ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 68ฯ, ร.ร.บ้านหนองผกัหนอก, ร.ร.วัดลําบัว, 
ร.ร.ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 และ ร.ร.วัดหนองตะเฆ่ 
                3.2 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. อบรมการจัดจ้างในระบบ e-GP โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง โดยมีโรงเรียนที่จะเข้าอบรม ได้แก่ ร.ร.วัดหนองโพธ์ิ, ร.ร.วัดปากนํ้า, ร.ร.วัดบุรีการาม, ร.ร.วัดคลองห้า,  
 
              /ร.ร.วัดสหกรณ์... 
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ร.ร.วัดสหกรณ์รังสรรค์,  ร.ร.วัดสว่างอารมณ์, ร.ร.วัดสร้างบุญ, ร.ร.บ้านโป่งเกตุ, ร.ร.บ้านซับปลากั้ง, ร.ร.วัดขอนชะโงกฯ,  
ร.ร.วัดกะเหร่ียงคอม้า, ร.ร.บ้านราษฎร์เจริญ, ร.ร.บ้านโป่งไทร, ร.ร.วัดบึงไม้, ร.ร.วัดน้อยสามัคคีธรรมฯ, ร.ร.วัดเตาปูน,  
ร.ร.วัดโป่งมงคล, ร.ร.บ้านลําพญากลาง, ร.ร.วัดหาดสองแควฯ, ร.ร.บ้านป่าวังกวาง, ร.ร.วัดสองคอนกลาง, ร.ร.วัดห้วยทองหลาง,     
ร.ร.บ้านคลองม่วงเหนือ, ร.ร.วัดหนองหมูใต้ฯ, ร.ร.วัดบ้านจาน, ร.ร.บ้านท่าพลู, ร.ร.บ้านซับกระดาน, ร.ร.วัดบ้านลาด, 
ร.ร.ชุมชนวัดบํารุงธรรม, ร.ร.วัดเขาลาดวนาราม, ร.ร.นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม, ร.ร.บ้านลําสมพุง,ร.ร.วัดสวนทองรวมมิตร, 
และ ร.ร.วัดสมานมิตรมงคล 

4. การจัดซื้อครภัุณฑ์ ในปีงบประมาณ 2562 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
 จะดําเนินการจัดซื้อให้โรงเรียน โดยจะขอความอนุเคราะห์ผู้อํานวยการโรงเรียนที่ได้รบัจัดสรร  เป็นคณะกรรมการตรวจรับ 

5. ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรค่าครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจําปีงบประมาณ 2562  
เลือก และแจ้งยืนยันขนาดโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ได้ที่กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันที่ 9 พ.ย.61 

3.6  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 

                   (โดยนายอนรุักษ์  ระย้า  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ) 

3.6.1  เรื่อง การสอบของโรงเรียนในสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 2 
     ปีการศึกษา 2561 

(1 ) การสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 และชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่3 ปกีารศกึษา 2561 
จัดสอบ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ 

ตารางสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปกีารศกึษา 2561 
วันสอบ เวลา รหัสวิชา วิชา เวลาสอบ 
วันเสาร ์

2 กุมภาพนัธ์ 2562 
09.00 - 10.00 น. 64 คณิตศาสตร์ 60  นาที 

พัก  30  นาท ี
10.30 - 12.00 น. 61 ภาษาไทย 90  นาที  

พัก  90  นาท ี
13.30 - 14.30 น. 65 วิทยาศาสตร์ 60  นาที  

พัก  30  นาท ี
15.00 - 16.00 น. 63 ภาษาอังกฤษ 60  นาที 

ตารางสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปกีารศกึษา 2561 
วันสอบ เวลา รหัสวิชา วิชา เวลาสอบ 
วันเสาร์  

2 กุมภาพนัธ์ 2562 
10.00 - 11.30 น. 94 คณิตศาสตร์ 90  นาท ี 

พัก  90  นาที 

13.00 - 14.30 น. 91 ภาษาไทย 90  นาท ี 
วันอาทติย์  

3 กุมภาพนัธ์ 2562 
10.00 - 11.30 น. 95 วิทยาศาสตร์ 90  นาที 

พัก  90  นาที 
13.00 - 14.30 น. 93 ภาษาอังกฤษ 90  นาท ี 

 

           /การจัดสนามสอบ... 
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การจัดสนามสอบ   
 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้จัดสนามสอบโดยกําหนด 1 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เป็น 1 สนามสอบ โดยรวม
โรงเรียนในกลุ่มทั้งหมดแล้ว ศูนย์สอบพิจารณาเลือกโรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึงในกลุ่มที่มีความเหมาะสมเป็นสนามสอบ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้จัดสนามสอบโดยกําหนด 1 อําเภอหรือกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเป็น 1 สนามสอบ 

  (2) การประเมินความสามารถดา้นการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT)         
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี ่1  ปกีารศกึษา 2561 
สํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ต้องการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนช้ัน ป.1 ดังน้ี 

 ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง 
  คํา   ประโยค     ข้อความ 

 ความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง 
  คํา   ประโยค     ข้อความ 

กําหนดสอบระหว่าง ช่วงวันที่ 11 – 15 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 9.00 – 15.00 น. 

 

โครงสร้างเครือ่งมือที่ใช้ในการประเมิน 

ด้าน สอบภาคปฏบิตั ิ เลือกตอบ จับคู ่ เขียนตอบสัน้ 

การอ่านออกเสียง 
       - คํา 

- ประโยค 
- ข้อความ 

20 คํา 
10 ประโยค 
1 ข้อความ 

- - - 

การอ่านรู้เรื่อง 
       - คํา 

- ประโยค 
- ข้อความ 

- - 
10 ข้อ 
5 ข้อ 

10 ข้อ 
- 
- 

5 ข้อ 
- 
- 

แนวปฏบิตัขิองโรงเรียนในโปรแกรม NT Access 
• ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน และนําเข้าข้อมูลนักเรียนที่เข้าสอบ 
• แก้ไขข้อมูลนักเรียน 
• กําหนดห้องสอบ 
• ตรวจสอบข้อมูลห้องสอบของนักเรียน และพิมพ์บัตรประจําตัวผู้สอบ 
• ดูผลการสอบ ประกาศผลสอบ วันที่ 18 มีนาคม 2562  

            /(3) การทดสอบ... 



๑๙ 
 

(3) การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดบัชาติ (National Test: NT)       
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี ่3  ปกีารศกึษา 2561 

กําหนดสอบ วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 14.00 น. 
 
 

  
 
 

การบรหิารจัดการการสอบ 
1. โรงเรียนนําส่งข้อมูลนักเรียน ช้ัน ป.3 ทางโปรแกรม NT Access 
2. รวมโรงเรียนในกลุ่มทั้งหมดแล้วพิจารณาเลือกโรงเรียนในกลุ่มที่มีความเหมาะสมเป็นสนามสอบ 
3. ให้ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ เป็นประธานสนามสอบ  
4. แต่งต้ังคณะกรรมการคุมสอบจากต่างโรงเรียน 
5. การตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ ณ ศูนย์สอบ ในวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2562 โดยมีกรรมการตรวจข้อสอบ  
   อย่างน้อย 2 คนต่อหน่ึงฉบับ 

การปฏบิตัขิองโรงเรียนในโปรแกรม NT Access 
1. นําเข้าข้อมูลนักเรียนช้ัน ป.1 และ ป.3 ผ่านระบบ NT Access  (12-30 พ.ย. 61) 
2. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ NT Access (หากสถานศึกษาพบปัญหา ต้องแจ้งให้ศูนย์สอบ 

แก้ไขข้อมูลให้) (10 - 24 ธ.ค. 61) 
3. ดูผลสอบ วันที่ 30 เมษายน 2562  

  (4 ) การสอบปลายปขีองผู้เรียน 
                  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดแนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบ
ปลายปีของผู้เรียน โดยยกเลิกการใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน แต่ให้สถานศึกษา
ดําเนินการตามแนวทาง ดังน้ี          

1. ข้อสอบที่ใช้สอบปลายปีของผู้เรียนให้มีข้อสอบแบบเขียนตอบ อาจเป็นการเขียนตอบ 

แบบสั้นหรือเขยีนตอบแบบยาวร่วมด้วย 

            2. ขอ้สอบที่ใช้สอบปลายปีของผู้เรียน สถานศึกษาเลือกใช้ตามแนวทาง ดังน้ี 

           2.1 ข้อสอบของสถานศึกษาเองที่เป็นข้อสอบวัดการคิดขั้นสูง มีกรอบโครงสร้างข้อสอบ 

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรและมีกระบวนการสร้างและพัฒนาที่ได้มาตรฐาน 

           2.2 ข้อสอบของสถานศึกษาอ่ืนที่เป็นข้อสอบวัดการคิดขั้นสูง มีกรอบโครงสร้างข้อสอบ 

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรและมีกระบวนการสร้างและพัฒนาที่ได้มาตรฐาน เช่น โรงเรียนที่มี
อัตราการแข่งขันสูง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัด 

            2.3 ข้อสอบที่พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรอืสํานักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษา 

ในการน้ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีข้อสอบให้บริการตามข้อ 2.3 โดยจะมีการ 
สํารวจโรงเรียนที่ต้องการใช้ จํานวนนักเรียน แล้วสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะส่งไฟล์และจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการจัดพิมพ์ข้อสอบมาให้เขตพ้ืนที่ เพ่ือดําเนินการให้บริการแก่โรงเรียนที่ต้องการใช้ต่อไป 
 
                            /(5) ปฏิทิน... 



๒๐ 
 

(5) ปฏทินิการปฏบิตังิานของโรงเรียนเกี่ยวกบัการสอบ ประจําปีการศึกษา 2561 
ท่ี ช่วงเวลา รายการกิจกรรม 
1 18-22 มิ.ย. 61 ประเมินการอ่านการเขียน ป.1-6 และวัดความสามารถด้านการอ่านรู้เร่ือง ตามแนว PISA ม.1-3 คร้ังที่ 1  
2 20-24 ส.ค. 61 ประเมินการอ่านการเขียน ป.1-6 และวัดความสามารถด้านการอ่านรู้เร่ือง ตามแนว PISA ม.1-3 คร้ังที่ 2  

3 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 61 ส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน ป.6 และ ม.3 ผ่านระบบ O-NET ที่ www.niets.or.th 
4 ภายใน 31 ส.ค. 61 ส่งข้อมูลผลการประเมินการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 คร้ังที่ 1 
5 ภายใน 27 ก.ย. 61 ส่งข้อมูลผลการประเมินการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 คร้ังที่ 2 
6 10 ต.ค. 61 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ O-NET จากประกาศของ สทศ. 
7 10 -31 ต.ค. 61 แจ้ง เพ่ิม-ลดข้อมูลรายช่ือนักเรียน ผ่าน ระบบ O-NET ที่ www.niets.or.th 
8 19-23 พ.ย. 61 ประเมินการอ่านการเขียน ป.1-6 และวัดความสามารถด้านการอ่านรู้เร่ือง ตามแนว PISA ม.1-3 คร้ังที่ 3  
9 ภายใน 27 พ.ย. 61 ส่งข้อมูลผลการประเมินการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 คร้ังที่ 3 

10 12-30 พ.ย. 61 นําส่งข้อมูลห้องเรียนและนักเรียน ป.1 และ ป.3 ผ่านระบบ NT Access ที่ http://nt.obec.go.th 
11  ธ.ค. 61 สอบ Pre O-NET และบันทึกผล รายงานเป็นไฟล์ excel  
12 ภายใน 27 ธ.ค. 61 ส่งข้อมูลผลการประเมินการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 คร้ังที่ 4 
13 10-24 ธ.ค. 61 ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขข้อมูลนักเรียน ป.1 และ ป.3 ในระบบ NT Access (คร้ังสุดท้าย) 
14 5 ม.ค. 62 ตรวจสอบเลขท่ีนั่งสอบ รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ O-NET 
15 5-15 ม.ค. 62 แจ้ง เพ่ิม-ลดข้อมูลรายช่ือนักเรียนสอบ O-NET เป็นกรณีพิเศษ 
16 20 ม.ค. 62 ตรวจสอบเลขท่ีนั่งสอบและสนามสอบสําหรับผู้เข้าสอบ O-NET กรณีพิเศษ 
17 21-25 ม.ค. 62 ประเมินการอ่านการเขียน ป.1-6 และวัดความสามารถด้านการอ่านรู้เร่ือง ตามแนว PISA ม.1-3 คร้ังที่ 4  
18 ภายใน 27 ม.ค. 62 ส่งข้อมูลผลการประเมินการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 คร้ังที่ 5 
19 28-31 ม.ค. 62 ประชุมชี้แจงการดําเนินงานของคณะกรรมการ O-NET ระดับสนามสอบ 
20 2 ก.พ. 62 วันสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
21 2-3 ก.พ. 62 วันสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
22  4-8 ก.พ. 62 ประชุมชี้แจง ประธานสนามสอบ กรรมการคุมสอบและกรรมการบันทึกคะแนน การประเมินการอ่านชั้น ป.1(RT) 
23 11-15 ก.พ. 62 ประเมินการอ่าน ป.1 (Reading Test : RT)  
24 13-28 ก.พ. 62 นําส่งผลประเมินการอ่าน ป.1 (Reading Test : RT) ทางระบบ NT Access 
25 ภายใน 27 ก.พ. 62 ส่งข้อมูลผลการประเมินการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 คร้ังที่ 6 
26 1 มี.ค. 62 ประชุมประธานสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ NT ป.3 
27 6 มี.ค. 62 วันสอบ NT ป.3 
28  7-8 มี.ค. 62 ตรวจข้อสอบอัตนัย NT ป.3 ณ อาคารวิทยบริการ สปพ. สระบุรี เขต 2 
29 18 มี.ค. 62 ดูประกาศผลการประเมินการอ่านออก ป.1 (RT) ทางระบบ NT Access  
30 มี.ค. 62 สอบปลายปีของสถานศึกษา (ตามประกาศ สพฐ. เร่ือง แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน 

 ลว. 18 ต.ค. 2561) 
31 25-26 มี.ค. 62 ดูประกาศผลสอบ O-NET  ทาง www.niets.or.th 
32    26-30 มี.ค. 62 อัพโหลดผล O-NET ในโปรแกรม schoolMIS เพ่ือจัดทําเอกสารรายงานผลการเรียน (ปพ.) 
33 30 เม.ย. 62 ดูประกาศผลการสอบ NT ป.3 ทางระบบ NT Access  
34 เม.ย. 62 วิเคราะห์ผลการประเมินและทดสอบทุกระดับชั้น และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
35 พ.ค. 62 วิเคราะห์ผลการประเมินและทดสอบทุกระดับชั้น และจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ช่วงเวลาในการดําเนินการท่ีชัดเจน จะแจ้งเป็นหนังสือราชการให้ทราบในแต่ละกิจกรรมต่อไป 

3.6.2  เรื่อง  การส่งเสริม พัฒนาการประกันคณุภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
        (1)  รางวัล IQA AWARD ประจําป ี2561 

                      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดส่งโล่และเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษา       
ที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจําปี 2561 ดังน้ี 
           1. โล่รางวัลสําหรับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเย่ียม ประกอบด้วย 

             1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก คือ โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 
             1.2 โรงเรียนขนาดกลาง คือ โรงเรียนบ้านบางกง 
             1.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ คือ โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) 
             /2. เกียรติบัตร... 



๒๑ 
 

             2. เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับดีเด่น ประกอบด้วย 
               2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก คือ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า และโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 
               2.2 โรงเรียนขนาดกลาง คือ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก และโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 
               2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ คือ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 

                   (2)  การประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
                 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน แจ้งว่าตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศเร่ือง 

ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ     
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดําเนินการประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ 
และงานทั่วไป เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 235 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษแล้ว น้ัน ตามที่แจ้งไปยังทุกโรงเรียน 
หนังสือราชการ สพป.สบ.๒ ที่ ศธ 04156/๓๐๓๘ ลว. ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑       

โดยให้สถานศึกษา ดําเนินการดังน้ี 
1. จัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาสอดคล้องเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง        
(Self-Assessment Report : SAR) ส่งต้นสังกัด (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา) โดยการรายงานให้สะท้อนผลคุณภาพ       
การดําเนินงานของสถานศึกษา ที่ตอบคําถาม 3 ข้อ  คือ 1) มาตรฐานของสถานศึกษาที่อยู่ในระดับคุณภาพใด       
2) มีข้อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์อะไรบ้างที่สนับสนุน และ 3) มีแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา       
ให้สูงขึ้นต่อไปอย่างไร 

(๓) การประเมินคณุภาพภายนอก 
       ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ และมีนโยบายที่จะให้กลุ่มโรงเรียนประชารัฐ เข้ารับการประเมินภายนอกรอบสี่
รุ่นแรก ตามหนังสือราชการ สพฐ. ที่ ศธ 04156/ว ๑๑๐๓ ลว. ๖ กันยายน ๒๕๖๑ น้ัน      

เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนประชารัฐ ทั้ง ๒๗ โรง สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงได้ดําเนินการนิเทศแบบซ้อมประเมิน "Mock Assessment 
Supervision" โรงเรียนประชารัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะกรรมการซึ่งได้ผ่าน
การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ และกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาและตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ข้อมูล        
เชิงประจักษ์ที่เก่ียวข้อง ตามรูปแบบการประเมินแนวใหม่ โดยมีกําหนดการ ดังน้ี 

ท่ี ชื่อโรงเรียน ตําบล อําเภอ สหวิทยศึกษา วันท่ีรับการนิเทศ 

1 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) หนองปลาหมอ หนองแค ระพีพัฒน์ 26 พ.ย. 2561 (เช้า) 

2 วัดสันติวิหาร (ขันธสาประชานุเคราะห์) โคกตูม หนองแค ระพีพัฒน์ 26 พ.ย. 2561 (บ่าย) 

3 วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) คชสิทธ์ิ หนองแค ระพีพัฒน์ 27 พ.ย. 2561 (เช้า) 

4 วัดราษฎร์เจริญ (สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) หนองแขม หนองแค ระพีพัฒน์ 27 พ.ย. 2561 (บ่าย) 

5 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสด์ิอุปถัมภ์) หนองไข่น้ํา หนองแค ศรีเสาวภาค 28 พ.ย. 2561 (เช้า) 

6 วัดหนองตะเฆ่ หนองจรเข้ หนองแค ศรีเสาวภาค 28 พ.ย. 2561 (บ่าย) 

                                        /ที่ 7 วัดหนองโพธ์ิ... 
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ท่ี ชื่อโรงเรียน ตําบล อําเภอ สหวิทยศึกษา วันท่ีรับการนิเทศ 

7 วัดหนองโพธ์ิ หนองสรวง วิหารแดง วิหารแดง 29 พ.ย. 2561 (เช้า) 

8 บ้านบางกง วิหารแดง วิหารแดง วิหารแดง 29 พ.ย. 2561 (บ่าย) 

9 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ทับกวาง แก่งคอย ผาเสด็จ 30 พ.ย. 2561 (เช้า) 

10 บ้านป่าวังกวาง บ้านป่า แก่งคอย ผาเสด็จ 30 พ.ย. 2561 (บ่าย) 

11 อนุบาลวังม่วง วังม่วง วังม่วง วังม่วง 3 ธ.ค. 2561 (เช้า) 

12 วัดสวนมะเด่ือสามัคคี วังม่วง วังม่วง วังม่วง 3 ธ.ค. 2561 (บ่าย) 

13 วัดสวนทองรวมมิตร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก ซับสนุ่น-หนองย่างเสอื 4 ธ.ค. 2561 (เช้า) 

14 นิคมสร้างตนเองล้ียงโคนม มิตรภาพ มวกเหล็ก มิตรภาพมวกเหล็ก 4 ธ.ค. 2561 (บ่าย) 

15 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บํารุง) คลองเรือ วิหารแดง วิหารแดง 6 ธ.ค. 2561 (เช้า) 

16 บ้านราษฎร์เจริญ เจริญธรรม วิหารแดง วิหารแดง 6 ธ.ค. 2561 (บ่าย) 

17 วัดหนองหมูใต้(ไพศาลวิทยาคาร) หนองหมู วิหารแดง สุวรรณศร 7 ธ.ค. 2561 (เช้า) 

18 วัดหนองตาบุญ บ้านลํา วิหารแดง สุวรรณศร 7 ธ.ค. 2561 (บ่าย) 

19 วัดห้วยคงคาวราวาส ห้วยแห้ง แก่งคอย เมืองใหม่ 11 ธ.ค. 2561 (เช้า) 

20 บ้านโคกสะอาด ตาลเด่ียว แก่งคอย แก่งคอยร่วมใจ 11 ธ.ค. 2561 (บ่าย) 

21 วัดถํ้าเต่า ท่าคล้อ แก่งคอย วังสีทา 12 ธ.ค. 2561 (เช้า) 

22 บ้านหินซ้อน หินซ้อน แก่งคอย วังสีทา 12 ธ.ค. 2561 (บ่าย) 

23 วัดเตาปูน เตาปูน แก่งคอย วังสีทา 13 ธ.ค. 2561 (เช้า) 

24 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) บัวลอย หนองแค พหลโยธิน 13 ธ.ค. 2561 (บ่าย) 

25 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ห้วยทราย หนองแค สุวรรณโยธิน 14 ธ.ค. 2561 (เช้า) 

26 วัดหนองครก หนองนาก หนองแค สุวรรณโยธิน 14 ธ.ค. 2561 (บ่าย) 

27 บ้านโป่งเกตุ ซับสนุ่น มวกเหล็ก ซับสนุ่น-หนองย่างเสอื 17 ธ.ค. 2561  

3.7 หน่วยตรวจสอบภายใน 

(โดยนางสาวนิรมล  วงษ์ธนสุภรณ์ รักษาการในตําแหน่ง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน) 

- มีข้อราชการแจ้งโรงเรยีนในสังกัด ดังนี ้
 - ในปีงบประมาณ 2562 มีกลุ่มเป้าหมายออกโรงเรียน จํานวน 48 โรงเรียน โดยจะเริ่มออกติดตาม 

ตรวจสอบ  การบริหารงบประมาณ  การเงิน  การเงิน และพัสดุ  ต้ังแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ และ   
เดือน กรกฏาคม – สิงหาคม 2562 โดยมรีายช่ือดังต่อไปนี้ 

ที่ ช่ือโรงเรียน ที่ ช่ือโรงเรียน 
1 วัดห้วยคงคาวราวาส 25 วัดหนองปลิง 
2 วัดเขาลาดวนาราม 26 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) 
3 วัดโป่งก้อนเส้า 27 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) 
4 วัดท่าสีโพธ์ิเหนือ 28 ไทยรัฐวิทยา 68 
5 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่69 29 บ้านหลังเขา 

                                                                                                                                                      /ท่ี 6...
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ที่ ช่ือโรงเรียน ที่ ช่ือโรงเรียน 
6 บ้านผังสามัคค ี 30 อนุบาลมวกเหล็ก 
7 วัดเตาปูน 31 วัดสวนทองรวมมิตร 
8 วัดถ้ําเต่า 32 บ้านซับกระดาน 
9 วัดนาบุญ 33 บ้านหนองเอ่ียว 

10 บ้านโคกสะอาด 34 บ้านโป่งไทร 
11 วัดสุนทริกาวาส 25 บ้านเขานมนาง 
12 วัดชําผักแพว 36 บ้านซับดินดํา 
13 อนุบาลทับกวาง 37 บ้านหนองตอตะเคียน 
14 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1 38 บ้านราษฏร์เจริญ 
15 บ้านหนองผักบุ้ง 39 อนุบาลวิหารแดง 
16 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอปุถัมภ์) 40 วัดเขาแก้วมุขดาราม 
17 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 41 วัดเกาะเซิงหวาย 
18 วัดห้วยขมิ้น 42 วัดหนองหมูใต้ฯ 
19 วัดห้วยทองหลาง 43 วัดหนองสรวงฯ 
20 วัดบ้านไผ่ 44 บ้านหัวถนน 
21 วัดบ้านลาด 45 อนุบาลวังม่วง 
22 วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม 46 บ้านท่าฤทธ์ิ 
23 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธ์ิ) 47 วัดปากนํ้า 
24 วัดสันตวิิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 48 วัดคําพราน 

- หมายเหตุ กําหนดการออกติดตามฯ หน่วยตรวจสอบภายในจะแจ้งให้โรงเรียนทราบในภายหลัง 
                  และ หน่วยตรวจสอบภายใน อาจจะออกตรวจสอบโรงเรยีน ที่มคีวามเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษ  

3.8 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            (โดยนายเลก็ ทาเพชร รองผอ.สพป.สระบุรี เขต 2) 

-  เรื่อง  การพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นทีป่ฏิบตัิการเป็นฐาน  
   ด้วยระบบ TEPE Online ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กําหนดเปิดระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ด้วยระบบ TEPE Online ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ช่วงที่ 1 วันที ่15 พฤศจิกายน 2561 – 31 มนีาคม 2562  

        สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  พิจารณาแล้ว ได้กําหนดการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติการเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ในช่วงเวลาดังกล่าว 
จํานวน  3 หลกัสูตร คือ   

(1) หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มก่อนการแต่งต้ัง            
ให้ดํารงตําแหน่งครู  ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน 

(2) หลักสูตรการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ัง ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน  

                                  /(3) หลักสูตร... 
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๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 
แบบ ปค. ๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

 
เรียน ....................(๑)............................. 
 

                          (๒)                            ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่    (๓)       เดือน                         พ.ศ.                 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกําหนดซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่
เช่ือถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว                   (๔)                     เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเน่ือง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้  การกํากับดูแลของ                       
(๕)                             .          

 
 
 
 

                                          ลายมือชื่อ         (๖)                                                    . 
                                        ตําแหนง่..............(๗).................................................................... 

                                                  วันที.่..(๘)........ เดือน................พ.ศ. ................. 
 
กรณีมีความเสีย่งสําคญั และกําหนดจะดาํเนินการปรับปรงุการควบคุมภายในสาํหรบัความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปงีบประมาณ/ปปีฏทินิถัดไป ให้อธบิายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี ้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป 
สรุปได้ดังน้ี 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙) 
    1.1............................................................................................................................... 
    1.2............................................................................................................................... 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๑๐) 
    2.1............................................................................................................................... 
    2.2............................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 
คําอธิบายแบบหนังสือรบัรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑) 
 
 (๑) ระบุตําแหน่งผู้กํากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายอําเภอ หัวหน้าสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของ
หน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 

 (๒) ระบุช่ือหน่วยงานของรัฐที่ประเมนิผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 (๓) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 (๔) ระบุช่ือหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 (๕) ระบุตําแหน่งผู้กํากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด )    

หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 
 (๖) ลงลายมือช่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๗) ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
 (๙) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

(๑๐)   ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๙) ในปีงบประมาณหรือ          
ปีปฏิทินถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๘ 
 

แบบ ปค. 4 
..........................(๑)................................... 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรบัระยะเวลาดําเนนิงานสิน้สดุ ........................(๒)......................... 

 
 

(๓) 
องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
     ............................................................... 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
     ………………………………………………………. 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
     ............................................................... 
     ............................................................... 
     ............................................................... 

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

 
 

ผลการประเมนิโดยรวม (๕) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 ลายมือชื่อ .........................(๖)............................ 
 ตําแหน่ง ...........................(๗)............................. 
                                                    วันที่ .....(๘)..... เดือน ................... พ.ศ. ................. 



๒๙ 
 

คําอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 
 
 (๑) ระบุช่ือหน่วยงานของรัฐที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 (๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปีที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 (๓) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 
 (๔) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/

จุดอ่อน 
 (๕) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ 
 (๖) ลงลายมือช่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๗) ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (8)   ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
 



๓๐ 
 

แบบ ปค. 5 
............................(๑).............................. 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สดุ ............................(๒).......................... 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ

ตามแผนการดําเนนิการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญัของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน

(๙) 
หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

       
 
 
 
 
 
 

 

 ลายมือชื่อ .........................(๑๐)............................. 

 ตําแหน่ง .........................(๑๑)................................. 

 วันที ่....(๑๒).... เดือน …............... พ.ศ. ................ 

 วันที ่....(๑๒).... เดือน …............... พ.ศ. ................ 



๓๑ 
 

 

 
คําอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 

 
 (๑) ระบุช่ือหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
 (๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 (๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดําเนินงาน หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่

สําคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน 
 (๔) ระบุความเสี่ยงสําคัญของแต่ละภารกิจ 
 (๕) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน 

กฎเกณฑ์ 
 (๖) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเน่ืองหรือไม่  
 (๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
 (๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณหรือ       ปี

ปฏิทินถัดไป 
 (๙) ระบุช่ือหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
               กรณีการจัดทํารายงานในระดับกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด ให้ระบุช่ือหน่วยงานของรัฐในระดับ 
               หน่วยงานของรัฐ เช่น กรม ก. สํานักงาน ข. เทศบาลตําบล ค. เป็นต้น 

(๑๐)  ลงลายมือช่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๑๑)  ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๑๒)  ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 



๓๒ 
 

โรงเรียน............................................. 
รายงานผลการตดิตามการปฏบิตัติามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน และ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

 
ความเสี่ยงที่มี

อยู่ 
 

(2) 

 
 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

 
 
การปรับปรุงการควบคุม 

 
(4) 

 
 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

 
วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
(6) 

      

 

       (ลงชื่อ) ................................................................... 
                                                     (..................................................) 
                        ผู้อํานวยการโรงเรียน....................................................... 
                                              วันที่.........  เดือน.......................... พ.ศ......  
 
 
 

แบบติดตามปอ. 3 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




