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รายงานการประชุมผู้บรหิารสถานศกึษาในสังกัดและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรุี เขต ๒ 

ครั้งที่  1/2562 
วันจันทรท์ี่  7  มกราคม  พ.ศ. ๒๕62 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายสมเกียรติ  ชิดไธสง   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
2. นายเล็ก  ทาเพชร   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรุี เขต 2 
3. นางบัวคํา  ต้ังสุวรรณ์   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. นางการะเกต  นิยมธรรม            แทนผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
10. นางสาวนิรมล  วงษ์ธนสุภรณ์  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
11. นางวัชรากร  เคยบรรจง  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยกลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
12. นางสาวสพุรรณี  อภัยพิมพ์  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
13. นายเกียรติศักด์ิ  ศรีคําบล   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 
14. นายคมศักด์ิ  เส้นศูนย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 
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. นายศรีสุวรรณรัตน์  อาจอินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุรีการาม 
22. นางสาวปรารถนา ภูช่องหิน  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองน้ําเขียวฯ  
23. นายบุญสม  ปัญญาเหลอื  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโป่งมงคล 
๒4. นายปฏิวัต ิ จันทรท์ิพย ์            ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า  
๒5. นายปองภพ  ศรีนาดี   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหาดสองแควฯ        
26. นายโอภาส ศิลปเจรญิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙  
27. นางชนันท์กานต์  แก้วโพธ์ิ  แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าคล้อ 
28. นางสาวสิริจินดา  แก้วมณี  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านผังสามัคคี 
29. นางมาลี   สารทรัพย์   รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธ์ิเหนือ 
30. นายศักด์ินันท์  โตมะนิตย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อน  
31. นายสุเมธา  ติยะบุตร   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเตาปูน  
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32. นายวิจิตร์ พิกุลทอง   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสองคอนกลาง           
33. นายสมชาย  แสงดวงมาศ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดถ้ําเต่า           
๓4. นายธนพล  นวลมะณีย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ่อโศรก 
๓5. นางวรฌยาพร  พวงมณี  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ฯ        
36. นางอารีย์ทิพย์  ศรคีําบล          รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกรุง 
37. นางกชกร  รุ่งหัวไผ ่   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
38. นายประสบ   โชติกวิรตัน์            ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดตาลเด่ียว 
39. นางพิมพ์ใจ  กลางนุรักษ์  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านดง 
40. นางภานิชา  คนหาญ   แทนรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 
41. นางอรกัญญา  ยาดี   รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดขอนหอม 
42. นายชุมพร  บุญน้อม   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนาบุญ 
๔3. นายศุภกร  เทพภูม ี   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชําผักแพว 
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. นายมนพ  สภาพสวัสด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย ฯ 
๕4. นายสมชาย  รักญาติ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสมัครฯ   
๕5. นายชัยรัตน์  บุญหล้า  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่  
56. นายไพฑูรย์  พัฒนจันทร์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองผักชี 
57. นายสุทัศน์  จันขุนทศ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านจาน 
58. นางสมคิด   จันขุนทศ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองครก 
59. นายฉัตรชัย  กุลชูศักด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบัวลอยฯ 
60. นางพิมพ์กมล  ทิพย์มนตรี  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกฯ 
61. นางสาวอภิรดี  จันทร์ลอย  แทนรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยขมิ้น      
62. นางสาวพรรณวดี  ปามทุา  ผู้อํานวยการโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)                                                
63. นางดัสสนี  สังข์วงษ ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยทองหลาง  
64. นางสาวรัตนา  ทิ้งแสน  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคค ี  
๖5. นางกาญจนา  ทาทํานุ  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านไผ่ 
66. นายเกียรติณรงค์  วันคาํ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจิก (บุญมีประชานุกูล) 
67. นายวิชัย  พรหมบุตร   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านลาด  
68. นายพงษ์ศักด์ิ  รอดพงษ์  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญฯ 
69. นางสาวกัญญ์ชิสา  ทมุมาพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ     
70. นายมนตรี  สุวรรณเนตร  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองปลาหมอ  
71. นายไพรัช โตบารมีกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติวิหารฯ 
           /72. นายวัชรวัฒน์.. 
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72. นายวัชรวัฒน์  ศลิาชัย  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองอ่างทอง     
๗3. นางปฐมา  บัวสด   รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง 
๗4. นายพิทยา  ศรีดาพันธ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสะเดาฯ 
๗5. นางนุศรา  ชูวงษ์   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. นางสาวกฤษณา  บํารุงราษฎร์ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดลําบัว   
86. นางยุพิน  เสือสุริย์   รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 
87. นายนิวัฒน์  วงศ์สวาสด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองโรง 
88. นางสาวกันตนา  จิตบรรจง     ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกุ่มหักฯ 
89. นายอาณัติ  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  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 
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  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองหมูใต้ฯ   
๑07. นางสาวอัญญารัตน์  เกตุสวรรณ์ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองใหม่  
๑08. นางเธียรรัตน์  ศรีร ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน   
๑09. นางนัฎฐา  สมบัติศรีเจริญ  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสร้างบุญ  
๑10. นายปิยวัฒน์  เปลี่ยนสกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 
111. นายอุเทน  ศรีสลุง   แทนผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68  
                /112. นางมะลิวรรณ... 
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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. นางประทุม  สาฤทธี  แทนรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด 
๑42. นางวินิจฉัย  อ่อนสําอางค์            ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าฤทธ์ิ 
๑43. นางณัฐชยา  บุญด้วยลาน   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์   
144. ว่าที่ พ.ต.วชิรโรจน์  โคตะคาม  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 
๑45. นายสมพร  หว่างกล่อม   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 
๑46. นายเกรียงไกร โมราบุตร   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดปากนํ้า  
๑47. นางเพลินพิศ  เปลี่ยนสกุล   รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคําพราน                                   

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ตรมีงคล   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ไปราชการ 
2. นางธัญพร  สมบูรณ์ศักด์ิศรี ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                         ไปราชการ 

/ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม     จํานวน    11   ราย  
1. นายดุสิต  จันทร์ศร ี   ศึกษานิเทศก์ 
2. นายอนุรักษ์  ระย้า   ศึกษานิเทศก์ 
3. นางนิภาภรณ์  สุทธสิงห ์  ศึกษานิเทศก์ 
4. นางปาจรีย์  สังข์วงษา  ศึกษานิเทศก์ 
5. นางศิริรัตน์  คอยเกษม  ศึกษานิเทศก์ 
6. นางสําเริง  ถาวรทรัพย์  ศึกษานิเทศก์ 
7. นางสาวสุชาดา  ทองอยู่  ศึกษานิเทศก์ 
8. นางสาวสุกัญญา  หมั่นจิตร ์  นักประชาสัมพันธ์ 
9. นางชุตินันต์  กรณ์เวทย์โภคิน  นักจัดการงานท่ัวไป 
10. นางสาวณิชาภา  โชคสุขสําราญ    นักจัดการงานท่ัวไป 

- ก่อนดําเนนิการประชุม สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบรุี เขต 2 ไดจั้ดพธิปีระดบัเครื่องหมาย
อินทรธนขู้าราชการครตูําแหน่งครูผูช้่วย และพธิีมอบเกยีรตบิตัร ใหแ้กส่ถานศกึษาและข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษาที่ได้รบัรางวัลต่าง ๆ ดังนี ้

1. พิธีประดบัเครื่องหมายอินทรธนูขา้ราชการครตูําแหน่งครผูู้ช่วย 
ด้วย สพป.สระบุรี เขต 2 ได้เรียกบรรจุบุคคลท่ีขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ เมือ่วันที่ 4 มกราคม 2562  

จึงกําหนดทําพิธีประดับเคร่ืองหมายอินทรธนูข้าราชการครูตําแหน่งครูผูช่้วย 

2. พิธีการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ      
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดําเนินการการคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา และโครงการดีเด่น 

ในส่วนกลาง  และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัล  MOE  AWARD  ประจําปีการศึกษา  
๒๕๕๙  จํานวน  ๕  สาขา  ประกอบด้วย   
  ๑. สาขาเทิดทนูสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
                     ๒. สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                     ๓. สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
                     ๔. สาขาส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
                     ๕. สาขาอนุรักษ์มรดกไทย                

    สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศผลการคดัเลือก ฯ แล้ว  ปรากฏว่า  มโีรงเรียนและ
ข้าราชการในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้รับรางวัล MOE  AWARD  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ผลงานระดับดีเด่น 
จึงขอมอบเกียรติบัตร เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
                     ๑. ประเภทสถานศึกษา สาขาส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม  ได้แก่  โรงเรียนบา้นหนองผกัหนอก                 
                     ๒. ประเภทบุคคล สาขาอนุรักษ์มรดกไทย ได้แก่ นายพนม  เปียสกลุ  ผู้อํานวยการโรงเรียน                    
บา้นหนองผกัหนอก 

3. พิธีมอบเกียรติบตัรเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม  
    วชิาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ  (ภูมิภาค ภาคกลาง 
    และภาคตะวันออก)  ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 
        ๑. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.1 - ม.3 ได้แก่ โรงเรียนบา้นลาํสมพุง 

 ๒. การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงม.1 - ม.3 ได้แก่ โรงเรียนอนบุาลทบักวาง  
           ๓. การแข่งขันการป้ันดินนํ้ามันปฐมวัย ได้แก่ โรงเรียนอนบุาลมวกเหลก็ 
             /4. การแข่งขัน... 
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           ๔. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
ม.1-ม.3 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนนคิมทบักวางสงเคราะห์ 1  

  5. โรงเรียนในสงักัดที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญรางวัลมากที่สุด ในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 
มีรายละเอียดรางวัล ดังน้ี 

       - รางวัลเกียรตบิตัรเหรยีญทองรองชนะเลศิอันดบั 1 จํานวน   2  รางวัล 

       - รางวัลเกียรตบิตัรเหรยีญทองรองชนะเลศิอันดบั 2  จํานวน   1  รางวัล 

       - รางวัลเกียรตบิตัรเหรยีญทอง   จํานวน  10 รางวัล 

       - รางวัลเกียรตบิตัรเหรยีญเงิน   จํานวน    9 รางวัล 

       - รางวัลเกียรตบิตัรเหรยีญทองแดง   จํานวน    3 รางวัล 

       - รางวัลเกียรตบิตัรเข้าร่วมการแขง่ขนั  จํานวน    3 รางวัล 

      รวมทั้งสิ้น  28 รางวัล 

เริ่มประชุมเวลา    09.30 น.         

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
- นายสมเกียรติ  ชิดไธสง  ผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  

ประธานการประชุมฯ แจ้งขอ้ราชการของ สพป.สระบุรี เขต 2 ดังน้ี 

1. เรื่อง ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกระเบียบ จะมีการเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นร้อยละในปีงบประมาณ 2562 
และใหท้างโรงเรียนไปศึกษาดู กฎ ก.ค.ศ. ที่ออกใหม่ให้เข้าใจ และจะมกีารประชุมช้ีแจงอีกคร้ังหน่ึง  

2. เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัย ขอให้โรงเรียนดูแลเป็นพิเศษ และควรมีการแจ้ง 
ในที่ประชุมครใูนโรงเรียนทุกคร้ัง 

  3.   ประธานฯ ได้กล่าวช่ืนชมผู้อํานวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ที่ได้ช่วยกัน
สร้างสรรค์ผลงานทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ และแจ้งว่า ในวันน้ี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และผู้อํานวยการกลุ่ม จะมาสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี ให้ที่ประชุม  รับทราบ และ
การวางเป้าหมายในการทํางาน โดยในปี 2562  เรื่องอัตรากําลังจะได้รับการแก้ปัญหามากที่สุด 

  4.   เรื่องวันครู ประจําปี 2562 จะมีการแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
        4.1 ไปรว่มพิธีวันครูที่จังหวัดสระบุรี 
        4.2 ไปรว่มพิธีวันครูที่อําเภอ 
                 4.3 มาร่วมกิจกรรมที่ สพป.สระบุรี เขต 2  โดยจะมีการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ และ
ทานอาหารคํ่าร่วม0กัน  โดยจะมีการแจกเกียรติบัตรมอบให้ผู้อํานวยการโรงเรียนและครูผู้สอน โดยกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดําเนินการดังกล่าว 

- ทีป่ระชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่  3  ประจําปี 2561 
-  มติทีป่ระชมุ  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 3 ประจําปี 2561 (9 พฤศจิกายน 2561)          

               /ระเบียบวาระที่ 3... 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 

3.1 กลุ่มบริหารงานบคุคล 
(โดยนายเลก็  ทาเพชร  รองผอ.สพป.สระบรุ ีเขต  2) 

3.1.1  เรือ่ง การยา้ยขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตาํแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ได้มีคําสั่งย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 

การศกึษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 2 ตามมติ กศจ.สระบุร ีในการประชุม คร้ังที่ 12/2561 เมื่อวันที ่25 ธันวาคม ๒๕61 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 จํานวน  2  ราย ดังน้ี 
   1. นายปฏิวัติ  จันทร์ทิพย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า  

                ย้ายไป  โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บํารุง) 
  2.  นายศุภกร  เทพภูม ีผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าคลอ้  
           ย้ายไป  โรงเรียนวัดชําผักแพว  

3.1.2  เรือ่ง การประกาศตําแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษาว่าง (เพิม่เติม)   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 2 ได้ประกาศตําแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษาว่าง 

 (เพ่ิมเติม)  จํานวน  2  ตําแหน่ง ได้แก่  
1. โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 
2. โรงเรียนวัดท่าคล้อ 

และตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา (โรงเรียนที่ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด) จํานวน 16 ตําแหน่ง เพ่ือให้ผู้ประสงค์
ขอย้ายที่ย่ืนคาํร้องขอย้ายประจําปีไว้ แต่มิได้ระบุช่ือสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ย่ืนความประสงค์ขอย้าย 
ไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มิได้ย่ืนคําขอไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไปดํารงตําแหน่ง
ในสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตําแหน่งว่างก็ให้ย่ืนคําร้องขอย้ายเพ่ิมเติมได้ ภายในวันที ่25  มกราคม  2562  
ทั้งน้ี ผูข้อย้ายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที ่ก.ค.ศ.กําหนด  
3.1.3  เรื่อง ประกาศรบัสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา  
          สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้อํานวยการสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษา (ตําแหน่งว่างโรงเรียนที่มีนักเรียนต้ังแต่ 40 คนขึ้นไป  ข้อมลูจํานวนนักเรียน 
ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561) จํานวนรวม 64 อัตรา (สพป.สระบุรี เขต 1 จํานวน 27 อัตรา และ สพป.สระบุรี เขต 2 
จํานวน 37 อัตรา) โดยมีกําหนดการคัดเลือก ดังน้ี 

     1. รับสมัคร วันพฤหัสดีที่ 3 ถึงวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
ณ สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดสระบุรี  

     2. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการคัดเลือกในเว็บไซต์ของสาํนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
www.saraburipeo.go.th และผ่านช่องทาง facebook เพจ“สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี”ภายในวันจันทรท์ี่ 
14 มกราคม 2562  

      3. สอบข้อเขยีน ภาค ก ความรู้ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที ่วันเสารท์ี่ 19 มกราคม 2562 
       4. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก มีสทิธิเข้ารับการประเมินภาค ข และ ภาค ค 
ภายในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 
       5. ประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  
               (1) ประเมนิประวัติและประสบการณ์  (2) ประเมินผลงาน (3) ประเมินศักยภาพ         
ระหว่างวันจันทร์ที่ 28 มกราคม – วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 
                  /6. ประเมิน... 
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       6. ประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่ง ประเมินวิสัยทัศน์แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษา และสัมภาษณ์  วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 
       7. ประกาศผลการคัดเลือก/การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 
      8. พัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด  
ตามวันที่ สพฐ.กําหนด  
      9. แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา  ตามวันที่ สพฐ.กําหนด 
    10. ปฏิบัติงานที่สถานศึกษาที่ได้รับแต่งต้ังเพ่ือรับการประเมินสัมฤทธิผล 1 ปี 
3.1.4  เรื่อง การส่งเอกสารขออนุมัตแิต่งตั้งครูผู้ชว่ยซ่ึงผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม 
         และพัฒนาอย่างเข้มให้ดาํรงตําแหน่งคร ู

        ให้โรงเรียนที่จะเสนอขอแต่งต้ังครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มให้ดํารงตําแหน่งครู ส่งบัญชีสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตําแหน่งครูผู้ช่วย
ที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เมื่อครบ 2 ปีแล้ว ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กําหนดพร้อมสําเนา
ใบประกอบวิชาชีพครูด้วย เน่ืองจากมีข้าราชการครูตําแหน่งครูผู้ช่วยบางราย ได้รับยกเว้นให้ใช้หลักฐานที่ใช้แสดง    
ในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรสุภาออกให้ เพ่ือปฏิบัติหน้าทีส่อนแทนใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครูเป็นการช่ัวคราว
ในวันที่บรรจุและแต่งต้ังตามมาตรฐานตําแหน่งครูผู้ช่วย แต่เมื่อผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ครบ  2 ปีแล้ว จะขออนุมัติแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานตําแหน่งครู 
ดังน้ัน จึงขอให้โรงเรียนจัดส่งเอกสารสรุปการผ่านการประเมินครบ 2 ปี พร้อมสําเนาใบประกอบวิชาชีพครูทุกครั้ง
เพ่ือใช้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวด้วย 
3.1.5  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสาํนักงาน 
           คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 

        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้กําหนดปฏิทิน และรายละเอียดตัวช้ีวัดในการประเมนิ
ตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 ผู้ขอย้ายจะต้องมีคณุสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที ่ก.ค.ศ.กําหนด โดยยื่นคําร้องขอย้าย
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาและความเห็นคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ผ่านผูบั้งคับบัญชาตามลําดับ ระหว่าง
วันที่ 9 – 29 มกราคม 2562 (15 วันทําการ) กรณขีอย้ายภายในเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา ส่งจํานวน 1 ชุด  และกรณี  ขอย้ายไป
ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งจํานวน 2 ชุด พิจารณาย้ายรอบที่ 1 ภายในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562  
ย้ายรอบที่ 2 ภายในวันที ่15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2562 สามารถดูตําแหน่งว่างอัตรากาํลังครแูละสาขาวิชาเอกที่ต้องการ
ของสถานศึกษาได้ ทางเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายไป หรือสอบถามข้อมูลตําแหน่งว่าง
ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆได้ ซึ่ง สพฐ.กําหนดให้เขตพ้ืนที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ตําแหน่งว่างให้ทราบ 
ก่อนวันที่ 9 มกราคม 2562   
3.1.6 เรื่อง การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร(ในยามปกติ)  
         ตามมาตรา ๑๔ (๕) แห่งพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ของครูซ่ึงทาํการสอนหนังสือหรือ
วิชาการตา่ง ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของ กระทรวง ทบวง กรม หรือราชการสว่นท้องถ่ิน ทัง้นีต้ามทีก่ําหนดใน
กฎกระทรวง และผู้ว่าราชการ จังหวัดออกใบสําคญัให้ไว้  กฎกระทรวงฉบบัที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๑๗)  ออกตามความ
ในพระราชบญัญตัรัิบราชการทหารของครู                     
            ข้อ ๓  ครูซึ่งจะได้รับการยกเว้น  

               (2) มีเวลาสอนสปัดาหล์ะไม่น้อยกว่าสิบแปดช่ัวโมงสําหรับคร ูซึ่งประจําทําการสอน 
ในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาลงมา หรือไม่น้อยกว่าสิบห้าช่ัวโมงสําหรับครูซึ่งประจําทําการสอนใน
สถานศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา 

                                   /ข้อ 4 .... 
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ข้อ ๔  วิธีการยกเว้นครู 

              (๑) ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องส่งรายช่ือครู ซึ่งจะได้รับการยกเว้นไปยังผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งครูผู้น้ันทําการสอนอยู่ในท้องที่ก่อนเดือนเมษายนของปีที่ถูกเรียกไม่น้อยกว่า
หกสิบวันเว้นแต่กรณีการย้ายไปประจําทาํการสอนในสถานศึกษาอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในใบสาํคัญยกเว้นครู 
ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องส่งรายช่ือครูที่ย้ายมาประจําทําการสอน ซึ่งจะได้รับการยกเว้นน้อยกว่าหกสิบวันได้ แต่ต้อง
ก่อนการตรวจเลือกในจังหวัดที่เป็นภูมิลําเนาทหารของครูผู้น้ัน 

เอกสารประกอบการขอยกเว้นครูหรือครูอัตราจ้างเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารประจําการในยามปกติ  
1. คําร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารจํานวน ๒ ชุด  
๒.  หนังสือรับรอง (ว่าเป็นครูหรอืครูอัตราจ้าง) (ต้องประทับตราโรงเรียนด้วย) จํานวน ๒ ชุด  
๓.  บัญชีรายช่ือครูที่ขอยกเว้นทหารฯ (ต้องประทับตราโรงเรียนด้วย) จํานวน 2 ชุด (ต้องเป็นครูประจําทําการ  
     สอนนักเรียนไม่น้อยกว่า 15 คนและมีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง)  
๔.  สําเนาใบสําคัญ (แบบสด. 9) จํานวน 2 ชุด  
๕.  สําเนาหมายเรียก (สค. ๓๕) จํานวน 2 ชุด  
6.  สําเนาทะเบียนบ้านจํานวน 2 ชุด  
๗.  สําเนาบัตรประชาชนจํานวน 6 ชุด  
8.  สําเนาบัตรข้าราชการครูจํานวน 6 ชุด  
9.  สําเนาหนังสือส่งตัวจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่สง่ตัวให้ครูหรือครูอัตราจ้างไปปฏิบัติงานที่ 

สถานศึกษาจํานวน 2 ชุด  
10. สําเนาหนังสือแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่สอน (กรณีครผููส้อน) (ต้องประทับตราโรงเรียนทุกหน้า) จาํนวน ๒ ชุด 
11. ตารางสอนประจําตัวครู (ต้องประทับตราโรงเรียนด้วย) จํานวน 2 ชุด  
๑2. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจํานวน 2 ชุด  
13. สําเนาสญัญาจ้าง (กรณีเป็นครูอัตราจ้าง) จํานวน ๒ ชุด และระยะเวลาการจ้างต้องคร่อมเดือนเมษายน 

 จํานวน 2 ชุด  
๑4. สําเนาหลกัฐานการเปลี่ยนช่ือ / นามสกุล (ถ้ามี) จํานวน ๒ ชุด 

หมายเหต ุผู้ประสงค์จะขอยกเว้นครูเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารประจําการในยามปกติจะต้องส่งเรื่อง 
             ขอยกเว้นฯก่อนเดือนเมษายนของปีที่ถูกเรียกไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน (กําหนดสง่เอกสารถึงสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
             การศึกษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 2 ไม่เกินวันที่ 20 มกราคม ของทกุป)ี 

3.1.7  เรื่อง การสรุปผลงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจาํปี 2561 
                   -  ได้มีการสรุปผลงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจําปี 2561 ตามภารกิจหลักของกลุ่มฯ 
งานโครงการต่าง ๆ และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม  

3.2 กลุ่มนโยบายและแผน 
(โดยนายเลก็  ทาเพชร  รองผอ.สพป.สระบรุ ีเขต  2) 

3.2.1  เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ด้วย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 
10 ตุลาคม พ.ศ.2561 มีมติเห็นชอบอนุมัติให้เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จํานวน 3 โรงเรียน ดังน้ี 
                   /1. โรงเรียน... 
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1. โรงเรียนบ้านปึกสําโรง ตําบลแสลงพัน อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
2. โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี ตําบลแสลงพัน อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี    
3. โรงเรียนวัดหนองไทร ตําบลคลองเรือ อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

                     จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  
3.2.2  เรื่อง การสรุปผลงานของกลุ่มนโยบายและแผน ประจําปี 2561 
                   -  ได้มีการสรุปผลงานของกลุ่มนโยบายและแผน ประจําปี 2561 ตามภารกิจหลักของกลุ่มฯ 
งานโครงการต่าง ๆ และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม  

3.3 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(โดยนายเลก็  ทาเพชร  รองผอ.สพป.สระบรุ ีเขต  2) 

3.3.1  เรื่อง การมอบเครื่องหมายเชดิชูเกียรต ิ“คุรุสดดุี” ประจําปี 2561 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประกาศรายช่ือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับเคร่ืองหมาย 

เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ประจาํปี 2561 มีขา้ราชการในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
ได้รับคัดเลือก จํานวน   4   คน   
    ในการน้ี สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดให้มีพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี”ประจําปี 2561 
ในงานวันครู วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา                       
(กําหนดการ) รายช่ือดังน้ี 

1. นายสมเกียรติ ชิดไธสง  ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 
2. นายนนทิศกัด์ิ  ผาผาย  ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต 2 
3. นายวีรพงษ์  ไชยหงษ์  ผอ.รร. รร.บ้านซับกระดาน 
4. นางพรปวีณ์  เพชรแทน ครู  รร.บ้านหนองผักหนอก 

3.3.2  เรื่อง การมอบรางวัลและเกยีรตบิัตรในวนัครู 16 มกราคม 2561 ของจังหวดัสระบุร ี
ด้วย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี และคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 

ประจําปีพุทธศักราช 2562 ได้กําหนดสถานที่จัดงานวันครู ประจําปี 2562 ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี 
และจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มผีลงานดีเด่น ดังน้ี 
  1. รางวัล “ครแูละบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นจังหวัดสระบุรี ประจาํปี 2561” รวม 52 คน 
(รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายวาระประชุม 2) 

  2. รางวัล“พระพฤหัสบดี” ประจําปี พ.ศ.2561  สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ดังน้ี 

    2.1 นายสมเกียรติ  ชิดไธสง   ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 
    2.2 นายดุสิต   จันทร์ศร ี   ศึกษานิเทศก ์สพป.สระบุรี เขต 2 
    2.3 นายพนม  เปียสกุล    ผอ.รร. รร.บ้านหนองผักหนอก 
    2.4 นางธัญพร  สมบูรณศ์ักด์ิศร ี นักวิชาการศึกษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2.5  นางสาววรรณา  นาเจริญ    นักจัดการงานทั่วไป ผอ.กลุ่ม อํานวยการ 
3. รางวัลครูผูส้อนดีเด่นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจําปี ๒๕๖๑ 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล ตําแหน่ง /สถานศึกษา สาระการเรียนรู้ 
1 นางวิไลลักษณ์ ขันกสิกรรม ครู รร.อนุบาลวังม่วง ปฐมวัยดีเด่น 
2 นางสาวอรกัญญา รัชวัฒน์ ครู  รร.วัดเจริญธรรม วิทยาศาสตร์ดีเด่น 
3 นางสาวนุชนารถ ผาน้อย ครู รร.อนุบาลวังม่วง การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น 
4 นางสาวสุทธิดา ศรีนวลจันทร์ ครู รร.อนุบาลวังม่วง ภาษาอังกฤษ 
5 นายพิทักษ์สัน บัวภา ครู รร.วัดบ้านลํา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น 
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สําหรับรางวัลอ่ืน ๆ ที่ได้รับการยกย่อง จากหน่วยงาน สถาบันอ่ืน ๆ สํานักงานเขตพ้ืนที่มอบให้แต่ละ 
อําเภอ นํามอบให้แก่บุคลากรในแต่ละอําเภอ (แจ้งเบ้ืองต้น ไว้ 2 รางวัลหากมีเพ่ิมเติมจะประสานกับหน่วยจัดอําเภอน้ัน ๆ  

1. รางวัลผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก “ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นจังหวัดสระบุรี ประจําปี 2561”  
รวม 17 คน มอบเป็นเกียรติบัตรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 2 

           2.รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  

3.3.3  เรื่อง การคัดเลือก “รางวัลครูดีศรสีระบรุ”ี  
 กําหนดให้ส่งแบบเสนอผลงาน เพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ภายในวันที่ 9  มกราคม 2561 

และสพป.สระบุรี เขต 2 จะแต่งต้ังคณะกรรมการจากผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสหวิทยศึกษา ศกึษานิเทศก์ ประเมิน
การปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ และผลงานตามเอกสารหลักฐานที่นําเสนอ   
            สพป.สระบุรี เขต 2 จะประกาศเกียรติคุณผู้ได้รบัคัดเลือก ในงานวันครู (ภาคคํ่า) วันที่ 16 มกราคม 2562 
ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

3.3.4  เรื่อง การสรปุผลงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปี 2561 

                   -  ได้มีการสรุปผลงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปี 2561   
ตามภารกิจหลักของกลุ่มฯ งานโครงการต่าง ๆ และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม  

3.4  กลุ่มอํานวยการ 

(โดยนางสาววรรณา  นาเจริญ  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ) 

3.4.1 เรื่อง การรายงานการประเมนิผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2561 
ตามท่ี สพป.สระบุรี เขต 2 ได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดรายงานการประเมินผลการปรับปรุง 

การควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2561 และให้สง่ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2561  น้ัน 
  บัดน้ี สพป.สระบุรี เขต 2 ได้สรุปรายงานปัญหาด้านต่าง ๆ และ  แนวทางการปรับปรุงการประเมินผล
การปรับปรุงการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจําปีงบประมาณ 2561  มาเพ่ือทราบ รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม 1                     
3.4.2  เรื่อง ขอขอบคุณ 
  ด้วย สพป.สระบุรี เขต 2 ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญกับโรงเรยีนในสังกัด ที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญ
ร่วมบริจาคเงิน และร่วมสนับสนุนสินค้าเพ่ือการกุศลจากหน่วยงานต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. ร่วมอนุโมทนาบญุถวายผา้พระกฐินราชทาน ประจาํปี2561 มีโรงเรียนร่วมอนุโมทนาบุญ ดังน้ี 
1.1 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง        
1.2 โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส      
1.3 โรงเรียนวัดโคกกรุง      
1.4 โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง      
1.5 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า                                 
1.6 โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 
1.7 โรงเรียนวัดร่องแซง                                       
1.8 โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)       
1.9 โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง     
1.10 โรงเรียนวัดคลองห้า  
                                                                               /1.11 โรงเรียน... 
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1.11 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง       
1.12 โรงเรียนวัดสร้างบุญ     
1.13 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ     
1.14 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น     
1.15 โรงเรียนบ้านซับกระดาน     
1.16 โรงเรียนบ้านลําพญากลาง      
1.17 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 
1.18 โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี        
1.19 นายเล็ก  ทาเพชร รองผอ.สพป.สบ.2    
1.20 ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤต  ตรีมงคล รองผอ.สพป.สบ.2   
1.21 นางบัวคํา  ต้ังสุวรรณ์ รองผอ.สพป.สบ.2   
1.22 บุคลากรใน สพป.สระบุรี เขต 2     

  2.  ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลอืนกัเรียนทีป่ระสบภัยหนาวในพืน้ที่จังหวัดเลย ตามโครงการ รนิน้าํใจ 
                          ช่วยภยัหนาว สพฐ. มีโรงเรียนร่วมบริจาคเงิน ดังน้ี 
       2.1 โรงเรียนบ้านซับกระดาน 
       2.2  โรงเรียนบ้านโป่งไทร 

  3.  ร่วมอนุโมทนาบญุโครงการกองทุนประทปีแหง่ธรรม ของศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนาวันอาทติย์ 
วัดโพธาวาส โดยสละทรพัย์คนละ 1 บาท จากจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสถานศกึษา มีโรงเรียนร่วมอนุโมทนาบุญ ดังน้ี 
       3.1 โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม 
       3.2 โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน 
       3.3 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 
       3.4 โรงเรียนบ้านบางกง 
       3.5 บุคลากรใน สพป.สระบุรี เขต 2 

  4.  สนบัสนนุดอกมะลสิญัลกัษณข์องงานวันแม่แห่งชาติ ของสภาสังคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทย 
                         - เพ่ือจําหน่ายให้กับนักเรียนไปมอบให้แมใ่นวันแม่แห่งชาติ มีโรงเรียนร่วมสนับสนุน ดังน้ี 

1.1  โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1  
1.2  โรงเรียนวัดป่าไผ่ 
1.3  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 
1.4  โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 
1.5  โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 
1.6  โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 

5.  สนับสนุนดอกพุทธรักษาสัญลักษณ์ของงานวันพ่อแห่งชาติ ของสมาคมผู้อาสาสมัคร  
     ช่วยการศึกษา และคดัเลือกพ่อตัวอย่างแหง่ชาต ิ

                          - เพ่ือจําหน่ายให้กับนักเรียนไปมอบให้พ่อในวันพ่อแห่งชาติ มีโรงเรียนร่วมสนับสนุน ดังน้ี 
      4.1 โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) 
      4.2 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 
      4.3 โรงเรียนบ้านบางกง 
      4.4 บุคลากรใน สพป.สระบุรี เขต 2 
                   /3.4.3 เรื่อง... 
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3.4.3  เรื่อง ทบทวนการปักหมุดการใหบ้ริการหน่วยงานภาครัฐ 
  ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ขอแจ้งทบทวนโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดําเนินการ
ปักหมุดการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ จํานวน 8 โรงเรียน ดังน้ี 

1. โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 
2. โรงเรียนวัดขอนหอม 
3. โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ 
4. โรงเรียนวัดกุ่มหัก 
5. โรงเรียนวัดท่าคล้อ 
6. โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม 
7. โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยฯ 
8. โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 
จึงขอให้ดําเนินการให้เรียบร้อย หรือมีปัญหาอย่างไรขอให้แจ้งกลุ่มอํานวยการ สํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพ่ือจะได้ดําเนินการแจ้งกลุ่มพัฒนาระบบ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบต่อไป 
3.4.4  เรื่อง การสรุปผลงานของกลุ่มอํานวยการ ประจําปี 2561 
                   -  ได้มีการสรุปผลงานของกลุ่มอํานวยการ ประจําปี 2561 ตามภารกิจหลักของกลุ่มฯ งานโครงการต่าง ๆ 
และงานอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม  

      3.5 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรพัย ์

(โดยนางอรสา  เรืองรองธรรม รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มบรหิารงานการเงินและสนิทรพัย์) 
- มีข้อราชการแจ้งโรงเรยีนในสังกัด ดังนี้ 

  1. การสรุปผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2561 
              - งบลงทุน  มีบางโรงเรียนเบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณ เน่ืองจาก ผู้รับจ้างทํางานล่าช้า 
  2. เงินจ้างธุรการโรงเรียน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เดือนละ 9,000.- บาท 
จ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  3. การตรวจสอบพัสดุ ประจําปี 2561  ส่ง สพป.สระบุรี เขต 2  จํานวน  2 ชุด  
และ สพป.สระบุรี เขต 2 จะดําเนินการส่งให้สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี จํานวน 1 ชุด 
  4. การเบิกเงินค่าอินเทอร์เน็ต์โรงเรียน  ให้เบิกต้ังแต่เดือนธันวาคม 2561 ถงึเดือนมีนาคม 2562 
  5. การตรวจสอบข้อมูลผู้รับจ้าง เพ่ือป้องกันการโอนเงินเข้าบัญชีที่ปิดบัญชี หรือบัญชี
ที่ไม่มีการเคลือ่นไหว ตามนโยบายสํานักงานคลังจังหวัดสระบุรี  

      3.6 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

(โดยนางการะเกต  นิยมธรรม แทนผู้อํานวยการกลุ่มสง่เสริมการจัดการศึกษา) 

 3.6.1  เรื่องสรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม วิชาการ และ 
           เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดบัชาติ  
           (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) 
  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กําหนดจัดงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ จังหวัดนครปฐม  และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                                                                                                            /ประถมศึกษา... 



๑๔ 
 

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ส่งตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ จํานวน 
238 รายการ 709 คน  น้ัน 
  สรุปผลการแข่งขันของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นลําดับที่ 29             
จาก 48 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีรายละเอียดรางวัลดังน้ี 
  1. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ    จํานวน ๔ รายการ 
  2. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  จํานวน 6 รายการ 
  3. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2  จํานวน 4 รายการ 
  4. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง    จํานวน 86 รายการ 
  5. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน     จํานวน 75 รายการ 
  6. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง   จํานวน 32 รายการ 
  7. รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม    จํานวน 30 รายการ 

              รวมทั้งสิ้น 237 รายการ  ไม่เขา้ร่วมการแข่งขัน 1 รายการ 

3.6.๒. เรื่อง การแข่งขนักีฬาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากร สพป.สระบุรี เขต ๒ ปี ๒๕๖๒ 
ด้วยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้จัดทําโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 

ข้าราชการครูและบุคลากร สพป.สระบุรี เขต ๒ ปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีการเช่ือมสัมพันธไมตรีกัน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ
สร้างสัมพันธ์  โดยมีรายละเอียดการแข่งขัน ดังน้ี 
            ๑. กําหนดการแข่งขันกีฬา 
                        การแข่งขันกีฬาทุกประเภท กําหนดแข่งขัน(นอกรอบ) วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ และในวันที่ 
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ (ซึ่งเป็นวันครู) กําหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พิธีเปิด เวลา ๑๒.๓๐ น. และมีกิจกรรมภาคคํ่า 
ณ สนามกีฬาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  
                     ๒. แบ่งสีตามหน่วยแข่งขัน ดังนี้ 

          อําเภอแก่งคอย(สีฟ้า), อําเภอหนองแค(สีเขียว), อําเภอมวกเหล็ก/อําเภอวังม่วง(สีเหลือง) 
และอําเภอวิหารแดง/สพป.สระบุรี เขต ๒(สีแดง) 

                ๓. ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน 
          ฟุตบอลชาย (อายุ ๔๕ ปี ขึ้นไป), ฟุตบอลชาย (อายุ ไม่เกิน ๔๕ ปี) ,วอลเล่ย์บอลชาย/หญิง 

เปตองชาย/หญิง, เซปักตะกร้อชาย, แชร์บอลหญิงและประกวดกองเชียร์และลีดเดอร์ของทั้ง ๔ หน่วย 
                ๔. รายชื่อผู้ประสนงานกีฬาอําเภอ 

          อําเภอแก่งคอย       นายสมชาย  แสงดวงมาศ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดถ้ําเต่า 
                        อําเภอหนองแค     นายอุทัย  สังข์วงษ์          ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแคฯ 

          อําเภอวิหารแดง    นายสําเภา  พาราพิชัย      ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเจริญธรรม 
          อําเภอมวกเหล็ก/วังม่วง  นายเล็ก  ชนะชัย       ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 

                  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน             
ในสังกัดทราบและเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน   

3.6.3 เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
        ปีการศึกษา 2561 
   ตามหนังสือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ที่ ศธ 041568/ว3334  
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่  

                                         /30 พฤศจิกายน 2561... 
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30 พฤศจิกายน 2561  น้ัน  ขณะนี้มสีถานศึกษาในสังกัดได้รายงานแล้ว จํานวน 83 แห่ง จึงขอให้สถานศึกษา              
ในสังกัดที่ยังมไิด้ดําเนินการรายงานฯ จํานวน 53 แห่ง เรง่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มกราคม 2562    

3.6.4 เรื่อง การรายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ CATAS 

   ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
โดยมีช่ือระบบว่า “ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา”Care And Trace Addiction in School 
System เรียกโดยย่อว่า CATAS System เพ่ือใช้ในการสาํรวจ การจัดเก็บ และรายงานข้อมูลสภาพการใช้สารเสพติด
ในสถานศึกษา ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดเป็นรายบุคคล ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการคัดกรองนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับสารเสพติด/ยาเสพติด และนําเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ CATAS System ทาง www.catas.in.th น้ัน                                  

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการ
รายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ CATAS ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ตามหนังสอืสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04156/ว2007 ลงวันที่ 2 สิงหาคม และ ที่ ศธ 04156/ว3453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 
จาการตรวจสอบปรากฏว่า มีสถานศึกษาเข้าไปรายงานในระบบจํานวนน้อย จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดเร่งดําเนินการ
รายงานให้เป็นปัจจุบัน  

3.6.5  เรื่อง การสรุปผลงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประจําป ี2561 

                   -  ได้มีการสรุปผลงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประจําปี 2561 ตามภารกิจหลักของกลุ่มฯ 
งานโครงการต่าง ๆ และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม  

3.7 กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

(โดยนายอนุรกัษ์  ระย้า แทนผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศฯ) 

3.7.1  เรื่อง การส่งเสริม พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
                - การประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

         ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดทําแนวทางการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการดําเนินการกําหนดกรอบและแนวทางในการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐานที่สถานศกึษากําหนด โดยมีเน้ือหาสําคญั
ในการดําเนินการระดับสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ (หน้า ๖๗) 

       ๑. ให้สถานศกึษาแตล่ะแห่งจัดให้มีระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา เพ่ือเป็น
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่สังคม 
ชุมชน และผูม้สี่วนเก่ียวข้อง 

       ๒. การจัดให้มีระบบการประกันคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ดังน้ี 
          ๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา

ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้สถานศึกษาและผู้เก่ียวข้องดําเนินการและถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน 
ทั้งน้ี สถานศึกษาอาจกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใช้ได้  

                                                                                       /กําหนดมาตรฐาน... 
 



๑๖ 
 

 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(ระดับละ ๓ มาตรฐานตามมาตรฐานใหม่) พร้อมทั้งประกาศค่าเป้าหมายของแต่ละปี โดยระบุระดับคุณภาพแต่ละ
มาตรฐาน ซึ่งตามรูปแบบใหม่ประเมินแบบองค์รวม ไม่ประเมินแยกรายประเด็นพิจารณา 

          ๒.๒ จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการจําเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความสําเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา                                                                       

 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นแผนระยะกลาง ๓-๕ ปี (แผนกลยุทธ์/แผน 

ยุทธศาสตร์/ธรรมนูญโรงเรียนเดิม) โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก กําหนดวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
และอัตลักษณ์ของผู้เรียน ซ่ึงเป็นผลจากวิสัยทัศน์ท่ีร่วมกันกําหนดข้ึน และแผนปฏิบัติการประจําปี ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ แต่ละ
โครงการต้องวิเคราะห์ว่าสนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใด ท้ังนี้ควรบูรณาการใหโครงการเดียวสนองหลายประเด็นพิจารณา 
หลายมาตรฐาน 

           ๒.๓ ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
            ๒.๔ ประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา โดยกําหนดผู้รับผดิชอบ   

ในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา และกําหนดการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยวิธีการและเครื่องมอืที่หลากหลาย
และเหมาะสม 

            ๒.๕ ตดิตามผลการดาํเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา และนํา
ผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา                                           

            ๒.๖ จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษานําเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประจําทุกปี 

   โดยผู้บริหารสถานศึกษานําบุคลากรทุกคนร่วมกันจัดทํารายงาน S A R ตามรูปแบบใหมท่ี่สะท้อนผล 

คุณภาพ การดําเนินงานของสถานศึกษา ท่ีตอบคําถาม 3 ข้อ  คือ 1) มาตรฐานของสถานศึกษาท่ีอยู่ในระดับคุณภาพใด 2) มีข้อมูล
หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์อะไรบ้างท่ีสนับสนุน และ 3) มีแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้สูงข้ึนต่อไปอย่างไร ท้ังนี้ ให้ทุก
โรงเรียนนําส่งสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเม่ือสิ้นปีการศึกษา (ภายในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒) โดยจัดส่งเป็นไฟล์ pdf มายังกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทางอีเมล เล่มเอกสารเก็บไว้ท่ีโรงเรียน  

          ๒ .๗ พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) และตามคําแนะนําของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
3.6.2  เรื่อง การสรปุผลงานของกลุ่มนิเทศ ตติตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจําปี 2561 

                   -  ได้มีการสรุปผลงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจําปี 2561  
ตามภารกิจหลักของกลุ่มฯ งานโครงการต่าง ๆ และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม  

- ทีป่ระชุม  รับทราบ           

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

- เรื่อง การส่งผลงานเข้ารับคัดเลือกรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ปี 2562  
            เน่ืองจากใกล้กําหนด(ประมาณเดือนมกราคม)ที่ สพฐ.จะประกาศให้มีการคัดเลือก “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS)”ระดับภาค และระดับชาติ ในปี 2562ทราบว่าจะมีการปรับรูปแบบการพิจารณาให้รางวัลดังกล่าว ดังน้ี 
   - การจัดทําเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับตัวช้ีวัดในแบบประเมิน (จํานวนไม่เกิน               
50 หน้ารวมภาคผนวก) ตามเดิม 
                     /- การนํา... 
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