
 
 

 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารใน สพป.ปท.๒ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 

วันอังคารที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมจ ารูญ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ประธาน    ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๒   เพ่ือรับรอง 
 ที่ประชุม …………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๑. กลุ่มอ านวยการ 

               ๑.๑  เรื่องการด าเนินการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ offline  
ตามกระบวนงานคู่มือส าหรับประชาชน ระดับสถานศึกษา 
            ตามท่ีขอให้โรงเรียนด าเนินการขับเคลื่อนโครงการประมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (CITIZEN  Info) และการยกเลิกส าเนาเอกสารราชการ (No Copy) โดย
ให้ทุกโรงเรียนด าเนินการปักหมุดการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ (CITIZEN  Info)  
            สพฐ.ให้ สพป.ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ และแนวปฏิบัติของการด าเนินการเผยแพร่การ
ใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ offline   ตามกระบวนงานคู่มือส าหรับประชาชนระดับ
สถานศึกษา 
    ในการนี้ สพป.ปทุมธานี เขต ๒ จะอบรมเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ภายในเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๒  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
     ๑.๒  เรื่องการด าเนนิงานควบคุมภายใน  
                       การด าเนินงานควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑    
                        ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒    ให้โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้  
            - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน 
            - แจ้งให้ทุกงานด าเนินการจัดท าแบบติดตาม ปค.๕ แบบ (CSA) และแบบ ปค.๕ 
ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาจัดท าแบบติดตาม ปค.๕ แบบ ปค.๔  แบบ ปค.๕  และแบบ ปค.๑                
                        - จัดส่งรายงานการควบคุมภายในให้ สพท. ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 ที่ประชุม .................................................................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ........................................... 
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๒  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   เรื่อง   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานผู้บริหารสถานศึกษสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
    ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒   มีต าแหน่งว่างข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษา  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน ๑๓ ต าแหน่ง 
และต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน  ๒๗ ต าแหน่ง 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ๑.  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙  ลงวันที ่๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
 ๒.  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๐๒๔   ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
 ๓.  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม  ๒๕๕๖ เรื่อง 
ข้อ ๕  ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ครูและ บุคลากรทางการศึกษา  ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ. 

๔. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๕  ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  เรื่อง  การแก้ไข 
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ข้อ ๒  ก าหนดแนวทางพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่าน 
 ๕. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค   

    ข้อ ๖ (๒) ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เป็นคณะท างานร่วมกันทุกเขตจังหวัดตรวจสอบข้อมูล    และจัดท า
รายละเอียดและน าเสนอการบรรจุ  แต่งตั้ง   และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท  
ทุกต าแหน่ง   ก่อนเสนอ อกศจ.  พิจารณาให้ความเห็นต่อ กศจ. เพื่อพิจารณาอนุมัติตามล าดับ   
 ๖. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๔๒๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน  ๒๕๖๑ เรื่อง  
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายฯ (ว ๒๔/๒๕๖๐) 
 ๑.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒       มีต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว่าง)  ดังนี้ 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน  ๑๓  ต าแหน่ง    
  ๑)  โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ 
  ๒)  โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 
  ๓)  โรงเรียนวัดอดิศร 
  ๔)  โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 
  ๕)  โรงเรียนศาลาลอย 
  ๖)  โรงเรียนวัดราษฎรบ ารุง 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

           ๗)  โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ 
  ๘)  โรงเรียนวัดทศทิศ 
  ๙)  โรงเรียนวัดแจ้งล าหิน 
          ๑๐)  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 
          ๑๑)  โรงเรียนวัดโสภณาราม 
          ๑๒)  โรงเรียนวัดลานนา 
          ๑๓)  โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 
  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา   จ านวน  ๒๗  ต าแหน่ง    
  ๑)  โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 
  ๒)  โรงเรียนวัดอัยยิการาม 
  ๓)  โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 
  ๔)  โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 
  ๕)  โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 
  ๖)  โรงเรียนวัดอัยยิการาม 
  ๗)  โรงเรียนวัดนาบุญ 
  ๘)  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 
  ๙)  โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 
          ๑๐)  โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 
          ๑๑)  โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 
          ๑๒)  โรงเรียนเจริญดีวิทยา 
          ๑๓)  โรงเรียนชุมชนบงึบา 
          ๑๔)  โรงเรียนชุมชนบงึบา 
          ๑๕)  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 
          ๑๖)  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 
          ๑๗)  โรงเรียนวัดเขียนเขต 
          ๑๘)  โรงเรียนวัดเขียนเขต 
          ๑๙)  โรงเรียนวัดเขียนเขต 
          ๒๐)  โรงเรียนวัดเขียนเขต 
          ๒๑)  โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 
          ๒๒)  โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 
          ๒๓)  โรงเรียนทองพูลอุทิศ 
          ๒๔)  โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
          ๒๕)  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 
          ๒๖)  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 
          ๒๗)  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 
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 ๒. ก.ค.ศ. ได้ก าหนดขนาดสถานศึกษา  เพ่ือประโยชน์ในการย้าย  ๔ ขนาด  ดังนี้ 
  ๑)  ขนาดเล็ก  มีจ านวนนักเรียน  ตั้งแต่   ๔๙๙  คนลงมา 
  ๒)  ขนาดกลาง  มีจ านวนนักเรียน  ตั้งแต่   ๕๐๐ – ๑,๔๙๙  คน 
  ๓)  ขนาดใหญ่  มีจ านวนนักเรียน  ตั้งแต่   ๑,๕๐๐ – ๒,๔๙๙ คน 
  ๔)  ขนาดใหญ่พิเศษ มีจ านวนนักเรียน  ตั้งแต่   ๒,๕๐๐  คนข้ึนไป 

  ๓.  การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ให้
ด าเนินการ  ดังนี้ 
       ข้อ ๑๐.๑  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาให้
พิจารณาย้ายตามล าดับดังนี้ 

      ๑)  ให้ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยกัน  
ภายในจังหวัดเดียวกัน  ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกันพร้อมกันก่อน   กรณีท่ีจังหวัดใดมีสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ขนาดหนึ่งเพียงสถานศึกษาเดียวให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาด้วยกันภายในจังหวัดเดียวกันซึ่งมีขนาดสถานศึกษาใกล้เคียงกันก่อน    การพิจารณาย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยกันจากจังหวัดอ่ืน ซึ่งมีขนาด
สถานศึกษาเดียวกัน 

      ๒)  ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยกันจาก 
จังหวัดอ่ืน  ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกันพร้อมกัน 

      ๓)  ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยกันภายใน 
จังหวัดเดียวกัน ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาใกล้เคียงกันพร้อมกัน 

      ๔)  ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยกัน  จาก 
จังหวัดอ่ืน ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาใกล้เคียงกันพร้อมกัน    
                  โดยให้มีการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายประกอบด้วยวิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า ความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ความ
อาวุโสตามหลักราชการ และระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบันโดยให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจัดท ารายละเอียดในการประเมินศักยภาพเสนอ กศจ.  เพ่ือให้ความเห็น ชอบ และ
จัดท าเป็นประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ข้อ ๑๑  “ การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาท่ีไม่เป็นไปตามข้อ ๑๐ 
        เมื่อพิจารณาย้ายตามข้อ ๑๐ แล้ว หากยังมีต าแหน่งว่างเหลืออยู่ให้พิจารณาผู้บริหาร
สถานศึกษาตามล าดับ  ดังนี้ 

          ๑๑.๑ ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายไปสถานศึกษาที่ต่างประเภทหรือขอย้าย 
ข้ามขนาดสถานศึกษาที่เกินกว่า ๑ ขนาด ภายในจังหวัดเดียวกันพร้อมกันก่อน 
   ๑๑.๒ ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาท่ีขอย้ายไปสถานศึกษาที่ต่างประเภทหรือขอย้าย 
ข้ามขนาดสถานศึกษาที่เกินกว่า ๑ ขนาด จากจังหวัดอ่ืน    ยกเว้นการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปแต่งตั้งในสถานศึกษา
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั้งนี้ ให้มีการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตามข้อ    ๑๐ ด้วย 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดทราบ หากผู้มีความประสงค์ขอย้ายประจ าปี  (วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒) ให้ยื่น
ความประสงค์ขอไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่ว่าง  ตามประกาศดังกล่าวได้  และให้ส่งค าร้องขอย้าย  
ส าเนา ก.พ.๗ ที่เป็นปัจจุบัน  เอกสารประกอบการพิจารณาการย้าย อย่างละ ๒ ชุด ส่วนแบบประเมิน
ศักยภาพและความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ให้แยกต่างหาก   จัดส่งจ านวน ๑๐ ชุด      
ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒   ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๒  หากพ้น
ระยะเวลาดังกล่าว  ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย 

 ที่ประชุม ............................................................................................................................. .............. 
............................................................................................................................. ........................................... 

๓.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

              ๓.๑  เรื่องการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานท า 
                      ดว้ย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ก าหนดการอบรมตาม
โครงการ   การยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท า กิจกรรมการสนับสนุน
ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ท าแบบวัดแววความถนัดด้านอาชีพ 
เพ่ือให้นักเรียน   ได้ค้นพบตนเองและโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดด้านอาชีพ ของนักเรียน โดยก าหนดการอบรมในวันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดลาดสนุ่น อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
                     ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนใน
สังกัดด าเนินการดังนี ้
                    ๑. ส่งครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวเข้ารับการอบรมดังนี้ 
                        ๑.๑ โรงเรียนประถมศึกษา ส่งครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว จ านวน  ๑  คน 
                        ๑.๒ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวเข้ารับการอบรม 
จ านวน ๒ คน (ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวระดับประถมศึกษา ๑ คน และระดับมัธยมศึกษา ๑ คน) 
                   ๒. ลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าอบรม ตามคิวอาร์โค๊ต (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 
                   ๓. ให้น าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมสายไฟส าหรับต่อพ่วง มาในวันอบรมด้วย 
                   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และแจ้งให้ครูแนะแนวในสังกัด เข้ารับการอบรมทุกโรงเรียนด้วย 
   ๓.๒  เร่ืองก าหนดการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัด
สมุทรปราการ 
   ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ แจ้งว่า ในฐานะเจ้าภาพ
ในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
 
 
 
 
 



๗ 
 

         ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ได้วางแผนจัดกิจกรรมการ
ประกวดและแข่งขันในระดับต่าง ๆ โดยก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการจัดกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรมด าเนินการ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
๑ ก าหนดการจัดงานมหกรรมฯ ระดับชาติ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ยืนยันแล้ว 
๒ โอนข้อมูลระดับเขตสู่ระดับชาติ ไม่เกิน ๒ พ.ย. ๒๕๖๒ ก าหนดวันแข่งขันที่แน่นอน

จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 

๓ ตรวจสอบรายชื่อครู นักเรียน ระดับชาติ ไม่เกิน ๓ พ.ย. ๒๕๖๒ 
๔ แก้ไข เปลี่ยนตัว ครู นักเรียน ระดับชาติ ไม่เกิน ๔ -๘ พ.ย. ๒๕๖๒ 

 
 จากการก าหนดปฏิทินการด าเนินงานจัดกิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก)      
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ดังกล่าวข้างต้น ที่ก าหนดให้โอนข้อมูล
ระดับเขตสู่ระดับชาติ ไม่เกินวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๒ มีความจ าเป็นต้องจัดการแข่งขันฯ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒  จึงจะสามารถ
ด าเนินการโอนข้อมูลให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ได้ทันตามก าหนด 
   ๓.๓  แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทาน
และรางวัลชมเชย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
   ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ            
เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ มีสถานศึกษา และนักเรียน ได้รับรางวัล ดังนี้ 
                ๑. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่                    
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์          
                 ๒. นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก  ได้แก่ 
เด็กหญิงกมลชนก  ผลทิพย์ โรงเรียนวัดคลองชัน       
                ๓. นักเรียนรางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ 
เด็กชายเตชินท์  รัตนธาราเกียรติ  โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี           
 ที่ประชุม ............................................................................................................ ................... 
............................................................................................................................. ...........................................          

๔.  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑  เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                 ๑)  ก าหนดการปฏิบัติงานการสอบ O-NET  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                      ตามท่ีจะมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ด าเนินการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษา 

 

 



๘ 
 

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ,ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖  ซึ่งได้ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบ O-NET  ให้
โรงเรียนและศูนย์สอบด าเนินการดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ โรงเรียนจัดส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนผ่านระบบO-NET 
ที่เว็บไซด์www.niets.or.th 

๑ ก.ค.– ๓๑ ส.ค. ๖๒ โรงเรียน 

๒ ศูนย์สอบ(เขตพ้ืนที่)จัดสนามสอบและห้องสอบ ผ่าน
ระบบ O-NET 

๑ ก.ค.– ๓๐ ก.ย.๖๒ ศูนย์สอบ 

๓ นักเรียนเทียบเท่าชั้น ป.๖/ ม.๓ และ Home school
สมัครสอบ O-NETที่เว็บไซด์ www.niets.or.th 

๑ – ๑๕   ต.ค.  ๖๒ ผู้ปกครอง 

๔ สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ ครั้ง
ที่ ๑ 

๑๐  ตุลาคม ๖๒ โรงเรียนตรวจสอบ 

๕ โรงเรียนแจ้ง เพิ่ม ลด ข้อมูลรายชื่อนักเรียนผ่าน 
ระบบ O-NET 

๑๐ – ๓๑  ต.ค.๖๒ โรงเรียน 

๖ ศูนย์สอบ(เขตพ้ืนที่)แต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับสนาม
สอบ 

ภายใน ๑๕ ธ.ค. ๖๒ ศูนย์สอบ 

๗ สทศ. ประกาศเลขท่ีนั่งสอบ ๕  มกราคม ๖๓ โรงเรียนตรวจสอบ 

๘ โรงเรียนแจ้ง เพิ่ม ลด ข้อมูลรายชื่อนักเรียนเป็นกรณี
พิเศษ 

ผ่าน ระบบ O-NET 

๕ -๑๕ มกราคม ๖๓ โรงเรียน 

๙ สทศ. ประกาศเลขท่ีนั่งสอบและสนามสอบส าหรับผู้
เข้าสอบกรณีพิเศษ ครั้งที่ ๒ 

๒๐  มกราคม ๖๓ โรงเรียนตรวจสอบ 

๑๐ ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนาม
สอบ/คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ 

มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์สอบ 

๑๑ วันสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   ๑  กุมภาพันธ์  ๖๓ สนามสอบ 

๑๒ วันสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑-๒ กุมภาพันธ์  ๖๓ สนามสอบ 

๑๓ วันสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑  มีนาคม ๖๓ สนามสอบ 

 



๙ 
 

ที ่ กิจกรรม ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   ประกาศผล ๒๕  มีนาคม  ๖๓ สทศ. 

๑๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    ประกาศผล ๒๖  มีนาคม  ๖๓ สทศ. 

๑๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ประกาศผล ๒๗  มีนาคม  ๖๓ สทศ. 

***ขอย้ า***  ขอให้ทางโรงเรียนเร่งรีบส่งข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ O-NET ให้แล้วเสร็จก่อน วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
เนื่องจากป้องกนัระบบลม่ และทางศูนย์สอบจะได้ด าเนินการจัดสนามสอบได้ตามปฏิทินทีก่ าหนด 

  ๒)  เรื่อง  การด าเนินการสอบและการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ  
       ๑. ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนที่จะด าเนินการสอบ คือ ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ด าเนินการจัดสอบโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จ านวน ๖๗  
โรงเรียน        ส าหรับโรงเรียนสังกัดเอกชน   และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบ 

       ๒.  ส านักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) ได้เชิญชวนผู้บริหาร และครูทุกท่านได้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบระดับสนามสอบ วิธีการสมัครและเข้าใช้งานบทเรียนอีเล็กทรอนิกส์ 
แบบออนไลน์  โดยใช้ Gmail เท่านั้น สมัครทางเว็บไซด์ www.niets.or.th และสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่ม
งานบริหารการทดสอบ สทศ. โทรศัพท์ ๐๒ ๒๑๗ ๓๘๐๐ ต่อ ๗๒๑ , ๗๓๙ และทาง  Email : 
orrasa.niets@gmail.com  ประกอบด้วยหลักสูตร และหน่วยการเรียน ดังนี้ 

หลักสูตรกรรมการคุมสอบ หลักสูตรกรรมการกลาง หลักสูตรหัวหน้าสนามสอบ 

หน่วยที่ ๑มาตรฐานการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน 

หน่วยที่ ๑มาตรฐานการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน 

หน่วยที่ ๑มาตรฐานการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน 

หน่วยที่ ๒ การบริหารจัดการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน 

หน่วยที่ ๒การบริหารจัดการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน 

หน่วยที่ ๒การบริหารจัดการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน 

หน่วยที่ ๓ภารกิจและบทบาท
หน้าที่ของกรรมการคุมสอบ 

หน่วยที่ ๓ภารกิจและบทบาท
หน้าที่ของกรรมการคุมสอบ 

หน่วยที่ ๓ภารกิจและบทบาท
หน้าที่ของกรรมการคุมสอบ 

 หน่วยที่ ๔ภารกิจและบทบาท
หน้าที่ของกรรมการกลาง 

หน่วยที่ ๔ภารกิจและบทบาท
หน้าที่ของกรรมการกลาง 

  หน่วยที่ ๕ภารกิจและบทบาท
หน้าที่ของหัวหน้าสนามสอบ 

mailto:orrasa.niets@gmail.com%20%20ประกอบด้วยหลักสูตร
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 ๒. เรื่องการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
    ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดวิชาที่จัด

สอบ จ านวน ๒ วิชา คือ วิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์   ก าหนดปฏิทินการสอบในวันที่  ๔ มีนาคม 
๒๕๖๓ 
 ๓. เรื่องการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  
               ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ก าหนดให้มีการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยก าหนดสมรรถนะในการประเมิน ๒ ด้าน คือ การอ่าน
รู้เรื่อง และการอ่านออกเสียง  และก าหนดปฏิทินการสอบใน วันที่  ๑๑-๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖ 
 ๔. เรื่องนโยบายการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน “๒๕๖๒ ปีทองแห่งการนิเทศ
ภายใน ๑๐๐%” 

    ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้พื้นที่และสถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะเร่งด่วน ๗ 
ประเด็น คือ 

๑. การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
๓. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
๔. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV,DLIT) 
๕. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
๖. การประกันคุณภาพการศึกษา 
๗. การจัดการศึกษาของโรงเรียนโครงการพิเศษ และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
๘.  การน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

(รายละเอียดเอกสารหมายเลข ๑) 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครูและผู้เกี่ยวข้องในการน านโยบายไปสู่การ

ปฏิบัติ   ที่เกิดผลส าเร็จที่ชัดเจน โดยจะมีคณะกรรมการนิเทศการด าเนินงานตามนโยบาย จาก สพป.ปท.๒ 
ไปนิเทศ ติดตาม ประกอบกับ สพฐ. ก าหนดให้ “ปี ๒๕๖๒ เป็นปีทองแห่งการนิเทศภายใน โดยใช้ห้องเรียน
เป็นฐาน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” ขึ้น  ซึ่งมีนโยบายให้โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา และขับเคลื่อนการนิเทศภายในโดยเน้นห้องเรียนคุณภาพ และการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน    โดยให้โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายใน ให้กับครูทุกคนครบ ๑๐๐ % 
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ในการนี้ เพ่ือให้กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนเป็นไปตามนโยบายและยกระดับคุณภาพผู้เรียน จึงขอความร่วมมือ ดังนี้ 
              ๑. ผู้บริหารศึกษาแนวทางการนิเทศด้านการจัดการเรียนรู้  ให้ชัดเจน (รายละเอียดเอกสาร
หมายเลข ๒) และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ครูทุกคนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มีมาตรฐาน 
             ๒. ผู้บริหารจัดระบบการนิเทศภายใน จัดท าแผนการนิเทศ และด าเนินการนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการนิเทศระดับชั้นเรียนของครูผู้สอนให้ครบทุกคน ทุกห้องเรียน ตามระยะเวลาที่
ก าหนด ( ตามแบบนิเทศที่ ๑-๖ )         
   ๓. การสรุปและรายงานผลการนิเทศ 
               ให้โรงเรียนจัดส่งรายงานผล/สรุปผลการนิเทศ มายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๒  จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
              ครั้งที่ ๑    ส่งรายงานผลการนิเทศ ภายในเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๒    โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง 
                           ส่งรายงานผลการนิเทศ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒     โรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ 
              ครั้งที่ ๒    ส่งรายงานผลการนิเทศ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒     โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง 
                           ส่งรายงานผลการนิเทศ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๒     โรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ 

     ภาพความส าเร็จในการนิเทศภายใน ระดับโรงเรียน 
 ๑. มีการสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียน 
 ๒. มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนรอบด้าน 
 ๓. มีระบบนิเทศภายในตามบริบทของโรงเรียน 
 ๔. มีแผนและคู่มือการนิเทศตามบริบทของโรงเรียน 
 ๕. มีการนิเทศครูทุกชั้นเรียน 
 ๖. มีการสรุปและรายงานผลการนิเทศ 
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 ๗. ผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับประเทศทั้ง NT และ O-NET สูงขึ้นผู้เรียนมีสมรรถนะ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามจุดเน้นของหลักสูตร 
 ๘. มีผลงานการปฏิบัติที่ดีของครูและนักเรียน       

   ที่ประชุม ............................................................................................................................. .......... 
......................................................................................... ...............................................................................         
 ๕.  กลุ่มนโยบายและแผน 

     ๕.๑  เรื่อง  การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
             ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  แจ้งโรงเรียนที่มีความประสงค์จะขอรับเงิน
อุดหนุน  จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือแสดงเหตุผลปัญหาความจ าเป็นในด้านต่าง ๆ ที่ทาง
โรงเรียนจะต้องพัฒนาในการจัดกิจกรรม   ด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โดยเสนอโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น     ในเขตพ้ืนที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ตามล าดับว่ามีงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนโครงการที่เสนอหรือไม่ ก่อนที่จะเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ปทุมธานี  โดยการเสนอโครงการในส่วนที่ขอรับเงินอุดหนุนส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้แบบโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนส่วนท้องถิ่น (รายละเอียดเอกสาร หมายเลข ๓)  

     ๕.๒  เรื่องการจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ 

  ด้วย สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒  เพ่ือเป็นค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ครั้งที่ ๒  งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๐๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พัน
บาทถ้วน)  ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าบริการอินเทอร์เน็ตของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือโรงเรียน ให้ค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นในการใช้งานเป็นส าคัญ ซ่ึงการ  
จัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ ๒  สพฐ.ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต
ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรที่ไม่ได้เป็นหน่วยเบิก สามารถด าเนินการเบิกค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ตได้ตาม
แนวทางการเบิกจ่ายดังนี้ 
  ๑.  เบิกจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เป็นล าดับแรก 
  ๒.  กรณีด าเนินการตามข้อ ๑ ไปแล้ว ให้เบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน
หรือโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 
  ๓.  กรณีด าเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว มีวงเงินเหลือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จัดสรรและเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในรายการอ่ืน ๆ ได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น (รายละเอียด
เอกสารหมายเลข ๔) 
          ทีป่ระชุม ........................................................................ ................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 

 ๖.  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

............................................................................................................................. ............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ทีป่ระชุม ............................................................................................................................. .............. 
........................................................................................................................................................................  

  ๗.  หน่วยตรวจสอบภายใน     

              ๑. เรื่องการจัดส่งรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา (แบบท่ี ๔)  และ 
รายงานหนี้ค้างช าระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา (แบบท่ี ๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
                  เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   การส่งรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค งวดไตร
มาสที่ ๑ – ๓ ที่ผ่านมา  มีโรงเรียนในสังกัดเป็นจ านวนมากส่งรายงานล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ปฏิทินการจัดส่งรายงานค่าสาธารณูปโภค    ดังนั้น  หน่วยตรวจสอบภายใน      จึงขอให้โรงเรียนจัดส่ง
รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา (แบบที่ ๔)  และ รายงานหนี้ค้างช าระค่าสาธารณูปโภค
ของสถานศึกษา (แบบที่ ๕)  ให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด  ดังนี้ 
   
งวดไตรมาสที่ รอบเวลา ก าหนดส่ง 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ธันวาคม ๒๕๖๑ ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ 
๒ มกราคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
๓ เมษายน ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๒.  สรุปขอ้สังเกตจากการตรวจสอบด้านการเงินบัญชีและพัสดุในภาพรวม ดังนี้ 
ข้อสังเกตด้านการเงินการบัญชี 

          ๑) การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน 
ข้อเสนอแนะ    
ขอให้ด าเนินการตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๔๔  ให้ครบถ้วน 

ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน   เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่ทางราชการ  โดยเคร่งครัด  
๒) ไม่จัดให้มีการตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินประจ าวัน 

ข้อเสนอแนะ    
ขอให้ด าเนินการแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลให้ท าหน้าที่ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินประจ าวัน   

ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐  ข้อ ๒๐ 
และข้อ ๓๗  โดยเคร่งครัด  เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่ทางราชการ 
           ๓)  มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่ายประจ าวัน ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและ 
การน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและก่ิงอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๒๐ และ ข้อ ๓๗ แต่กรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  กล่าวคือไม่ได้ท าการตรวจสอบทุกวันที่มีการรับและจ่ายเงิน   

ข้อเสนอแนะ   ขอให้ก าชับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว                     

โดยเคร่งครัด 
๔)  ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและไม่ได้จัดท ารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ 
ข้อเสนอแนะ    

ให้โรงเรียนจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินที่เบิกมาจากหน่วยเบิกเพ่ือควบคุมว่ารับมาก่ีเล่ม                   



๑๔ 
 

เล่มที่เท่าใดถึงเล่มที่เท่าใช้และเม่ือสิ้นปีงบประมาณให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปใช้จัดท ารายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงินให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๕ ตุลาคม  ของปีงบประมาณถัดไป   โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ.๒๕๒๐ 
ข้อ ๘  และ ข้อ ๑๑ 
           ๕)  หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินแสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วน   เช่น  ไม่แสดง วัน เดือน ปี
จ านวนเงินด้วยตัวเลข ตัวอักษร  เป็นต้น   
               ข้อเสนอแนะ 
               ขอให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและก่ิง
อ าเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐  ข้อ ๒๒  ใบส าคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินออกให้อย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
                 ๑)  ชื่อ สถานที่อยู่ หรือท่ีท าการของผู้รับเงิน 
                 ๒)  วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
                 ๓)  รายการแสดงการรับเงินว่าระบุเป็นค่าอะไร  
                 ๔)  จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
                 ๕)  ลายมือชื่อผู้รับเงิน 

๖)  ผู้ท าหน้าที่รับ – จ่ายเงินกับผู้ท าบัญชีเป็นคนเดียวกัน  
ข้อเสนอแนะ   
การทีม่อบหมายให้ผู้ท าหน้าที่รับ – จ่ายเงิน   และบันทึกรายการบัญชีเป็นคนเดียวกันนั้น    

เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องและไม่ เหมาะสมต่อระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการ    จึงควรก าหนด
แบ่งแยก หน้าที่ผู้ท าหน้าที่รับ – จ่ายเงินกับผู้บันทึกรายการบัญชีแยกออกจากกัน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการ
ควบคุมภายใน    ที่ดีและเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับทางราชการ 

๗)  การจ่ายเงินบางรายการไม่มีหลักฐานการจ่ายให้ตรวจสอบ  
ข้อเสนอแนะ    

               ขอให้ผู้บริหารก าชับเจ้าหน้าที่บัญชีไม่ให้บันทึกรายการจ่าย      หากไม่มีหลักฐานการจ่ายที่ผู้มี
อ านาจอนุมัติให้จ่าย   ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินประจ าวันปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๒๐  และ 
ข้อ ๓๗ 
           ๘)  ไม่ได้ให้ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย   พร้อมทั้งมีชื่อด้วยตัวบรรจงก ากับไว้ในหลักฐาน
การจ่าย  
      ข้อเสนอแนะ 
                ขอให้โรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและ 
กิ่งอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๓ 
          ๙)  ไม่ได้รายงานเงินรายได้สถานศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบ   ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการน าเงินรายได้
สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อเสนอแนะ 
ขอให้โรงเรียนรายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  ตามแบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 



๑๕ 
 

๑๐)  ไม่ได้ส าเนารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ ท าการสุดท้ายของเดือนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  ทราบทุกสิ้นเดือน 

ข้อเสนอแนะ 
                ขอให้โรงเรียนรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  ณ  วันท าการสุดท้ายของเดือนให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ทราบทุกสิ้นเดือน เพ่ือให้เป็นไปตามระบบการควบคุมการเงิน
ของ   หน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
          ๑๑)  ไม่น าเงินรายได้แผ่นดินส่งคลังภายในก าหนดเวลาตามระเบียบ 

ข้อเสนอแนะ 
                ขอให้โรงเรียนน าเงินรายได้แผ่นดินส่งคลังเดือนละ ๑ ครั้ง ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและ
การน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๖๔ 

๑๒)  ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงิน  
                  ข้อเสนอแนะ   ขอให้โรงเรียนจัดท าทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก  เพ่ือควบคุมหลักฐานที่ขอ
เบิกเงิน และให้เป็นไปตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ๑๓)  การจ่ายเงินถึงเกณฑ์ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย มีบางกรณีไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
                ข้อเสนอแนะ 
                ขอให้ถือปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร เรื่อง การหักภาษี ณ ที่จ่าย  โดยเคร่งครัด 
กรณีจ่ายเงินให้กับบุคคลธรรมดา วงเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาทข้ึนไป และกรณีจ่ายเงินให้กับห้างหุ้นส่วน
จ ากัด/ บริษัท วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐.๐๐ บาทข้ึนไป ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ ๑ ของราคาสินค้าก่อน
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

สรุปข้อสังเกตด้านการพัสดุ 

          ๑)  การจ้างงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                  
พ.ศ. ๒๕๖๐   บางรายการไม่ได้ปิดอากร 
     ข้อเสนอแนะ  
     ขอให้ปิดอากรแสตมป์ที่สัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง/บันทึกตกลงจ้าง  ซึ่งต้องค านวณจากจ านวนค่าจ้าง 
ในอัตรา ๑,๐๐๐.๐๐ ละ  ๑  บาท  เศษไม่ถึง ๑,๐๐๐.๐๐  ให้คิดเปน็  ๑  บาท 
              กรณีการจ้าง ตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขึ้นไป  ให้น าสัญญาไปสลักหลังตราสารเพ่ือช าระค่า
อากร (แทนการปิดอากรแสตมป์)  ที่ส านักงานสรรพากรก่อนท าสัญญาหรือภายใน ๑๕ วันนับแต่วันถัดจาก
วันท าสัญญา 
          ๒)  จากการสุ่มตรวจครุภัณฑ์ จ านวน  ๑๐  รายการ   ปรากฏว่าครุภัณฑบ์างรายการไม่ได้ให้รหัสที่ตัว
ครุภัณฑ์  
              ข้อเสนอแนะ   
              ขอให้ด าเนินการให้รหัสที่ตัวครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน   ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ  ๒๐๓ (๑) และ (๒) 
          ๓)  ไม่ได้จัดท าบัญชีวัสดุ   หรือมีการจัดท าแต่ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน 
               ข้อเสนอแนะ     
               ขอให้ด าเนินการให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน    ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ  ๒๐๓ (๑) และ (๒)   



๑๖ 
 

            ๔)   มีการด าเนินการจัดซื้อหรือการจ้าง   ตามข้อ ๗๙ วรรค ๒ (กรณีจ าเป็นและเร่งด่วน)  ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการด้วยวิธีดังกล่าว 

ข้อเสนอแนะ   
1. ขอให้จัดประชุมชี้แจงให้ครูได้ทราบบทบาทหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ เมื่อครูต้องการใช้พัสดุให้เสนอให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามล าดับขั้น    ซึ่งควรให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน 

2. ขอให้สั่ งการก าชับผู้ เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่ ให้ เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   กล่าวคือก่อนด าเนินการ
ซื้อหรือจ้างให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อ หรือ ขอจ้างเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่   
เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว  เจ้าหน้าที่จึงด าเนินการตามวิธีการซื้อหรือ
จ้างต่อไปได ้
          ๕)  จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินถาวรประเภทครุภัณฑ์   อาคารและสิ่งก่อสร้างที่ได้มาด้วยการ  จัดซื้อ
หรือจัดหามาโดยเงินงบประมาณ    หรือเงินนอกงบประมาณตลอดจนทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาคไม่
ครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะ  
ขอให้โรงเรียนจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน    โดยให้ปฏิบัติตาม

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๘.๒/๓๓๕๔๕ ลงวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๔ เรื่องการ    
ตีราคาทรัพย์สิน โดยเคร่งครัด 

          ๖)  ไม่จัดให้มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี   หรือมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบพัสดุประจ าปี  แต่ผู้ที
ได้รับการแต่งตั้งไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ    

                          ข้อเสนอแนะ   ขอให้สั่งการและก าชับผู้เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย   
          การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ      
          ของ ทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตาม  ข้อ ๒๐๕   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ   
          พัสดุซึ่งมิใช่ เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจ าเป็น  เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด  ๑  ปีที่ผ่านมาและตรวจนับพัสดุ  
           ประเภท ที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น 

   ๗)  ครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาคไม่น ามาบันทึกในทะเบียนคุมทรัพย์สิน    
  ข้อเสนอแนะ ขอให้ด าเนินการให้รหัสที่ตัวครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนให้เป็นไปตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๒๐๓ (๑) และ (๒) 
              ๘)  การจ่ายเงินค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าเช่าที่พัก จัดท าเอกสารการขอเบิก
เงินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นการ
ปฏิบัติ ที่ไม่ถูกต้อง 

                           ข้อเสนอแนะ  ขอให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ  
          บริหาร พัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๙๕ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐    
          เรื่อง การจัดอาหาร    อาหารว่างและเครื่องดื่ม    และค่าที่พัก    ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้             
          จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

                     ที่ประชุม ............................................................................................................................. .............. 
........................................................................................................................................................................ 

 



๑๗ 
 

   ๘.  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     ๑.  เรื่องสรุปรางวัลของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ป ี๒๕๖๒ 

        ด้วยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ก าหนดให้มรการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลงานดีเด่น รวม  ๕  รางวัล  ดังนี้ 

       ๑.๑ ครูภาษาไทยดีเด่น 

             ก าหนดให้มีการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพ่ือรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามา     
ภิไธย  ย่อ สธ ประจ าปี ๒๕๖๒ เขตละ ไม่เกิน ๒ คน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้ว ตามหนังสือ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  ๒ ด่วนที่สุด  ที่ ศธ ๐๔๐๘๗/ว๑๒๒๘ ลงวันที่  ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ก าหนดให้ส่งผลงานภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  

        ๑.๒ ครูผู้สอนดีเด่น  
              ก าหนดให้มีการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๒ รวม ๑๑ กลุ่มสาระ 

ได้แก่ 

๑. ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น 
๒. ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น 
๓. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น 
๔. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น 

๕. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น 

๖. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษาดีเด่น 

๗. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น 

๘. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น 

๙. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) 
๑๐. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น 

๑๑. ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น 

    ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วตามหนังสือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต ๒  ที่ ศธ ๐๔๐๘๗/ว๑๒๑๘ ลงวันที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ก าหนดให้ส่งผลงานภายในวันที่ ๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

         ๑.๓ คุรุสภา 

    ก าหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน ๓ 
ประเภท  รวม ๕ คน  ได้แก่ 

๑. ผู้ประกอบวิชาชีพครู   จ านวน  ๓  คน 

๒. ผู้บริหารสถานศึกษา   จ านวน  ๑  คน 

๓. ศึกษานิเทศก์    จ านวน  ๑  คน 

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วตามหนังสือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต ๒   ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๘๗/ว๑๒๑๙ ลงวันที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ก าหนดให้ส่งผลงานภายใน
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

 



๑๘ 
 

         ๑.๔ ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 

 ก าหนดให้ มีการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพ่ือรับรางวัล เข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระ
นามาภิไธย ย่อ กว. ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาฝรั่งเศสที่มีผลงานการสอนดีเด่น  
ส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยส่งผลงานไปยังศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษา
ฝรั่งเศส ที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกและเสนอไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภาภายในวันที่ 
๑๐ กันยายน ๒๕๖๒  

           ประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วตามหนังสือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี  เขต ๒   ที่ ศธ ๐๔๐๘๗/ว๑๒๑๕ ลงวันที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

         ๑.๕  คุรุสดุดี 
 ก าหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 

ประจ าปี ๒๕๖๒ รวม ๕ คน ได้แก ่

๕.๑ คร ู   จ านวน   ๒  คน 

๕.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน   ๒  คน 

๕.๓ ผู้บริหารการศึกษา  จ านวน   ๑  คน 

๕.๔ ศึกษานิเทศก์     จ านวน   ๑  คน 

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วตามหนังสือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต ๒  ที่ ศธ ๐๔๐๘๗/ว๑๒๔๑ ลงวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ก าหนดให้ส่งผลงานภายในวันที่   ๑๖  
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๒.  เรื่องรางวัลของ  สพฐ. ปี ๒๕๖๒ 

      ด้วย สพฐ. ก าหนดดจัดโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือสรรหา  และ
คัดเลือกข้าราชการครู สายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพ่ือนครู และสังคมว่า
เป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละ เพ่ือช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยแบ่งรางวัลเป็น ๒ ระดับ คือ 

      ๒.๑  ครูดีในดวงใจ ระดับครูผู้สอนระดับปฐมวัย จ านวน   ๑  คน 

  ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จ านวน   ๑  คน ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จ านวน   ๑  
คน รวม ๓ คน ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วตามหนังสือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต  ๒  ที่ ศธ ๐๔๐๘๗/ว๑๑๑๑ ลงวันที่  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ก าหนดให้ส่งผลงานภายใน
วันที่   ๙  สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๒.๒ “ครูดีในดวงใจ “ระดับ สพฐ. 
             สพฐ.พิจารณาคัดเลือก ผู้รับรางวัลจาก สพท. ลพ ๑ คน และส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ ๑ คน รวม  ๒๒๖ คน 

            ทีป่ระชุม ........................................................................................... .................................... 
........................................................................................................................................................................ 

 
 

 

 



๑๙ 
 

      ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 
        

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................... .. 
     ........................................................................................................................... ................................................... 
 
     ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

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

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

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

    เลิกประชุมเวลา ....................... น. 

 
    
 
 
 
 
 
 
    **********************************************************************************************************                                        
        

กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
 

 



๒๐ 
 

 
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารใน สพป.ปท.๒ 

ครัง้ที่   ๒/๒๕๖๒ 
วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

ณ  ห้องประชุมจ ารูญ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 

************************** 

ผู้มาประชุม 
 ๑.  นายชนาธิป     ส าเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 
 ๒.  นายวิรุฬห์       แสงงาม                   รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 
 ๓.  นางนพวรรณ   แสงจันทร์                  ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
 ๔.  นางสาวลักขณาวรรณ ภู่สาร               ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน    
 ๕.  นางกมลภา     วงศ์เหลือง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๖.  นางตวงรักษ์    รับพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ๗.  นายวัลลภ      ชาวหวายสอ               ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
            ๘.  ว่าที่ ร.ต.นันทเดช โชคถาวร ปฏิบัติหน้าที่ ผอกลุ่ม ICT 
   ๙.  นางเกศรินทร   จิตรสิงห์               ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
           ๑๐. นางสาวไอลดา  คล้ายส าริด      ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
 ๑๑.  นางสายชล       จั่นทองค า      ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ 
 ๑๒.  นางจิตสุภา       อนุรักษ์      ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
 ๑๓.  นางสาวนฤมล    ธนสีลงักูร      ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
 ๑๔.  นางสาวกัตติกา   สกุลสวน      ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ 
 ๑๕.  นางภาวนา       มหาวตัร      นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการพิเศษ 
 ๑๖.  นางวันเพ็ญ      ค าจันทร์      เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
 ๑๗.  นางสาวพิไลภรณ์ ตระกูลพันธุ์เลิศ     นักประชาสัมพันธ์ ช านาญการพิเศษ 
 ๑๘.  นางวัลลภา      สายสุวรรณ      นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
 ๑๙.  นายเกรียงไกร  พุทไธวัฒน์      นายช่างเทคนิค 
 ๒๐.  นางบุษบา       กันเกษพิมพ์      พนักงานธุรการ 
 ๒๑.  นางพรพรรษา   ทัศนศรี                    พนักงานพิมพ์ 
 ๒๒.  นายพงษ์เอก     สิงห์น้อย                  ช่างไม้ ๔ 
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 ๒๓.  นายการุณ       การสมธร                  ช่างไฟฟ้า ๔ 
          ๒๔.  นายธงชัย        เอี่ยมเสริม ช่างไฟฟ้า ๔ 
 ๒๕.  นายจินดา       แย้มเนตร ช่างระบบน้ า ๔ 
 ๒๖.  นายชัยวัฒน์     วงศ์กวน ช่างปูน ๔ 
 ๒๗.  นางวันทนา      สุขษาสุณี เจ้าพนกังานธุรการ ช านาญงาน 
 ๒๘.  นางทิพรัตน์      คงเมือง เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน  
 ๒๙.  นายพิษณุ           คนซื่อ       แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
 ๓๐.  นายกิตติภัฎ        กุลจรัสอนันต์  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 
 ๓๑.  นายสมชาย         สังข์สี   ผู้อ านวยการโรงเรียนทองพูลอุทิศ 
 ๓๒.  นางพันธ์ทิวา       จางคพิเชียร  ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญญะสิทธิศิลป์ 
 ๓๓.  ว่าที่ร.ต.อรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต 
 ๓๔.  นางนัยนา           รอดแถม             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขุมแก้ว 
 ๓๕.  นายประดิษฐ์     ปาเลย ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาบุญ 
 ๓๖.  นางพัชรี          เหลืองอุดม   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมูลจินดาราม 
 ๓๗.  นายสุเทพ        รุจิวิทยากุล   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระบัว 
 ๓๘.  นายอุดม         โพธิน าแสง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 
 ๓๙.  นายธนณัฐ       ศิระวงษ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม 
 ๔๐.  นางพัชรินทร์    ฉัตรนารัตน์   ผู้อ านวยการโรงเรียนกลางคลองสิบ 
 ๔๑.  นายธัญวิทย์     กล่ าพลบ   ผู้อ านวยการโรงเรียนเจริญดีวิทยา 
 ๔๒.  นางสุภาวด ี     ปานสกลุ   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 
 ๔๓.  นายสดชื่น       ตันดี   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดท าเลทอง 
 ๔๔.  นางจันทิมา      รื่นสุข   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่วมจิตประสาท 
 ๔๕.  นางพยุงมิตร     วงษ์เพ็ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 
 ๔๖.  นางกมลลักษณ์  สาเหล้า   ผู้อ านวยการโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 
 ๔๗.  นายประเสริฐ   ลุนพัฒน์            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 
 ๔๘.  นายเฉิดชาย    ขอพลอยกลาง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเกตุประภา 
 ๔๙.  นายวัฒนา      บุญจนะ          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองชัน 
 ๕๐.  นางไสว         เครือรัตนไพบูลย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแจ้งล าหิน 
 ๕๑.  นางจุรีย์        สุวรรณโณ   รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 
 ๕๒.  นางสุรดา      อิ่มพงษ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนใหญ่ 
 ๕๓.  นายธีรเดช     ภูกองชัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทศทิศ 
 ๕๔.  นางอารี        เสาร์บดีรกัษ์             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนิเทศ 
 ๕๕.  นางสาวชุตินันท์ พั่วนะคุณมี   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธัญญะผล 
 ๕๖.  นายนิเวศ      กุลจันทร์   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ 
 ๕๗.  นางสาวกรรณิการ์ สีเหลือง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 
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 ๕๘.  นายบัณฑิต    จันทบาล  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 
 ๔๙.  นางปัณวรรธน์  เดชกล้า  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 
 ๖๐.  นางชุติมา       ใจใหญ่  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพืชอุดม 
 ๖๑.  นายประกอบ   ชินานุปกรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 
 ๖๒.  นางมาลี         สภุิรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 
 ๖๓.  นายจตุรงค์      สโรบล  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลาดสนุ่น 
 ๖๔.  นางอักษร       กลแกม            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลานนา 
 ๖๕.  นางเสาวนีย์     สมบูรณ์ศิโรรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บ ารุง 
 ๖๖.  นางสาวระพีพรรณ คณาฤทธิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุวรรณ 
 ๖๗.  นางสาวสมศรี   กาญจนเดชากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโสภณาราม 
 ๖๘.  นางสาวเบญจภา งามเลศิรักษ์กุล รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอดิศร 
 ๖๙.  นายธนบดี       ณรงค์ฤทธิไกร ผู้อ านวยการโรงเรียสหราษฎร์บ ารุง 
          ๗๐.  นางอ าไพพรรณ ไฝดี   ผู้อ านวยการโรงเรียนคลอง ๑๑ ศาลาคร ุ
          ๗๑. นายชัยมงคล     แก้วมณี  รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนคลองสิบสาม 
          ๗๒.  นางวรรณา      ภางาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบึงบา 
          ๗๓.  นายบุญลือ      บุญฤทธิ์โรจน์            ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย์ 
          ๗๔.  นายสุทิน        ยิ้มถนอม ผู้อ านวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ 
          ๗๕.  นางอ าพร       มิกราช  รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ 
          ๗๖.  นายธเนศร์      บ าเพ็ญทาน            รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนราษฎรส์งเคราะห์วิทยา 

          ๗๗.  นางเพชรธนินท์   การะวิโก              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 
          ๗๘.  นายอ านาจ      อัปษร   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 
          ๗๙.  นางสาวพิมพ์วิสาข์ สารประสพ     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญบุญ 
 ๘๐.  นายสมชาย     เบาเนิด             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล 
          ๘๑.  นางพรรณิภา    ช่วยเมือง             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนพรัตนาราม 
          ๘๒.   นางบุษบา       นาคพุทธ   ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมนายก 
          ๘๓.  นายปิยราช      สืบเชื้อวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโปรยฝน 
          ๘๔.  นางสาวเหมือนฝัน จันทร์ประสิทธิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพวงแก้ว 
          ๘๕.  นายจ าลอง      จันทร์รุ่งเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎรบ ารุง 
          ๘๖.  นายศุภวิทย์     สงคง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 
          ๘๗.  นายสมศักดิ์     แสงนิล                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีสโมสร 
 ๘๘.  นายประเสริฐ   คุปตานนท์   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 
 ๘๙.  นางสาวบุญเรียม จันทวรนันทวิช        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุขบุณฑริการาม 
 ๙๐.  นายพิชญพงษ์  สมบุญ   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแสงมณี 
 ๙๑.  นางสาวเพลินตา กะลัมพากร   รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนศาลาลอย 
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 ๙๒.  นายธนวัชร     ศรีแสนยง  ผู้อ านวยการโรงเรียนแสนจ าหน่ายวิทยา 
 ๙๓.  นายนิรันดร์     คุณาวัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล 
 ๙๔.  นางสาวชาตรี   บวรเวสสะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 
 ๙๕.  นายไพรรัช      แจ้งเจรญิ  ผู้อ านวยการโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 
ไม่มาประชุม 
 ๑.  นางพวงเพชร    แสงส่อง                  ไปราชการ  
 ๒.  นางสาวศรีบังอร พัวพงษ์ไพโรจน์         ลาป่วย 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายชนาธิป  ส าเริง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  ๒  
ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     นายวิรุฬห์ แสงงาม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
     เรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net  ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ทั้ง ๓ อ าเภอ โดยเปรียบเทียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑  โดยวิเคราะห์โดยใช้วิธีการของ  seatter Plot  โดยแยกผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ A B C D   และดูแนวโน้มว่ามีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นหรือลดลง  จ าแนกเป็นรายโรงทั้ง ๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ซึ่งโรงเรียนสามารถน า
ผลสัมฤทธิ์ไปปรับปรุงยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของโรงเรียนของตนเองได้   
   
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ประธาน    ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๑ พฤษภาคม  
๒๕๖๒   เพ่ือรับรอง 
 ที่ประชุม      

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๑.  กลุ่มอ านวยการ 
     นายเกรียงไกร พุทไธวัฒน์  แทนผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 เรื่องการกรอก EIT  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ทางสพฐ. จะส่ง mail  ให้ภายในวันที่๑๗-๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๒   จะมีค าถามไปยังผู้บริหารโรงเรียนโดยตรง ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนให้ E-mail ที่เป็น
ปัจจุบันที่ใช้อยู่ และในวันที่ ๑๗-๒๘ มิถุนายน ให้เช็ค mail ด้วย เพื่อตอบค าถาม และให้อ่านและท าความ
เข้าใจให้ละเอียดด้วย 
 ที่ประชุม  รับรอง 

 



๒๔ 
 

๒.  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     นางกมลภา วงศ์เหลือง  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย  ส านักงานเขต ได้ส่งตัวครูผู้ช่วยที่เรียกในรอบนี้ไปที่โรงเรียน
แล้ว เราได้มา ๕๙ อัตรา  ยังเหลือครูคณิตศาสตร์โรงเรียนแสนชื่น ยังไม่ได้  และได้นัดให้ครูผู้ช่วยใหม่มา
ปฐมนิเทศ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  และให้ครูมาท าทะเบียนประวัติ และบัตรประจ าตัวให้เรียบร้อย 
จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาอีก 
 ๒.  เรื่องการท าข้อมูล ๑๐ มิถุนา ใกล้ถึงเวลาที่จะส่งข้อมูลแล้ว ขอให้ผู้บริหารตรวจสอบข้อมูลให้
เรียบร้อยก่อนที่จะส่งเขต และให้ลงนามรับรองข้อมูลด้วย 
 ๓.  เรื่องครู อบจ. มีบางโรงเรียนที่ส่งเอกสารให้ อบจ.ไม่ทัน ในเดือนต่อ ๆ ไปขอให้ส่งเอกสารภายใน
วันที่ ๔ ของทุกเดือน  ถ้าโรงเรียนส่งล่าช้า เขตอ่ืน ๆ ต้องรอเรา และต้องรอให้ครบทุกเขตจึงจะเบิกเงินได้
พร้อมกัน  ถ้าท าเอกสารเร็วก็จะได้เงินเร็ว 
 ที่ประชุม  รับรอง 
๓.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
           นางตวงรักษ์ รับพร  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.  เรื่องการจัดส่งข้อมูลนักเรียน ทร.๑๔ 
      ด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ด าเนินการคัดลอกรายชื่อนักเรียนที่เกิดปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
ในอ าเภอธัญบุรี  ล าลูกกา และหนองเสือ โดยการคัดแยกตามเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
                 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดไปรับข้อมูลดังกล่าวได้ที่กลุ่มส่งเสริมฯ หลังจากเสร็จการประชุมนี้แล้ว 
ส าหรับโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์  โรงเรียนวัดแสงสรรค์ และโรงเรียนทองพูลอุทิศ ทางส านักงานเขต ยัง
ไม่ได้คัดแยกรายชื่อของนักเรียนได้ เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนมากและอยุ่ในเขตบริการที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทางโรงเรียนทั้ง ๓ โรง ส่งเจ้าหน้าที่ มาร่วมคัดแยกรายชื่อนักเรียนกับเจ้าหน้าที่ของ
เขตพ้ืนที่ ต่อไปด้วย 
 ๒.  เรื่องการแจ้งเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
      ตามท่ี สพป.ปทุมธานี เขต ๒  ได้จัดส่งรายชื่อนักเรียนที่เกิดปี พ.ศ.๒๕๕๕ (ทร.๑๔)  ให้กับ
โรงเรียนในสังกัดไปแล้วนั้น 
                 เนื่องจากขณะนี้โรงเรียนได้เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ แล้ว  จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด
คัดลอกรายชื่อนักเรียนตามเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน (ตาม ทร.๑๔) ลงในแบบให้ครบถ้วน และติดตาม
การเข้าเรียนของนักเรียนดังกล่าวให้ครบถ้วนต่อไปด้วย ส าหรับการจัดส่งข้อมูลจะแจ้งให้โรงเรียนทราบต่อไป 
 ๓.  การรายงานข้อมูลนักเรียนที่จบปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
                 ดว้ยขณะนี้สิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๑  แล้ว จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินการรายงานข้อมูล
นักเรียนที่เรียนจบในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ว่าได้ไปศึกษาต่อใน
ระดับต่าง ๆ ที่ใดบ้าง เพ่ือเป็นข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 

  ที่ประชุม  รับรอง    
 
 
           



๒๕ 
 

๔.   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
    นางเกศรินทร  จิตรสิงห์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้ 
            ๑. เรื่องงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

                  ๑.๑ การนิเทศ ติดตามการสอนอ่านแบบแจกลูกและการเขียนสะกดค าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ และ ๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   
                  ๑.๒ การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนในสังกัด ในช่วงเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๒  
                  ๑.๓ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ก าหนดกิจกรรมการที่
ต้องด าเนินการ ๓ รายการ ได้แก่  
                      (๑) การปรบัปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ , ๔-๕ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ , ๔-๕ 
                      (๒) การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรต้านทุจริต  
                      (๓) ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ด าเนินการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  
            โดยสถานศึกษาควรน าเสนอรายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ในส่วนของค าน า เพื่อชี้แจง
รายละเอียดของการด าเนินการ พร้อมทั้งให้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติหลักสูตรสถานศึกษา 
ก่อนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
           ๒. เรื่องงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
                 ๒.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปรากฎผล ดังนี้ 
                       (๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น ประถมศึกษา 
ปีที ่๖  

กลุ่มสาระ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

ระดับต้นสังกัด(สพฐ.) ระดับประเทศ 
สพฐ. เพ่ิม/ลด ประเทศ เพ่ิม/ลด 

ภาษาไทย ๕๕.๘๔ ๕๔.๖๑ +๑.๒๓ ๕๕.๙๐ -๐.๐๖ 
ภาษาอังกฤษ ๓๘.๔๘ ๓๕.๔๗ +๓.๐๑ ๓๙.๒๔ -๐.๗๖ 
คณิตศาสตร์ ๓๖.๔๗ ๓๕.๖๕ +๐.๘๒ ๓๗.๕๐ -๑.๐๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๘.๗๘ ๓๘.๘๓ -๐.๐๕ ๓๙.๙๓ -๑.๑๕ 
ค่าเฉลี่ย ๔๒.๔๐ ๔๑.๑๔ +๑.๒๖ ๔๓.๑๕ -๐.๗๕ 

 

        ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เปรียบเทียบผลการสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ระดับเขตพ้ืนที่ กับ
ระดับต้นสังกัด(สพฐ.) พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับต้นสังกัด(สพฐ .) จ านวน ๓ กลุ่มสาระ คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  แต่มีคะแนนต่ ากว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ  

                   (๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น ประถมศึกษา
ปีที่ ๖ เปรียบเทียบ ระหว่าง ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

 



๒๖ 
 

สาระการเรียนรู้ ระดับเขตพ้ืนที่ 
ปี ๖๐ ปี ๖๑ เพ่ิม/ลด 

ภาษาไทย ๔๖.๙๙ ๕๕.๘๔ +๘.๘๕ 
ภาษาอังกฤษ ๓๔.๖๔ ๓๘.๔๘ +๓.๘๔ 
คณิตศาสตร์ ๓๕.๘๙ ๓๖.๔๗ +๐.๕๘ 
วิทยาศาสตร์ ๓๘.๑๙ ๓๘.๗๘ +๐.๕๙ 

รวมเฉลี่ย ๓๘.๙๓ ๔๒.๔๐ +๓.๔๗ 
 

        ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   

             (๓) รายชื่อนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ได ้๑๐๐ คะแนนเต็ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
 

ที ่ โรงเรียน กลุ่มเครือข่ายฯ ชื่อ-สกุล 

๑ ธัญญสิทธิศิลป์ นครธัญญะ ๑.เด็กชายอวสร       สอดห่วง 

 
  

 
๒.เด็กชายปรียาธร    ขุนหอม 

๒ ชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย์ นววัฒนา ๑.เด็กหญิงศศิธร       ภิรมย์จนัทร์ 

๓ วัดโปรยฝน นววัฒนา ๑.เด็กหญิงปรียาณัฐ   ฉายแสง 

๔ วัดสระบัว นครธัญญะ ๑.เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   จุฑานุต 
 

              (๔) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี
ที่ ๓ 

กลุ่มสาระ คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ 

เขตพ้ืนที่ 
ระดับต้นสังกัด(สพฐ.) ระดับประเทศ 

สพฐ. เพ่ิม/ลด ประเทศ เพ่ิม/ลด 
ภาษาไทย ๕๐.๕๖ ๕๕.๐๔ -๔.๔๘ ๕๔.๔๒ -๓.๘๖ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๔๐ ๒๙.๑๐ -๑.๗๐ ๒๙.๔๕ -๒.๐๕ 
คณิตศาสตร์ ๒๕.๓๔ ๓๐.๒๘ -๔.๙๔ ๓๐.๐๔ -๔.๗๐ 
วิทยาศาสตร์ ๓๓.๒๘ ๓๖.๔๓ -๓.๑๕ ๓๖.๑๐ -๒.๘๒ 

ค่าเฉลี่ย ๓๔.๑๕ ๓๗.๗๒ -๓.๕๗ ๓๗.๕๑ -๓.๓๖ 

         

  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เปรียบเทียบผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับ
ต้นสังกัด(สพฐ.)พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับต้นสังกัด(สพฐ.)และระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ  

                   (๕) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ เปรียบเทียบ ระหว่าง ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑  

 
 

 



๒๗ 
 

สาระการเรียนรู้ ระดับเขตพ้ืนที่ 
ปี ๖๐ ปี ๖๑ เพ่ิม/ลด 

ภาษาไทย ๔๔.๗๘ ๕๐.๕๖ +๕.๗๘ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๐๗ ๒๗.๔๐ -๐.๖๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๑.๔๐ ๒๕.๓๔ +๓.๙๔ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๑๔ ๓๓.๒๘ +๓.๑๔ 

ค่าเฉลี่ย ๓๑.๑๐ ๓๔.๑๕ +๓.๐๕ 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ พบว่า            
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ 
                   ๒.๒ การจัดสอบวัดความสามารถข้ันพื้นฐานของผู้เรียน (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

                         (๑) ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test:NT) ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลีย่ร้อยละจ าแนกตามระดับ 

เขตพื้นท่ี 
จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด สพฐ. ประเทศ 

จังหวัด เพิ่ม/ลด ศธจ. เพิ่ม/ลด สพฐ. เพิ่ม/ลด ประเทศ เพิ่ม/ลด 
ด้านภาษา ๕๔.๔๖ ๕๔.๓๙ +๐.๐๗ ๕๖.๔๑ -๑.๙๕ ๕๒.๗๓ +๑.๗๓ ๕๓.๑๘ +๑.๒๘ 
ด้านค านวณ ๔๗.๙๒ ๔๗.๑๐ +๐.๘๒ ๔๗.๕๔ +๐.๓๘ ๔๗.๘๙ +๐.๐๓ ๔๗.๑๙ +๐.๗๓ 
ด้านเหตุผล ๔๙.๒๗ ๔๙.๒๐ +๐.๐๗ ๕๐.๙๖ -๑.๖๙ ๔๗.๕๗ +๑.๗๐ ๔๘.๐๗ +๑.๒๐ 

ค่าเฉลี่ย ๕๐.๕๕ ๔๙.๙๐ +๐.๖๕ ๕๑.๖๔ -๑.๐๙ ๔๙.๓๙ +๑.๑๖ ๔๙.๔๘ +๑.๐๗ 
 

ผลการสอบเปรียบเทียบความสามารถด้านภาษา คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับ   ต่าง ๆ 
พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่า ระดับจังหวัด ระดับสพฐ. และระดับประเทศ   

                        (๒) ผลเปรียบเทียบผลสอบ(NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ความสามารถ ระดับเขตพ้ืนที่ 
ปี ๖๐ ปี ๖๑ เพ่ิม/ลด 

ด้านภาษา ๕๔.๐๐ ๕๔.๔๖ +๐.๔๖ 
ด้านค านวณ ๓๗.๗๓ ๔๗.๙๒ +๑๐.๑๙ 
ด้านเหตุผล ๔๕.๖๘ ๔๙.๒๗ +๓.๕๙ 

ค่าเฉลี่ย ๔๕.๘๐ ๕๐.๕๕ +๔.๗๕ 

             ผลการเปรียบเทียบผลการสอบ(NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผล
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทุกด้าน 

                    ๒.๓ ผลการประเมินการอ่าน(Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 

 



๒๘ 
 

 

สมรรถนะ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

เขตพื้นที่ 
จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด สพฐ. ประเทศ 

จังหวัด เพิ่ม/ลด ศธจ. เพิ่ม/ลด สพฐ. เพิ่ม/ลด ประเทศ เพิ่ม/ลด 
การอ่านออกเสียง ๖๕.๓๘ ๖๑.๖๐ +๓.๗๘ ๖๔.๑๑ +๑.๒๗ ๖๕.๗๐ -๐.๓๒ ๖๖.๑๓ -๐.๗๕ 
การอ่านรู้เรื่อง ๖๘.๐๐ ๖๗.๘๙ +๐.๑๑ ๗๐.๖๔ -๒.๖๔ ๗๑.๑๗ -๓.๑๗ ๗๑.๒๔ -๓.๒๔ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๖๖.๖๙ ๖๔.๗๖ +๑.๙๓ ๖๗.๓๘ -๐.๖๙ ๖๘.๔๔ -๑.๗๕ ๖๘.๖๙ -๒.๐๐ 

     ผลการประเมินการอ่านตามสมรรถนะการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดเท่านั้น  
 ๓. เรื่องการประเมินสถานศึกษาต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
                    ๓.๑ ประเภทโล่รางวัล 
                           (๑) รางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับดีเยี่ยม   โรงเรียนเจริญดีวิทยา 
                          (๒) รางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับดีมาก   โรงเรียนร่วมจิตประสาท 
                          (๓) รางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   ระดับดี    โรงเรียนกลางคลองสิบ 
                   ๓.๒ ประเภทเกียรติบัตร 

                (๑) ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ได้แก่  โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 
                          (๒) ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่  โรงเรียนวัดปทุมนายก 

               ๔. เรื่องการบริหารงานโดยใช้อ าเภอเป็นฐาน (ABM) 
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  ก าหนดนโยบายให้มีการ 
บริหารงานโดยใช้อ าเภอเป็นฐาน ( ABM) ขึ้น เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ และส่งเสริมให้
การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยก าหนดให้มีการบริหารจัดการในรูป 
คณะกรรมการเพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนาในการบริหารงานทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานวิชาการ และด้านบริหารงานบุคคล ให้กับสถานศึกษา เพ่ือ
ร่วมมือกันในการพัฒนางานให้ก้าวหน้าและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วและคล่องตัว ได้ตาม
บริบทของตนเอง อันจะส่งผลต่อคุณภาพของโรงเรียนและนักเรียน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโดยใช้
อ าเภอเป็นฐาน(ABM)  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

๕.  กลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวลักขณาวรรณ ภู่สาร  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้     

๑. เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการ 
เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจ าเป็น รายการค่าหนังสือเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

    ด้วย สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  งบกลางรายการ                   
เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน หรือจ าเป็น รายการค่าหนังสือเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน  
๑,๘๘๐,๑๐๐ บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้แก่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ยังไม่ครบตามจ านวนนักเรียน โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ ๖๐ ของวงเงินงบประมาณ 

    ในการจัดสรรครั้งนี้ โรงเรียนในสังกัด สพป.ปท.๒ ได้รับจัดสรร จ านวน ๖๓ โรงเรียน (ยกเว้น
โรงเรียนคลอง ๑๑ ศาลาครุฯ/ ศาลาลอย/ แสนจ าหน่ายวิทยา/ แสนชื่นปานนุกูล ซึ่งได้รับการจัดค่าหนังสือ
เรียนครบแล้ว) 

    ทั้งนี ้ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมค่าหนังสือเรียนยังไม่ครบเต็มตามจ านวนของ
นักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ สพฐ.จะจัดสรรเพ่ิมเติมให้ในคราวต่อไป  

      ๒. เรื่องการจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                 ดว้ย สพฐ. แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งด าเนินการ ตาม
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๓ โครงการ คือ 
                 ๑. โครงการลดค่าใช้จ่ายไปรษณีย์ ให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่าย
ค่าไปรษณีย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น จัดส่งหนังสือราชการผ่านช่องอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักผ่านระบบ SMART 
OBECT, e-Office, AMSS  เว็บไซต์ของหน่วยงาน และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ  โดยสถานศึกษาไม่ต้อง
รายงานผลการด าเนินงาน สพฐ. จะจัดเก็บผลการใช้จ่ายจริงโดยอ้างอิงข้อมูลจากส านักงานคลังและสินทรัพย์ 
       ๒. โครงการลดพลังงานด้านไฟฟ้า     ตามนโยบายของรัฐก าหนดให้มีมาตรการประหยัดค่า
สาธารณูปโภค แต่ในการจัดการศึกษามีการใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งล้วนแต่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 
 เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้สถานศึกษาในสังกัด ควรมีแผนการใช้ไฟฟ้าที่สามารถควบคุมการจ่ายค่า
ไฟฟ้าได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
                 ๓. โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชี
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) เพ่ือพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการก ากับ ติดตามการใช้ทรัพยากรทาง
การศึกษาของ สพฐ. และการจัดท าต้นทุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดต้อง 
รายงานข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ http://e-budget.jobobec.in.th  จ านวน ๒ ครั้ง คือ ข้อมูลในช่วง 
๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) และข้อมูลในช่วง ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒)  โดย สพฐ.ก าหนดรายงาน ดังนี้ 
                    ๑) ครั้งที่ ๑ รายงานข้อมูลภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
                         (ระบบเปิดวันที่ ๒๓ พฤษภาคม – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 

          ๒) ครั้งที่ ๒ รายงานข้อมูลภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒                

 ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอให้สถานศึกษาด าเนินการตามมาตรการโครงการที่ ๑    
และ ๒ ส าหรับโครงการที่ ๓ ให้สถานศึกษารายงานข้อมูลในระบบภายในระยะเวลาที่ สพฐ. ก าหนด 

 ที่ประชุม รับทราบ 



๓๐ 
 

๖.  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
      นางนพวรรณ แสงจันทร์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้ 

     ๑.  เรื่องเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
                     ๑.๑ ขอให้โรงเรียนที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๑ งบลงทุน เร่งรัดผู้รับจ้างให้ด าเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วเนื่องเลยเวลาตามสัญญานานแล้ว โดยให้
โรงเรียนพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญา ได้แก่   
                     -ค่าก่อสร้าง สปช.๓๐๓/๒๘ (บ้านพักครูเรือนแถว) โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ วงเงิน    
๔,๕๗๓,๐๐๐ บาท เบิกไปแล้ว ๒,๕๑๕,๑๕๐.๐๐  บาท คงเหลือ ๒ งวด จ านวนเงิน ๒,๐๕๗,๘๕๐.๐๐ บาท 
                     -ค่าก่อสร้างอาคารเรียนสปช.๑๐๕/๕๘(ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด ๔ ห้องเรียน โรงเรียนวัด
ทศทิศ วงเงิน   ๔,๑๙๐,๐๐๐ บาท  เบิกไปแล้ว    ๑,๖๔๔,๐๒๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๒ งวด จ านวนเงิน   
๒,๕๔๕,๙๘๐.๐๐ บาท 
                    -ค่าก่อสร้างอาคารเรียนสปช.๑๐๕/๕๘(ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด ๕ ห้องเรียน โรงเรียน 
วัดสระบัว วงเงิน    ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท  เบิกไปแล้ว   ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๒ งวด จ านวนเงิน   
๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
      ๒.  เรื่องเงินงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                    ๒.๑ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน อยู่ระหว่างรอการส่งมอบ จ านวน ๑๒ รายการ  
                    ๒.๒ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
               ขณะนี้มีหลายโรงเรียนที่ครบก าหนดส่งมอบงานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการส่งหลักฐาน 
เบิกเงิน หากอยู่ระหว่างท าหลักฐานเบิกจ่ายขอให้โรงเรียนเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดย แต่หากผู้รับจ้างยัง
ไม่ส่งมอบงานขอให้โรงเรียนที่สัญญาครบก าหนดแล้วท าการแจ้งเรียกค่าปรับ และเร่งรัดผู้รับจ้างให้
ด าเนินงานให้เป็นไปตามงวดงานด้วย รายละเอียดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒    
 ที่ประชุม รับทราบ 

๗.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
 นายวัลลภ  ชาวหวายสอ  รักษาการณ์หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้    
  หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ขอให้
โรงเรียนในสังกัด จัดท ารายงานและจัดส่งรายงานให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด  ประกอบด้วยรายงาน
ดังต่อไปนี้ 

ที ่ ประเภทของรายงาน หน่วยงานท่ีส่ง ระยะเวลาทีส่่ง 
๑. รายงานการเงิน : ประกอบด้วย สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน 
 ๑. รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันท าการสุดท้ายของ

เดือน 
 ถัดไป 

 ๒. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ถ้ามี)   
 ๓. รายงานการรับและน าส่งหรือน าฝาก (ถ้ามี)   
    

 



๓๑ 
 
 

ที ่ ประเภทของรายงาน หน่วยงานท่ีส่ง ระยะเวลาทีส่่ง 
๒. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม 

ของปีงบประมาณถัดไป 

๓. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ๑. สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ภายใน ๓๐ วันท าการ 
  ๒. ส านักงานการตรวจเงิน 

แผ่นดินภูมิภาค 
นับแต่เริ่มด าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท า
การวันแรกของเดือนตุลาคม 

๔. รายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ๑. สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วัน 
  ๒. คณะกรรมการสถาน สิ้นปีงบประมาณ 

  ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 

๕. รายงานการใช้สาธารณูปโภคของสถานศึกษา (แบบที่ ๔) 
และ รายงานหนี้ค้างช าระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
(แบบที่ ๕) 
- ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑) 
- ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒) 
- ไตรมาสที่ ๑ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒) 
- ไตรมาสที่ ๑ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒) 
 

สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน             
ถัดไปนับแต่วันสิ้นไตรมาส 

* ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ 
* ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
* ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
* ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
๘.  กลุ่ม ICT 

               - ไม่มี - 

๙.  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ประธานที่ประชุม ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  

   เรื่องการมอบอ านาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ 
  ๑.   สพฐ. ได้มอบอ านาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการทุกต าแหน่ง ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และในสถานศึกษา ตามค าสั่ง สพฐ.ที่ ๑๓๖๕/
๒๕๖๐  สั่ง ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
             ๒.  สพป. ปทุมธานี เขต ๒ ได้ก าหนดแบบฟอร์มการขออนุญาตไปราชการ   ส าหรับผู้อ านวยการ
สถานศึกษา กรณีขออนุมัติการเดินทางไปราชการภายนอกจังหวัด  ทั้งนี้ขอให้แนบหลักฐานต้นเรื่อง  และท า
หนังสือถึง สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ด้วย 

 ทีป่ระชุม รับทราบ 



๓๒ 
 

 

 

 ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 
                         
                                                - ไม่มี – 
        
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
                                                - ไม่มี – 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

                                               (ลงชื่อ)               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                             (นางวันเพ็ญ  ค าจันทร์) 

                                               (ลงชื่อ)                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                              (นายวิรุฬห์   แสงงาม) 
                                                            รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
 








































































