
 
ที่ ศธ 04018/ว ๓๒๕๑                               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                        กำญจนบุรี เขต 2 
                                                   อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี 71140      

 30  พฤศจิกำยน  2563 

เรื่อง  กำรประชุมผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ครั้งที่ ๔/2563 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด 

            ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ก ำหนดกำรประชุม
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  ครั้งที่ ๔/2563  ในวันที่ ๗ ธันวำคม 2563  
ตั้งแตเ่วลำ ๐๙.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ “เจ้าคุณทองด าอุปถัมภ์” ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒    

   ในการนี้ จึงขอเชิญผู้อ านวยการโรงเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมกันตามวันเวลาดังกล่าว 
โดยมีการน าเสนอ Best Practice ของโรงเรียนในครั้งนี้ ได้แก่ ๑. โรงเรียนวัดดาปานนิมิตฯ ๒. โรงเรียนบ้านหลุมหิน 
และ ๓. โรงเรียนบ้านหนองตายอด 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

              ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                 

              (นายอรัญ  เทือกขันตี) 
              รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  

              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
 
 
 
 

กลุ่มอ ำนวยกำร 
โทร. 0 3457 9234   
โทรสำร 0 3457 9338 
 
 
 
 
 

 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ครั้งที ่ 4/2563 
วันที่  7  ธันวาคม  2563  เวลา 09.00 – 12.00  น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
-------------------------- 

 
ก่อนเข้าวาระการประชุม 

 มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร 
 1. โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 2. โรงเรียนวัดสนามแย ้
 ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง 
 ๑. โรงเรียนบ้านนาใหม่ 
 2. โรงเรียนบ้านซ่อง 
 3. โรงเรียนบ้านอ่างหิน 
 4. โรงเรียนบ้านหนองตายอด 
 5. โรงเรียนวัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร” 
 6. โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ ๑๔๒ 
 7. โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 
 ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน 
 ๑. โรงเรียนวัดคร้อพนัน 
 2. โรงเรียนบ้านเขากรวด 
 3. โรงเรียนเมตตาจิตต 

 พิธีลงนามจัดท าบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ.2564 และจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 แนะน าบุคลากรใหม่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒       
 ๑. นางสาวปีย์รดา  แช่มช้อย   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อย 
 2. นางสาวฤทัยรัตน์  เส็งดอนไพร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก 
 3. นางกัณฐิกา  ชื่นใจ  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน ๒ (วัดปลักเขว้า) 
 4. นายพินิจ  แสนวัง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสาลวนาราม 
 5. นายประสิทธิชัย  หมดทุกข์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก 
 6. นายวรวิทย์  กลั่นบุศย ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสนามแย้ 

 สรุปผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในรอบ 1 เดือน 

 น าเสนอ Best Practice ของโรงเรียน (ใช้เวลาในการน าเสนอประมาณ 5-7 นาที) 
 1. โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 อ าเภอท่ามะกา 
 2. โรงเรียนบ้านหลุมหิน อ าเภอพนมทวน 
 3. โรงเรียนบ้านหนองตายอด อ าเภอห้วยกระเจา  
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 หลักคิด หลักธรรม  

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
             
             
            
             
             
             
             
             
            
             

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 
            

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
     3.1 เรื่องจาก ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
            
            
            
            
            
           
            
    3.๒ เรื่องจาก รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
           
           
           
           
           
           
            
  3.๓ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
   1. ผลกิจกรรมการการประกวด/แข่งขันกิจกรรมการท่องสูตรคูณ ตามโครงการ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 คิดเลขเป็น ท่องสูตรคูณได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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ที ่ โรงเรียน ชื่อครูผู้ส่ง 

ห้องเรียนส่งเสริม 
การท่องสูตรคูณ 

ดี
เยี่ยม 

ด ี พอใช้ 
ไม่

ผ่าน
เกณฑ์ 

1 บ้านบึงวิทยา นางสาวนุจรี  ตะพัง /    
2 บ้านเขาช่อง นางสุดจิต  วายุภาพ /    
3 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 นางอัญชลี  เพียสังกะ /    

นางวรานิษฐ์  ธนโรจน์เดชานนท์    / 
4 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) นางอารีย์ภรณ์  จอมสวรรค์ /    

นางสมพร  ปฏิเวชวัฒนางกูร   /  
5 วัดเบญพาด นางนิตยา  เกรียงไกร   /  

นางเยาวมาลย์  เกรียงไกร /    
6 บ้านเขากรวด นางนิภาภร  พรมทองดี /    
7 บ้านเขาศาลา นางราตรี  ชูเชิดมงคลกุล /    
8 บ้านห้วยยาง นางอภิสรา  ห้วยหงษ์ทอง  /   
9 บ้านท่ามะกา นางนันทิยา  ช้อยเครือ /    

นางสาวอุษา  ด าริธรรมาภรณ์    / 
นางสาวทิพย์วรรณ  ค าเครือ    / 

10 วัดกระต่ายเต้น นางสาววรินตร์พร  อ่วมประทุม    / 
11 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ นางประนอม  ทิมพิทักษ์ /    

นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์    / 
 12 วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” นางเกษร  ช านาญดู    / 

นางสาวนุชนาฎ  ศรีสุข    / 
13 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร นางสาลี่  ศรีโชต ิ /    
14 บ้านดอนตาลเสี้ยน นางนิภา  บุญรอด   /  
15 วัดดอนแสลบ นายณัฐพล  จันทร์แย้ม    / 
16 บ้านหนองลาน นางสาวสุดารัตน์  แจ้งสุวรรณ์ /    
17 วัดคร้อพนัน นางสาวจรรยารักษ์  รุจินันท์สกุล /    
18 วัดพังตรุ นางมาริสา  อินทสวาสดิ์    / 
19 เกียรติวัธนเวคิน 2 นางสาวจริญญา  เสริมทรัพย์    / 
20 วัดทุ่งสมอ นางลินจง  บัวซ้อน    / 
21 บ้านหลุมหิน นางบุปผา  ดวงมรกต /    
22 วัดสาลวนาราม นายทัตพงศ์  ศรีทอง    / 
23 บ้านดอนเตาอิฐ นางวัชรี  ทองดีเลิศ   /  
24 บ้านกระเจา นางค าหวน  พงษ์สกุล    / 
25 บ้านโคราช นางสาวสุชานาฎ  เซี่ยงเจ็ว /    
26 วัดห้วยสะพาน นางเบญจวรรณ  กมลวิบูลย์นันท์ /    
27 บ้านหนองโพธิ์ นางสาวธัญกมล  เจริญสุข /    
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ที ่ โรงเรียน ชื่อครูผู้ส่ง 

ห้องเรียนส่งเสริม 
การท่องสูตรคูณ 

ดี
เยี่ยม 

ด ี พอใช้ 
ไม่

ผ่าน
เกณฑ์ 

28 บ้านสระจันทอง นางสาวกิจจา  ศรีเหรา /    
29 เมตตาจิตต นางเปมิกา  นกแก้ว    / 
30 วัดใหม่เจริญผล นางสาวปาหนัน  ดอนสระ    / 
31 วัดตะคร้ าเอน นางณิชชยา  โล่สวัสดิ์กุล /    
32 บ้านรางกระต่าย “พิริยะประชา

วิทยาคาร” 
นางสาวจิราพร  ตันพิริยะกุล  /   

33 วัดหนองไม้แก่น นางสาวอนงค์นาฎ  บุญมาแย้ม    / 
34 บ้านสระลุมพุก นางสาวสิริรัตน์  ซังเจริญ /    
35 บ้านหนองขุย นางสาวดวงรักษ์  โชติช่วง   /  
36 วัดดอนเจดีย์ นางสาวสิริพร  เสริมสุข /    
37 บ้านวังรัก นางสาวนภาพร  ปั้นเพชร    / 
38 บ้านห้วยด้วน นางยุพาวดี  ช านาญป่า /    
39 วัดนาพระยา นางสาวปภานัช  วิเศษสิงห์ /    
40 บ้านซ่อง นายสุพรรณ  ใจตรง /    
41 บ้านนาใหม่ นางสาวกมลชนก  อาจคงหาญ /    
42 บ้านอ่างหิน นายอภิสิทธิ์  สุดทอง /    
43 บ้านหนองนางเลิ้ง นางสาวพนิดา  ทีจันทร์มาตย์    / 
44 วัดดงสัก “หมั่นวิทยาคาร” นางอริสา  สุดแสวง    / 
45 วัดเขาสะพายแร้ง นายชาตรี  อินต๊ะ   /  
46 วัดทุ่งมะกรูด นางนฤมล  แจ่มจ ารัส   /  
47 บ้านทุ่งประทุน นางสาวโสภา  ประกอบธรรม  /   
48 วัดแสนตอ นางจันทิรา  เรืองเนตร /    
49 บ้านดอนเขว้า นางคณิศร  เพ่ิมบุญ    / 
50 บ้านชายธูป นายชลิต  ย้อยดี /    
51 วัดเขาตะพั้น นางเตือนใจ  อุณยเกียรติ /    
52 บ้านท่าพะเนียง นางสาวพิมพิไล  มะไพร /    

รวม 29 3 7 20 

            

  2. การเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ (PISA 2022)  
     เลื่อนการจัดสอบ PISA ไปในปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดย 

ข้อสอบเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เพ่ือการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ใน 3 ด้าน คือ ความฉลาดรู้ด้าน 
การอ่าน ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ ซ่ึง PISA 2020 จะเน้นด้าน 
คณิตศาสตร์ 
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 3. การสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
  - ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ให้การบริการเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือใช้วินิจฉัย 
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2563  
  - ตามนโยบายของ สพฐ. เน้นความสมัครใจของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาใช้ 
เครื่องมือตามความสมัครใจ 
  - ส่วนกลางจัดพิมพ์ข้อสอบให้ โดยสอบถามข้อมูลนักเรียนที่เข้าสอบและส่งข้อสอบ 
มาท่ีเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วยบริการเครื่องมือแล้วให้หน่วยบริหารการเครื่องมือ กระจาย 
ข้อสอบไปแต่ละโรงเรียน  
  - สถานศึกษาบริหารจัดการสอบเอง ไม่จ าเป็นต้องสลับกรรมการคุมสอบระหว่าง  
โรงเรียน ก าหนดสอบ RT ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 ไม่จ าเป็นต้องจัดสอบพร้อมกัน แต่ให้โรงเรียน 
รายงานผลตามเวลาที่ก าหนด 
  - นโยบายการจัดสอบ RT ปีการศึกษา 2563 ของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 คือ... 
            

 4. การประเมินผลสัมฤทธิ์ปลายปี (โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง) ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 2 , 4 , 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 ในปีการศึกษาที่ผ่าน ๆ มา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ใช้เป็นคะแนนสอบ
ปลายปี 100% เขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ท าส าเนาแบบทดสอบให้  
  - นโยบายการประเมินผลสัมฤทธิ์ปลายปี ปีการศึกษา 2563 ของ สพป.กาญจนบุรี  
เขต 2 คือ  
            

 5. การสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 การสอบ NT 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ในระหว่างนี้ให้ทุกโรงเรียนและเขตพ้ืนที่
การศึกษาด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลปีการศึกษา 2563 ไปพลางก่อน 
ล าดับ 

ที ่
กิจกรรม ช่วงเวลา 

1 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 1 ก.ค. 63 
2 บันทึกข้อมูลรายวิชาในโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน 

(School MIS) 
ตลอดปีการศึกษา 

3 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 14 พ.ย. 63 
4 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 1 ธ.ค.63 
5 จัดประชุมปฏิบัติการจัดท าชุดข้อสอบ pre O-NET 4 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ปี 2563 ไม่มีการจัดท าข้อสอบจาก สพฐ. 
26 ธ.ค.63  

 
6 จัดสอบ pre O-NETปี 2563 ไม่มีการจัดท าข้อสอบจาก สพฐ. 15 ม.ค.64 
7 จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงานจัดสอบ O-NET , NT , RT 5 มี.ค.64 
8 ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงกรรมการฯ ระดับสนามสอบ  O-NET 7 มี.ค.64 
9 ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงกรรมการฯ ระดับสนามสอบ  RT 10 มี.ค.64 

10 จัดสอบ RT 11 มี.ค.64 
11 ตรวจความพร้อมสนามสอบ O-NETชั้น ป.6 และชั้น ม.3 12 มี.ค.64 
12 จัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 13 มี.ค.64 
13 จัดสอบ O-NET ชั้น ม.3 13-14 มี.ค.64 
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ล าดับ 
ที ่

กิจกรรม ช่วงเวลา 

14 ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงกรรมการฯ ระดับสนามสอบ NT 21 มี.ค.64 
15 จัดสอบ NT 24 มี.ค.64 
16 ตรวจข้อสอบ NT 26 มี.ค.64 
17 จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงานจัดสอบปลายปีโดยใช้ข้อสอบ

มาตรฐานกลาง 
29 มี.ค.64 

18 จัดสอบปลายปี ป.2 , ป.4 และ ป.5 และ ม.1 , ม.2  30-31 มี.ค.64 
19 ประกาศผลการสอบปลายปี 5 เม.ย.63 
20 อนุมัติการจบการศึกษาภายในวันที่ 9 เม.ย.64 
21 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 10 เม.ย.64 
22 ประกาศผล RT 20 เม.ย.64 
23 ประกาศผล O-NET ป.6 21 เม.ย.64 
24 ประกาศผล O-NET ม.3 22 เม.ย.64 
25 ยืนยันข้อมูลผลการเรียนในโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน 

(School MIS) 
30 เม.ย.64 

26 ประกาศผล NT 5 พ.ค.64 
 

             

  3.๔ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   1. ด าเนินการจัดท าข้อตกลงเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 และจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
              

   2.  ชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ ๒๘ 
มีนาคม 2562 
              

  3.๕ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
   1. พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2561 
    มาตรา 43 การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณใด  
ให้กระท าได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น 
    ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงิน 
จากคลังได้เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ตาม
ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว 
    การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสองให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกิน 6 เดือน
ของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจ าเป็นขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าวให้ขอท าความตกลงกับ 
กระทรวงการคลัง เพ่ือขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 6 เดือน 
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    ดังนั้น เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอให้สถานศึกษา 
เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2564 
              

   2. การรับและการน าเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online 
    ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ก าหนดให้
โรงเรียนน าเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online นั้น 
    เพ่ือให้ การด าเนินงานในระบบดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอความร่วมมือให้
สถานศึกษา งดการน าส่งเงินดังกล่าว 2 วันท าการสุดท้ายของเดือน เพ่ือมิให้เงินน าส่งคงค้างในระบบ 
              

   3. เร่งรัดการขอถอนเงินประกันสัญญา 
    ขอให้สถานศึกษาตรวจสอบเงินประกันสัญญาที่ได้ฝากไว้กับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 หากสัญญาใดครบก าหนดการค้ าประกันสัญญา ขอให้สถานศึกษา
ด าเนินการขอถอนเงินเพ่ือไปจ่ายให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ต่อไป 
              

  3.๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    ๑. การด าเนินงานโครงการ “สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท” ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  ปีงบประมาณ 2564 
    ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะด าเนินการ 
จัดท า โครงการ “สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท” ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี  เขต ๒ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ 
    1) เพื่อระดมทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ที่อยู่ในสภาวะล าบาก
เรื่องท่ีอยู่อาศัยตลอดจน เสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
    2) เพ่ือสร้างบ้านให้นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส อย่างน้อยปีละ 1 หลัง 
    3) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ 
กระบวนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
    ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ได้น าเสนอ 
โครงการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดย 
ก าหนดให้แต่ละศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP Center) ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนที่ยากจนมีความ 
ขาดแคลนเรื่องที่อยู่อาศัยโดยเรียงล าดับ ตามจ านวนโรงเรียนในแต่ละศูนย์ SP และจัดส่งรายชื่อข้อมูล รูปภาพ  
ประกอบการพิจารณาของล าดับที่ ๑–๒ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ แต่งตั้ง 
คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา ประมาณช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๔   
    ส าหรับแนวทางการระดมทรัพยากรสร้างบ้านให้กับนักเรียนตามโครงการสร้างบ้าน  
เติมบุญ กองทุนวันละบาท นั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ จะด าเนินการ 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง นักเรียน 
ในสังกัด นอกสังกัด และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมบริจาคให้การช่วยเหลืออย่างน้อยคนละ 
๑ บาท ต่อวัน/ปี เป็นเงิน ๓๖๖ บาท หากมีผู้บริจาค ๑,๐๐๐ คน (๓๖๖ x ๑,๐๐๐ = ๓๖๖,๐๐๐) หรือ 
คนละ ๑๐ บาท ต่อวัน/ปี เป็นเงิน ๓,๖๖๐ บาท (๓,๖๖๐ x ๑,๐๐๐ = ๓,๖๖๐,๐๐๐) ค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้าน 
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นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส หลังละประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท  (แบบบ้านราษฏร์ภักดีของ   
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ออกแบบให้ สพฐ. ตามโครงการบ้านน้ าใจ กระทรวงศึกษาธิการร่วมสร้าง
บ้านให้นักเรียน ปี ๒๕๕๕) 
              

   2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 256๔ 
    ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศนโยบายและ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๖  
ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีหลักการกระจายอ านาจให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและคณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัด พิจารณาด าเนินการตามบริบทของพ้ืนที่ และได้จัดท าปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือให้ 
สามารถด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอแจ้ง 
แนวทางในการปฏิบัติตามประกาศฯ ข้อ 2.8 บทบาทของโรงเรียน ดังนี้ 
    1) การแต่งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  
     ให้โรงเรียนด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนตาม 
ความเหมาะสม และจัดส่งมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพ่ือรวบรวม และ 
เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยให้ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษา เป็นผู้ลงนามในค าสั่งฯ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะจัดท า 
หนังสือแจ้งให้สถานศึกษาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
    2) การจัดท าแผนการรับนักเรียน เขตพ้ืนที่บริการ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน 
ในเขตพ้ืนที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการต่อนอกเขตพ้ืนที่บริการ วิธีการคัดเลือกนักเรียน  
จ านวนห้องเรียนและจ านวนนักเรียนต่อห้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการรับ 
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ ยกเว้นแผนการรับนักเรียนระดับชั้น 
อนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ซึ่งต้องเสนอต่อไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 
    3) จัดท าประกาศและด าเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน ให้เป็นไปตามประกาศ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  
2564 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษา และรายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การ  
ศึกษาทราบ โดยแจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาไว้ในประกาศการรับนักเรียน ของ 
โรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบไว้โดยชัดเจน 
               

  3.๗  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ในปีงบประมาณ 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จะด าเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 23 มกราคม  
2564 ณ อาคารหอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ จ านวน 200 คน (ครูผู้ช่วยที่บรรจุในปี พ.ศ.2562-2563) เพ่ือให้ 
ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม หน้าที่ความรับผิดชอบ การครองตน ครองคน  
ครองงาน การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว.21) และการให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร 
การวัดผล การประเมินผล ตลอดจนการเข้ากลุ่ม PLC ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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   3.๘  กลุ่มกฎหมายและคดี 
     แจ้งกฎหมายน่ารู้อันเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาทั้งในด้านวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรณี “เรื่อง ครูพาศิษย์สาวเข้าโรงแรม...
โทษถึงออกจากราชการได้” (รายละเอียดแนบท้ายวาระการประชุม) 
              

  3.๙  หน่วยตรวจสอบภายใน 
    1. รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
2564   
     1) ขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่ได้บันทึกข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค งวด 
ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 ในระบบครบทุกโรงเรียน และตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564  
เป็นต้นไป ขอแจ้งปรับเวลาการกรอกข้อมูลในระบบ จากเดิมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาสนั้น ๆ 
เป็นภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาสนั้น ๆ เช่น การรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของ 
ส่วนราชการ ประจ างวดไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ก าหนดบันทึกข้อมูลในระบบภายในวันที่ 10 มกราคม  
2564 
     2) การรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคประจ างวดไตรมาสต่อไปนั้น ให้ทุก 
โรงเรียนบันทึกข้อมูลในระบบ e-budget เท่านั้น ไม่ต้องน าส่งรายงานในระบบ My-office แล้ว 
     3) การกรอกข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในระบบ ต้องมียอดใช้จ่ายครบ 
ทุกเดือนทุกรายการ (โดยในไตรมาสที่ผ่านมาพบว่าการกรอกข้อมูลการใช้จ่ายไม่ครบทุกรายการ เช่นรายการ 
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ส่วนใหญ่จะไม่กรอกจ านวนหน่วยที่ใช้)  และกรณีถึงก าหนดเวลาต้องกรอกข้อมูลการใช้จ่าย
ในระบบแล้วแต่โรงเรียนยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ก็ให้ด าเนินการสอบถามยอดจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง แล้วน าข้อมูล 
ที่ได้มาบันทึกในระบบเพ่ือเป็นยอดการใช้จ่าย โดยให้ระบุในช่อง “ค้างช าระ”    
     4) กรณีมีการบันทึกข้อมูลว่าเป็นยอดค้างช าระ จะไม่มีการระบุแหล่งเงินที่จ่าย 
แต่ต้องแจ้งสาเหตุการค้างช าระให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบด้วย โดยแจ้งข้อมูลทาง Line ธุรการของหน่วย 
ตรวจสอบภายในและหนี้ค้างช าระควรเป็นของไตรมาสปัจจุบันเท่านั้น ส่วนไตรมาสก่อนหน้านั้นไม่ควรค้างช าระ 
     5) การระบุแหล่งของเงินที่น ามาช าระหนี้ 
      - กรณีส่งเบิกที่เขตพ้ืนที่ ให้บันทึกข้อมูลรายการดังกล่าว โดยระบุในช่อง  
“งบประมาณ” 
       - ถ้าใช้เงินของโรงเรียนในการช าระหนี้ จะมี 2 แหล่ง คือ เงินอุดหนุน และ 
เงินรายได้สถานศึกษา 
       - กรณีเงินของโรงเรียนไม่พอช าระหนี้ แต่ร.ร.น าเงินส่วนตัวของ ผอ.ร.ร.ไปจ่าย 
ช าระหนี้แทน เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการรับเงินสนับสนุนจาก ผอ.ร.ร.เข้าเป็นเงินรายได้สถานศึกษาและโรงเรียนต้อง 
ออกใบเสร็จรับเงินเพ่ือเป็นหลักฐานการรับเงิน แล้วจึงจะน าไปช าระหนี้ดังกล่าวได้ 
                

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
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(เอกสารแนบท้ายวาระการประชุม) 
 

 



 
 
ที่ ศธ 04018/ว 1661                               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                        กำญจนบุรี เขต 2  
                                                   อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี 71140      

  2  มิถุนำยน  2564 

เรื่อง  กำรประชุมผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ครั้งที่ ๔/2564 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. ระเบียบวำระกำรประชุมผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ครั้งที่ 4/2564   จ ำนวน 1 ฉบับ 
                   2. รำยงำนกำรประชุมผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ครั้งที่ 3/2564       จ ำนวน 1 ฉบับ 

         3. ก ำหนดกำรประชุมผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ      จ ำนวน 1 ฉบับ 

            ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  ก ำหนดกำรประชุม
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ครั้งที่ ๔/2564 ณ อาคารหอประชุมเจ้าคุณ
ไพบูลย์พนมทวน “เจ้าคุณทองด าอุปถัมภ์” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒     

   ในกำรนี้ จึงขอเชิญผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมพร้อมกันตำมวันเวลำดังกล่ำว 
ดังนี้ 

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 
  -  ช่วงเช้ำ  ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ห้วยกระเจำ 1-3 
  -  ช่วงบ่ำย ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน พนมทวน 1-3 
  วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564  
  -  ช่วงเช้ำ ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ท่ำมะกำ 1-3 
  -  ช่วงบ่ำย ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน ท่ำมะกำ 4-5 
รำยละเอียดตำมก ำหนดกำรดังแนบมำพร้อมหนังสือนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

              ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                         
 

              (นายอรัญ  เทือกขันตี) 
              รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  

              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
 
 

กลุ่มอ ำนวยกำร 
โทร. 034-579234   
โทรสำร 034-579338 



ก ำหนดกำรประชุมผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
ครั้งที่  4/2564  

วันจันทร์ที่  7  มิถุนำยน  2564 
ณ  อำคำรหอประชุมเจ้ำคุณไพบูลย์ “เจ้ำคุณทองด ำอุปถัมภ์” สพป.กำญจนบุรี เขต 2  

 ------------------------  

ช่วงเช้า   เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา 1 -3 

เวลำ 09.00 – 09.30 น. - ลงทะเบียน/รำยงำนตัว 

เวลำ 09.30 – 10.30 น. - พิธีรับหนังสือพระรำชทำนจำกสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ 
      นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  

    - พิธีมอบเกียรติบัตรฯ 

    - กำรน ำเสนอ Best Practice กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
      (น ำเสนอในรูปแบบ VTR ไม่เกิน 5-7 นำที)   
      1. โรงเรียนบ้ำนอุโลกสี่หมื่น  อ ำเภอท่ำมะกำ 
      2. โรงเรียนวัดพังตรุ  อ ำเภอพนมทวน 
      3. โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง  อ ำเภอห้วยกระเจำ 

    - หลักคิด หลักธรรม 

เวลำ 10.30 – 12.00 น. - ระเบียบวำระกำรประชุมประจ ำเดือน  
       โดย ผู้อ ำนวยกำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2 และคณะ 

-------------------------------------------------------------- 
 

ช่วงบ่าย   เวลา 13.30 – 16.00 น. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา 4 – 5  

เวลำ 13.00 – 13.30 น. - ลงทะเบียน/รำยงำนตัว 

เวลำ 13.30 – 14.30 น. - พิธีรับหนังสือพระรำชทำนจำกสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ 
      นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  

    - พิธีมอบเกียรติบัตรฯ 

    - กำรน ำเสนอ Best Practice กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
      (น ำเสนอในรูปแบบ VTR ไม่เกิน 5-7 นำที)    
      1. โรงเรียนบ้ำนอุโลกสี่หมื่น  อ ำเภอท่ำมะกำ 
      2. โรงเรียนวัดพังตรุ  อ ำเภอพนมทวน 
      3. โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง  อ ำเภอห้วยกระเจำ 

    - หลักคิด หลักธรรม 

เวลำ 14.30 – 16.00 น. - ระเบียบวำระกำรประชุมประจ ำเดือน  
       โดย ผู้อ ำนวยกำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2 และคณะ 

-------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ   พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เวลำ 10.15 น. และ 14.15 น. 
               (ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม)  



 

 

ระเบียบวาระการประชุมผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ครั้งที ่ 4/2564 
วันที่  4  มิถุนายน  2564 และวันที่ 7 มิถุนายน 2564  

เวลา 09.30 - 16.00 น. 
ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

-------------------------- 

ก่อนเข้าวาระการประชุม 

 1. พิธีรับหนังสือพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
          กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
      2. พิธีมอบเกียรติบัตรฯ   

 น าเสนอ Best Practice ของโรงเรียน (ใช้เวลาในการน าเสนอประมาณ 5-7 นาที) 
 1. โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น อ าเภอท่ามะกา 
 2. โรงเรียนวัดพังตรุ อ าเภอพนมทวน 
 3. โรงเรียนบ้านห้วยยาง อ าเภอห้วยกระเจา  

 หลักคิด หลักธรรม 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
             
             
             
             
             

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
             
            
            

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

      3.1 เรื่องจาก ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
            
            
            

    3.๒ เรื่องจาก รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
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  3.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
           1. หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1913  ลงวันที่  15  เมษายน 2564 
แจ้งให้ชะลอการด าเนินการ จ านวน 3 เรื่อง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
(COVID-19)  

1.1 ให้ชะลอการด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 
(ว16 มีการรับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว) ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีจ านวน 13 อัตรา  
 

1 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ท่ามะกา สังคมศึกษา 2171 

2 วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" ท่ามะกา การศึกษาปฐมวัย 2040 

3 วัดตะคร้ าเอน ท่ามะกา คณิตศาสตร์ 2147 

4 วัดส านักคร้อ ท่ามะกา การศึกษาปฐมวัย 2251 

5 วัดเขาสามสิบหาบ ท่ามะกา ภาษาไทย 2482 

6 วัดหนองพลับ ท่ามะกา การศึกษาปฐมวัย 2509 

7 บ้านอุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา การศึกษาปฐมวัย 2562 

8 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร ท่ามะกา การศึกษาปฐมวัย 2267 

9 บ้านดอนมะขาม พนมทวน ภาษาอังกฤษ 3933 

10 วัดสาลวนาราม พนมทวน ภาษาไทย 3603 

11 วัดห้วยสะพาน พนมทวน ภาษาไทย 3696 

12 วัดทุ่งสมอ พนมทวน นาฏศิลป์ 4121 

13 วัดเขารักษ์ ห้วยกระเจา คอมพิวเตอร์ 3919 
 
       1.2 ให้ชะลอการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา     
38 ค(2) ประเภทวิชาการ 
       1.3 ให้ชะลอการด าเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยกรณีท่ัวไป 

2. หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2361  ลงวันที่ 20 พฤษภาคม  2564 
แจ้งให้ด าเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยกรณีท่ัวไปโดยก าหนดปฏิทิน ดังนี้ 
       ประกาศรับสมัคร   28 พฤษภาคม 2564 
       รับสมัคร    4-10 มิถุนายน 2564 
       ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ  28 มิถุนายน 2564 
       สอบข้อเขียน    17-18 กรกฎาคม 2564 
       ประกาศผ่านภาค ก-ข   30 กรกฎาคม 2564 

    ประเมินภาค ค   เดือนสิงหาคม 2564 
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คาดว่าได้ครูประมาณปลายเดือนสิงหาคม – ต้นเดือนกันยายน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการประเมินภาค ค 

   สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีอัตราที่ใช้ในการเปิดสอบทั้งสิ้น 34  อัตรา 
 

 

1 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ท่ามะกา ภาษาอังกฤษ 2646 
2 วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" ท่ามะกา ปฐมวัย 2041 
3 บ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" ท่ามะกา ภาษาไทย 2096 
4 บ้านหนองตาคง ท่ามะกา ภาษาอังกฤษ 2047 
5 วัดส านักคร้อ ท่ามะกา ภาษาไทย 2167 
6 ประชาวิทยาคาร ท่ามะกา ภาษาไทย 2613 
7 ประชาวิทยาคาร ท่ามะกา คณิตศาสตร์ 2960 
8 วัดพระแท่นดงรัง ท่ามะกา คณิตศาสตร์ 2664 
9 บ้านหลุมหิน พนมทวน ภาษาไทย 5156 

10 บ้านสระลุมพุก พนมทวน วิทยาศาสตร์ 5145 
11 อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) พนมทวน ปฐมวัย 3889 
12 บ้านเขากรวด ห้วยกระเจา วิทยาศาสตร์ 1108 
13 บ้านหนองเจริญสุข ห้วยกระเจา ภาษาอังกฤษ 4135 
14 เมตตาจิตต ห้วยกระเจา ภาษาไทย 4107 
15 บ้านสระจันทอง ห้วยกระเจา ปฐมวัย 4103 
16 วัดดอนแสลบ ห้วยกระเจา คหกรรม 5098 
17 บ้านพนมนาง ห้วยกระเจา ภาษาอังกฤษ 4044 
18 บ้านนาใหม่ ห้วยกระเจา ภาษาอังกฤษ 4026 
19 บ้านอ่างหิน ห้วยกระเจา ปฐมวัย  4172 
20 วัดเขาตะพั้น ท่ามะกา ประถมศึกษา 2201 
21 วัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร) ท่ามะกา ประถมศึกษา 4939 
22 วัดห้วยตะเคียน ท่ามะกา ประถมศึกษา 2384 
23 วัดหนองโรง ท่ามะกา ปฐมวัย 2385 
24 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ ท่ามะกา คณิตศาสตร์ 2228 
25 บ้านหนองขุย พนมทวน ปฐมวัย 3844 
26 บ้านห้วยด้วน พนมทวน ประถมศึกษา 3693 
27 บ้านบ่อหว้า พนมทวน ภาษาไทย 3628 
28 บ้านห้วยลึก ห้วยกระเจา ภาษาไทย 3890 
29 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ ท่ามะกา การศึกษาปฐมวัย 105525 
30 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" ท่ามะกา การศึกษาปฐมวัย 2493 
31 วัดสาลวนาราม พนมทวน การศึกษาปฐมวัย 3618 
32 วัดดอนแสลบ ห้วยกระเจา เกษตร 4001 
33 บ้านตลุงใต้ ห้วยกระเจา ภาษาไทย 2444 
34 บ้านหนองนางเลิ้ง ห้วยกระเจา วิทยาศาสตร์ 4050 



4 
 

 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564   
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมและ   
ให้ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ตามหนังสือฉบับนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
   4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว9-ว12 ลงวนัที่ 20 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา ได้แจ้งยกเลิกหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเดิม และให้ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ตามหนังสือฉบับนี้   
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564  เป็นต้นไป    
              

  3.4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
๑. เรื่อง การประเมินความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019(COVID-19) 
      ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เป็นวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ทั่วประเทศ แต่หากสถานศึกษาใดมีความพร้อมและประสงค์จะเปิดภาคเรียน
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ก่อนวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ก็สามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการจัดการเรียน     
การสอนตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องประเมินความพร้อมของระบบ 
Thai Stop Covid Plus (TSC) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อน   
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ได้ด าเนินการแจ้งให้
สถานศึกษาด าเนินการประเมินตนเอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
      - สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมและสามารถเปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๔ จ านวน ๗๔ โรงเรียน  
      - สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมและสามารถเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๖๔ จ านวน ๒๕  โรงเรียน 
      ทั้งนี ้สถานศึกษาแต่ละแห่งได้เลือกรูปแบบการจัดการศึกษาตามความพร้อม 
จ านวน ๕ รูปแบบ ( On Site , Online , On Air , On Hand , On Demand ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และในกรณี   
ของสถานศึกษาที่เลือกจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site จ านวน ๑๗ โรงเรียน จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ก่อน ขณะนี้ได้ด าเนินการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานพิจารณาเรียบร้อยแล้ว 
              

   ๒. เรื่อง การด าเนินงานโครงการ “สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ปีงบประมาณ 2564 
        ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ได้ด าเนินการ  
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นรูปธรรม จึงขอรายงานความเคลื่อนไหวของการด าเนินงานโครงการสร้างบ้าน       
เติมบุญ กองทุนวันละบาท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ยอดการบริจาคท้ังสิ้น 
๗๓๒,๗๒๑.๓๗ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)  
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ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการมอบบ้านหลังที่ ๑ นักเรียนโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ค่าวัสดุ 
๙๔,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และหลังที่ ๒ นักเรียนโรงเรียนวัดหนองโรง ค่าวัสดุ ๑๘,๗๘๙.๒๐ บาท 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว บ้านหลังที่ ๓ นักเรียนโรงเรียนวัดดอนชะเอม ค่าวัสดุ ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิบลูเฮาท์ นักเรียนเข้าอยู่อาศัยแล้วจะด าเนินการท าพิธีมอบบ้านในวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
2๕๖๔ และบ้านหลังที่ ๔ นักเรียนโรงเรียนบ้านทัพพระยา ได้ด าเนินการลงเสาเอก เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม2๕๖๔ 
และขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง บ้านหลังที่ ๕ นักเรียนโรงเรียนวัดหวายเหนียวฯ บ้านหลังที่ ๖    
นักเรียนโรงเรียนบ้านสระจันทอง บ้านหลังที่ ๗ นักเรียนโรงเรียนวัดเบญพาด บ้านหลังที่ ๘ นักเรียนโรงเรียน           
วัดพระแท่นดงรัง บ้านหลังที่ ๙ นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล บ้านหลังที่ ๑๐ นักเรียนโรงเรียนบ้านตลุงใต้     
บ้านหลังที่ ๑๑ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ บ้านหลังที่ ๑๒ นักเรียนโรงเรียนวัดสาลวนาราม 
บ้านหลังที่ ๑๓ นักเรียนโรงเรียนวัดหนองลาน ฯลฯ จึงขอให้สถานศึกษาด าเนินการประมาณการค่าวัสดุในการ
ก่อสร้าง และรายละเอียดการด าเนินงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ด าเนินการต่อไป 
              

   3.5  หน่วยตรวจสอบภายใน 
              เรื่อง สรุปผลการตรวจสอบของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564   
     ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน 
ได้เข้าตรวจสอบการบริหารงานการเงินการบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดเรียบร้อยแล้ว จ านวน 13 แห่ง  
จากจ านวนหน่วยรับตรวจที่ก าหนดไว้ในแผนฯ  จ านวน 30 แห่ง โดยมีข้อตรวจพบจากการตรวจสอบสรุปแต่ละ 
ประเด็นได ้ดังนี้      
  1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
   1.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พบว่า  
         - จ านวน 2 แห่ง  คิดเปน็ร้อยละ 15.38 ที่มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปถีูกต้อง ครบถ้วน สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินที่มีอยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    - จ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.62 ที่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน และไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินที่มีอยู่ในความรับผิดชอบได้  
    - จ านวน 3 แห่ง ที่จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีไม่ครอบคลุมแหล่งเงินทุก 
 ประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน ประกอบด้วย เงินบริจาค เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครอง     
 ส่วนท้องถิ่น และเงินรายได้สถานศึกษา  
   1.2 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พบว่า   
    - โรงเรียน  จ านวน 11 แหง่ ทีก่ารใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยพบว่า  
การใช้จ่ายเงินโดยสว่นใหญ่เป็นกรณีเร่งด่วนและเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี หรือมี 
การใช้จ่ายเงินเกินกว่าที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
    - โรงเรียน จ านวน 9 แห่ง ที่มีการปรับแผนหรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรม 
ทีก่ าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยไม่ด าเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    - โรงเรียน จ านวน 4 แห่ง ที่ไม่จัดท าทะเบียนควบคุมการใช้จ่ายเงินในแต่ละ 
โครงการ/กิจกรรม ท าให้ไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณได้และมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกินวงเงิน 
ที่ได้รับอนุมัติของโครงการ 
    - โรงเรียน จ านวน 12 แห่ง ที่ไม่มีการรายงานปัญหา/อุปสรรคในการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปีเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลให้บางโครงการ/ 
กิจกรรม ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดได้ 
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    - โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ที่มีการจัดท าทะเบียนควบคุมการใช้จ่ายเงินในแต่ละ 
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสามารถควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการได้ และมี 
โรงเรียน จ านวน 8 แห่ง ที่มีการจัดท าทะเบียนควบคุมการใช้จ่ายเงินในแต่ละโครงการ/กิจกรรมแต่ไม่สามารถควบคุม 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการได้ 
   1.3 การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน พบว่า 
    - โรงเรียน จ านวน 11 แห่ง ที่ไม่ควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไป 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
    - โรงเรียน จ านวน 11 แห่ง ที่ไม่มีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไป 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
    - โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ที่ไม่มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ/ 
กิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปีเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา และโรงเรียน จ านวน 5 แห่ง มีการจัดท า 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปีเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
ไม่ครบทุกโครงการ 
              

              2. การควบคุมเงินคงเหลือ  
       สถานศึกษาทุกแห่งปรากฏยอดเงินสดคงเหลือมีอยู่จริงครบถ้วนและตรงกับรายงาน 
เงินคงเหลือประจ าวัน  แต่ 
 - จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกสิ้นวันไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบัน และ 
เสนอรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ครบถ้วนจ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.85  เพราะจัดท าไม่ทันวันที่ 
เข้าตรวจสอบ 
 - ยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทที่แสดงตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวันไม่ตรงกับ 
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณและทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน จ านวน  
10 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 76.92  เนื่องจากจัดท าทะเบียนคุมฯ ไม่ครบตามประเภทของเงิน ส่วนทะเบียนคุม 
การรับและน าส่งบางแห่งไม่จัดท าหรือบันทึกไม่เป็นปัจจุบัน 
 - ไม่จัดท าทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
61.54 เกิดจากเข้าใจว่าเป็นงานที่ซ้ าซ้อน และคิดว่าจัดท าเฉพาะเงินอุดหนุนเท่านั้น 
 - ไม่แสดงยอดเงินฝากส่วนราชการผู้เบิกตามสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก)  
ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันจ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.77 เพราะเข้าใจว่าเงินไม่ได้อยู่ในมือของ
สถานศึกษา 
            

       3. การเก็บรักษาเงิน  สถานศึกษาทุกแห่งมีการออกค าสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน  
คิดเป็นร้อยละ 100  แต่ยังมีข้อตรวจพบ คือ 
   - กรรมการเก็บรักษาเงินไม่ปฏิบัติหน้าที่คือการลงนามเพ่ือการตรวจสอบไม่ครบถ้วน  
จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.77 
   - อ านาจในการเก็บรักษาเงินเกินวงเงินที่กระทรวงการคลังอนุมัติจ านวน 7 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 53.85 คือเงินอาหารกลางวัน เพราะยังมีการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง หากน าฝากส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ 
การเบิกถอนจะใช้เวลานาน , เงินรายได้สถานศึกษา ขนาดโรงเรียนที่นักเรียนไม่เกิน 120 คน ยอดเงินคงเหลือเงิน 
ฝากธนาคารเกินวงเงิน 
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   - ไม่ได้น าส่งเงินรายได้แผ่นดินตามระเบียบที่ก าหนดจ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
61.54  เนื่องจาก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นจ านวนเงินน้อยจึงรอส่งปีละครั้ง และบางแห่งเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ใหม่ 
ไม่มีความรู้ 
   - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย น าส่งสรรพากรเกินที่ระเบียบก าหนดหรือไม่ได้น าส่ง 
จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 61.54 สาเหตุจากเจ้าหน้าที่ลืมหักและจัดส่งในภายหลัง หรือเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ 
ของร้านค้าท่ีต้องด าเนินการเอง 
             

      4. การควบคุมการรับเงิน  สถานศึกษาทุกแห่งมีค าสั่งหรือบันทึกมอบหมายผู้ท าหน้าที่ 
รับ-จ่ายเงินอย่างชัดเจน การระบุข้อมูล รายละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100 แต่ยังมีข้อตรวจพบคือ 
 - ผู้ท าหน้าที่จัดเก็บหรือรับช าระเงินไม่ใช่เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.77 คือ ผู้อ านวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่บัญชี เพราะเป็นผู้ถือเล่มบเสร็จ 
รับเงินไปเขียนเพ่ือรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - รับเงินแต่ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินตามจ านวนที่ได้รับจ านวน 10 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 76.92  คือเงิน กสศ. , เงินประชารัฐ และเงินบริจาค เพราะคิดว่าเป็นเงินที่เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
โรงเรียนโดยไม่ได้ผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 
 - ยอดเงินในใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องตรงกับรายการที่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมต่าง ๆ 
จ านวน 2 แห่ง เกิดจากจัดท าทะเบียนคุมไม่ครบตามที่มีการรับเงิน 
            

      5. การควบคุมการจ่ายเงิน  สถานศึกษาทุกแห่ง พบว่า มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกรายการที่จ่ายเงิน รวมถึงใบส าคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินเจ้าหนี้มีสาระส าคัญครบถ้วนตามแบบที่
กระทรวงการคลังก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100  แต่ยังมีข้อตรวจพบ คือ 
 - การจ่ายเงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเงินนั้น ๆ จ านวน 1 แห่ง คือ น าเงิน 
อุดหนุนอาหารกลางวันไปจ่ายค่าครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะเก้าอ้ีโรงอาหาร เพราะมีเงินคงเหลือจากปีงบประมาณก่อน 
และน าไปใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านอาหารกลางวันจริง และได้ท าการโอนเงินกลับเข้าบัญชีเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 
เพ่ือส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดินเรียบร้อยแล้ว 
 - การจ่ายเงินไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ จ านวน 1 แห่ง  เกิดจากจัดท าเอกสาร 
ชุดจัดซื้อจัดจ้างตามหลังที่มีการจ่ายเงินไปแล้ว   
 - ผู้จ่ายเงินได้ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายเงินก ากับไว้ที่หลักฐานการจ่ายทุกรายการ  
เพียง 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.39  เพราะเข้าใจว่าได้จ่ายเงินให้เจ้าหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเอกสารจัดเก็บ
เป็นอย่างดี 
            

      6. การจัดท าบัญชี   
 - ทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดินบันทึกไม่เป็นปัจจุบันจ านวน 5  
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.46 
 - ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณจัดท าไม่ครบตามประเภทของเงินที่ได้รับ รวมถึง 
ไม่เป็นปัจจุบันท าให้ไม่ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันและทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร จ านวน 10 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 76.92 เพราะเข้าใจว่าจัดท าเฉพาะเงินอุดหนุนและเงินอาหารกลางวันเท่านั้น 
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 - ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน จัดท าไม่ครบทุกบัญชี 
จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.46 เกิดจากเข้าใจว่าเป็นงานที่ซ้ าซ้อน ไม่มีความจ าเป็น หรือจัดท าเฉพาะ 
เงนิอุดหนุนเท่านั้น 
 - ไม่บันทึกควบคุมการฝากถอนเงินสมุดคู่ฝาก(ส่วนราชการผู้เบิก) จ านวน 2 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 15.38 เพราะคิดว่ามีสมุดคู่ฝากแล้ว จึงไม่ต้องท าทะเบียนคุม 
 - ผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่มีตรวจสอบการบันทึกรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนต่าง ๆ  
ตามท่ีระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยก าหนดทุกแห่ง เหตุเพราะไม่ทราบ ภาระงานมาก หรือ 
บุคลากรน้อย 
            

      7. การจัดท ารายงานการเงิน  
 - ส าเนารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน โดยยอดเงิน 
คงเหลือแต่ละประเภทในรายงานฯ ไม่ตรงกับทะเบียนคุมทุกทะเบียน จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.39  
เกิดจากไม่มีการจัดท า และยอดเงินคงเหลือไม่ตรงกัน 
 - งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ไม่จัดท าหรือไม่สามารถ 
ระบุรายละเอียดความแตกต่างได้ครบถ้วนจ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.39  เกิดจากไม่ทราบ 
 - ไม่จัดส่งส าเนารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน  
จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.39 เกิดจากไม่มีการจัดท า และยอดเงินคงเหลือไม่ตรงกัน 
 - ไม่จัดส่งงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันทุกบัญชี จ านวน 
3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.08 เกิดจากไม่มีการจัดท า หรือจัดท าไม่ครบทุกบัญชี 
 - ไม่จัดท ารายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ  
เสนอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ จ านวน 9 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 69.23 
            

      8. การตรวจสอบการรับ-จ่ายประจ าวัน      
       จากการสอบทานการรับ – จ่ายประจ าวันของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียน  
จ านวน 13  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ไม่จัดให้มีการตรวจสอบรับ-จ่ายประจ าวัน โดยผลการตรวจสอบการ 
รับ–จ่ายประจ าวันของโรงเรียน จ านวน 13 แห่ง สรุปได้ดังนี้ 
 - โรงเรียน จ านวน 4 แห่ง ที่ไม่มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบ 
การรับ–จ่ายประจ าวันตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ก าหนด 
 - โรงเรียน จ านวน 9 แห่ง ที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ท าหน้าที่ 
ตรวจสอบรับ–จ่ายประจ าวันไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
            

       9. การควบคุมเงินยืม 
 - มีการยืมเงินแต่ไม่จัดท าสัญญาการยืมเงินไว้เป็นหลักฐาน หรือใช้บันทึกข้อความ 
แทนโดยเจ้าหน้าที่บัญชีในช่องหมายเหตุของทะเบียนคุมฯ ก ากับไว้ จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.08  
เกิดจากยืมเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเล่มเดียวกัน     
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       10. การควบคุมใบเสร็จรับเงิน สถานศึกษาทุกแห่ง พบว่า ใบเสร็จรับเงินที่ลงรายการ 
ผิดพลาด  ใช้วิธีการขีดฆ่าจ านวนเงิน และเขียนใหม่ทั้งจ านวน  โดยผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับ กรณียกเลิกใบเสร็จ 
รับเงินมีการแนบใบเสร็จรับเงินไว้กับส าเนาในเล่ม คิดเป็นร้อยละ 100 แต่ยังมีข้อตรวจพบคือ 
 - ไม่มีการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินจ านวน 2 แห่ง ส่วนที่มีการจัดท า 
ทะเบียนคุมฯ แต่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบันจ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 61.54  
 - ใช้ใบเสร็จรับเงินข้ามปีงบประมาณ จ านวน 1 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 7.69  
สาเหตุเพราะลืม 
 - สิ้นปีงบประมาณไม่มีการประทับตราเลิกใช้ ปรุ หรือเจาะรู  ใบเสร็จรับเงิน 
ฉบับทีเ่หลือ จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.85 เพราะไม่ทราบ 
 - การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบไม่เกินวันที่ 
15 ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไปเพียง 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.85 ส่วนที่เหลือไม่ด าเนินการ เพราะไม่ทราบ 
และมีภาระงานมาก 
            

              11. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง    
                          11.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า  
         - โรงเรียน จ านวน 8 แห่ง ที่การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามท่ีระเบียบ 
ก าหนด กล่าวคือ  มีการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง มีการจัดท า 
สัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง มีการก าหนดวันครบก าหนดส่งมอบพัสดุ/งานจ้างในสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้างชัดเจน  
การก าหนดอัตราค่าปรับกรณีผิดสัญญาถูกต้องตามท่ีระเบียบก าหนด  
  - โรงเรียน จ านวน 5 แห่ง  ที่การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ถูกต้องเป็นไป 
ตามที่ระเบียบก าหนด กล่าวคือ เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบก าหนด 
  - โรงเรียน จ านวน 9 แห่ง ที่หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง  
ครบถ้วนเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด  กล่าวคือ  มีหลักฐานการส่งมอบพสัดุ/งานจ้างจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง มีหลักฐาน         
การตรวจรับพัสดุ/งานจ้างของคณะกรรมการตรวจรับ มีหลักฐานบันทึกขออนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายผู้รับจ้าง 
ครบถ้วนทุกรายการ             
  - โรงเรียน จ านวน 4 แห่ง ที่หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินยังไม่ถูกต้อง 
เป็นไปตามท่ีระเบียบก าหนด กล่าวคือ หลักฐานการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างของคณะกรรมการตรวจรับ และหลักฐาน 
การจ่ายเงินไม่ครบถ้วนทุกรายการ      
          11.2 การจัดท าบัญชีวัสดุ  พบว่า  
   - โรงเรียน จ านวน 9 แห่ง ที่มีการจัดท าบัญชีวัสดุ เป็นไปตามรูปแบบที่ กวพ.  
ก าหนด จัดท าบัญชีวัสดุครบถ้วนทุกรายการ บันทึกควบคุมการรับ – จ่ายวัสดุแยกตามประเภทของวัสดุครบถ้วน  
เป็นปัจจุบันทุกรายการ   
   - โรงเรียน จ านวน 4 แห่ง ที่การจัดท าบัญชีวัสดุ ยังไม่เป็นไปตามรูปแบบที่  
กวพ. ก าหนด จัดท าบัญชีวัสดุไม่ครบถ้วนทุกรายการหรือไม่มีการจัดท าบัญชีวัสดุ  การบันทึกควบคุมการรับ–จ่าย 
วัสดุไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 
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   11.3 การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน พบว่า 
    - โรงเรียน จ านวน 13 แห่ง มีการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็นไปตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด แต่การบันทึกควบคุมครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบัน 
ทุกรายการ และการบันทึกหมายเลขครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สินหรือก ากับไว้บนตัวครุภัณฑ์ยังไม่ครบถ้วน 
ทุกรายการ 
   11.4 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี พบว่า  
    - โรงเรียน จ านวน 13 แห่ง ที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปแีละผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบ  
    - โรงเรียน จ านวน 10 แห่ง ที่มีการจัดส่งรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ครบถ้วนตามระเบียบที่ก าหนด 
    - โรงเรียน จ านวน 3 แห่ง ที่ไม่มีการจัดส่งรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ครบถ้วนตามระเบียบที่ก าหนด หรือมีการจัดส่งรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วนตามระเบียบที่ก าหนด             
               

   3.6  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
          1) การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
(DMC64) 
      2) การส ารวจและซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมตามโครงการจัดการเรียน 
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจ าปี 2564 ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ DLTV            
              

    3.7  กลุ่มกฎหมายและคดี 
          แจ้งกฎหมายน่ารู้ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา กรณีเรื่อง การอุทิศเวลาราชการ กรณีไม่ฝึกซ้อมกีฬาให้นักเรียน (รายละเอียดแนบท้ายวาระการประชุม)          
                
  
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
             
             
             
             
             
             

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
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(เอกสารแนบท้ายวาระการประชุม) 
สรุปสาระส าคัญ 

เร่ือง การอุทิศเวลาราชการ กรณไีม่ฝึกซ้อมกีฬาให้นักเรียน 
                                  สรุปสาระส าคัญโดย : นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์ นิติกรช านาญการพิเศษ  
                                                                             กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

      ที่มา :  นางสาวปราณี สุขศรี พนักงานคดีปกครอง ๗ ว 
             : ส านักวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ                                  
               ส านักงานศาลปกครอง 

๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ  
           พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๓๕ (ปัจจุบันคือฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

- มาตรา 8๘ และมาตรา ๙๒ วางหลักว่า การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา                  
ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ และยังเป็นการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นความผิดวินัย 
 -  และมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๓  วางหลักว่า ข้าราชการพลเรือนต้องมีความสุภาพเรียบร้อย และปฏิบัติ
ตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ 

2. สรุปข้อเท็จจริงและการวินิจฉัยของศาลปกครอง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๗/๒๕๕๐) 
ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครูได้รับค าสั่งจาก ผู้อ านวยการโรงเรียน (ผู้ถูกฟ้องคดี)  ให้ฝึกซ้อมนักกีฬา

วอลเลย์บอลชายร่วมกับ นาง ม. แต่ต่อมาได้มีค าสั่งให้ นาง ม. ไปฝึกซ้อมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ผู้ฟ้องคดีไม่
พอใจ จึงยื่นหนังสือลาออก จากการฝึกซ้อมนักกีฬา แล้วไม่ท าการฝึกซ้อมนักกีฬาอีกเลย คงปล่อยให้นักกีฬาซึ่งเป็น
เด็กนักเรียนฝึกซ้อมกีฬากันเอง  โดยปราศจากครูคอยควบคุมดูแล จึงเป็นการขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ และยังเป็นการละ
ทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นความผิดวินัยตามมาตรา 8๘ และมาตรา ๙๒ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ณ ช่วงปีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว กฎหมายให้น า
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับแก่ข้าราชการครูโดยอนุโลม แต่ปัจจุบัน ถือว่า
เป็นการกระท าผิดวินัยตามมาตรา ๘๖ และ มาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547) ส าหรับกรณีผู้อ านวยการโรงเรียนเรียกผู้ฟ้องคดีเข้าพบ และผู้ฟ้องคดีพูดด้วยเสียงอัน
ดัง แสดงกิริยาเกรี้ยวกราด ก้าวร้าวและกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา โดยมีประจักษ์พยาน ๒ คน ให้ถ้อยค า
สอดคล้องตรงกันนั้น ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่สุภาพเรียบร้อย และเป็นการไม่ถือปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม ของทาง
ราชการ อันเป็นความผิดวินัยตามมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (ปัจจุบันถือว่าเป็นการ
กระท าผิดวินัยตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547) 
ดังนั้น ค าสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีจึงโดยชอบด้วยกฎหมาย 

3. อุทาหรณ์ 
 พฤติการณ์ของข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ละทิ้งหน้าที่ราชการ
และการแสดงกิริยาที่ไม่สุภาพเรียบร้อย ถือได้ว่าเป็นการกระท าผิดวินัย ดังนั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จึงควรค านึงถึงจริยธรรมของข้าราชการที่ควรประพฤติปฏิบัติ ซึ่งหากไม่ประพฤติหรือปฏิบัติดังเช่น 
คดีปกครองนี้แล้ว ก็เป็นการกระท าผิดวินัย ซึ่งจะได้รับการลงโทษทางวินัย 

........................ 
หมายเหตุ สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
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รายงานการประชุมผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ครั้งที ่ 3/2564 
เมื่อวันท่ี  7  พฤษภาคม  2564   

ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
   

-------------------------- 

ผู้มาประชุม 

  ผู้มาประชุม จ านวน 98 คน ตามหลักฐานในบัญชีลงเวลาการประชุมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุม 

ผู้ไม่มาประชุม 

  ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
  1. นางสาวจินตนา สุขสมแดน  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  2. นางสาวไอยร์ินณ ์จันทร์แย้ม  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 
  3. นายแมน ค าวงษ ์   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  4. นางชนาฏ์นนัช์ ศกัดิ์สนุทร  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย์ 
  5. นางสาวสุรางค ์ธติินิลนิธ ิ  ผู้อ านวยการหนว่ยตรวจสอบภายใน 
  6. นางสาวอินทริา ชิวปรีชา  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
  7. นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห ์ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี
        8. นายเจษฎา  ตนัธนะ   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
  9. นายทรงศักดิ ์ พรมเนตร  นักทรัพยากรบุคคล  
  10. นางสาววันวิสาข ์ พรมเกต ุ  นักวชิาการเงนิและบญัชี 
  11. นางอรดา ยางงาม   นักจัดการงานทั่วไป 
  12. นางอรพินธ์ ไชยสมทิพย์  นักจัดการงานทั่วไป   
  13. นางสาวกมลชนก  เสือผู ้  ลูกจ้างชัว่คราว 
 
ก่อนเข้าวาระการประชุม     

 น าเสนอ Best Practice ของโรงเรียน (ใช้เวลาในการน าเสนอประมาณ 5-7 นาที) 
 1. โรงเรียนบ้านท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา 
 2. โรงเรียนวัดหว้ยสะพาน อ าเภอพนมทวน 
 3. โรงเรียนบ้านทัพพระยา อ าเภอห้วยกระเจา  
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 หลักคิด หลักธรรม 

      ค าสอนพระอรหันต์จี้กง 

1. *ชีวิต..ย่อมเป็นไปตามวิถี-แห่งกรรมท่ีลิขิต (ละชั่ว-ท าดี)   *วอนขอ..อะไร? 
2. *วันนี้..ไม่รู้เหตุการณ์.. ในวัน-พรุ่งนี้..  *กลุ้มเรื่องอะไร? 
3. เคารพพระพุทธเจ้า ไม่เคารพ-พ่อแม่ เคารพ..เรื่องอะไร? 
4. พ่ีน้องคือผู้ที่เกิดตามกันมา.. *ทะเลาะกันท าไม? 
5. ลูกหลานทุกคน ล้วนมีบุญ-ตามลิขิต  ห่วงใย..ท าไม? 
6. *ชีวิต..ย่อมมี *โอกาส.. *ประสบ-ความส าเร็จได้   *ร้อนใจท าไม? 
7. ชีวิต..ใช่จะพบเห็นรอยยิ้มกันได้ง่าย.. *ทุกข์ใจท าไม? 
8. ผ้าขาด ปะแล้ว กันหนาวได้.. *อวดโก้ท าไม? 
9. อาหารผ่านลิ้นแล้ว กลายเป็นอะไร?  *อร่อยไปใย 
10. *ตายแล้ว บาทเดียวก็เอาไปไม่ได้  *ขี้เหนียวท าไม? 
11. *ที่ดิน.. คือสิ่งที่สืบทอด.. แก่คน-รุ่นหลัง *โกงกัน..ท าไม? 
12. *โอกาส..จะได้กลายเป็นเสีย.. *โลภมากท าไม? 
13. สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือศีรษะ เพียง 3 ฟุต  *ข่มเหงกันท าไม? 
14. *ลาภยศเหมือนดอกไม้ที่บานอยู่ไม่นาน  *หยิ่งผยองท าไม? 
15. *ทุกคนย่อมมีลาภยศ ตามวาสนาที่ลิขิต  *อิจฉากันท าไม? 
16. *ชีวิตล าเค็ญ เพราะชาติก่อนไม่บ าเพ็ญ  *แค้นใจท าไม?  บ าเพ็ญไว ๆ 
17. นักเล่นการพนัน ล้วนตกต่ า  *เล่นการพนันท าไม? 
18. ครองเรือนด้วยการประหยัด ดีกว่าไปพ่ึงผู้อื่น  *สุรุ่ยสุร่ายท าไม? 
19. *จองเวร จองกรรม เมื่อไหร่จะจบสิ้น.. *อาฆาตท าไม? 
20. *ชีวิต.. เหมือนเกมหมากรุก *คิดลึก..ท าไม? 
21. *ลาดมากเกิน จึงเสียรู้ *รู้มาก..ท าไม? 
22. *พูดเท็จ ทอนบุญ จนบุญหมด *โกหก..ท าไม? 
23. *ดี-ชั่ว ย่อมรู้กันในที่สุด *โต้เถียงท าไม? 
24. *ใครจะป้องกันมิให้เกิดเรื่องได้ตลอด *หัวเราะเยาะกันท าไม? 
25. *ฮวงซุ้ยดี..อยู่ในจิต..ไม่ใช่อยู่ที่-ภูเขา *แสวงหาท าไม? 
26. *ข่มเหง-ผู้อื่น คือ *ทุกข์ รู้ให้อภัย* 
27. *ทุกสิ่ง..จบสิ้นลงด้วยความตาย *วุ่นวายท าไม? 

“ธรรมะ” อยู่ที่ ไม่เอ่ยค าพูด 
“ธรรมะ” อยู่ที่ *มีสติ..ทุกขณะ 
“ธรรมะ” อยู่ที่ *พยักหน้า  หากเจ้ายิ้มออกมาสักครั้ง นั่นแหละคือ “ธรรมะ” 
ธรรมะสุขใจ       

     ยามกรรมดีเข้ามาหา “อย่าประมาท” 
       ยามล าบากกรรมทุกข์มา “อย่าอ่อนไหว” 
       มีดวงขึ้น-มีดวงตก “อย่าทุกข์ใจ” 
       มีคราวดี-มีคราวร้าย “อย่าอ่อนแอ” 
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เริ่มประชุมเวลา     09.30  น. 

                     ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ คือ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                         มีข้อราชการ  จ านวน ๗ เรื่อง ดังนี้ 
      ๑.1 ขอบคุณท่านรอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่มฯ ผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร          
ทางการศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมาด้วยดี  
      1.๒ การลาออกจากราชการ ราย นางสาวกมลวรรณ พลอยมี  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ            
มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
      1.3 ประกาศ สพฐ. เกี่ยวกับการเลื่อนวันเปิดเรียนภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๔ จากเดิมเปิดเรียน 
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เลื่อนออกไปเปิดเรียน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  ขอความร่วมมือทุกโรงเรียน      
ด าเนินการเตรียมการ ดังนี้ 
   ๑) เตรียมสถานที่ 
   ๒) เตรียมครูและบุคลากรทางการศึกษา    

๓) เตรียมนักเรียน  
   ๔) เตรียมอื่นๆ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
      1.4 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๒๐๙๕/๒๕๖๔       
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค าสั่ง  
เปลี่ยนแปลงมาตรการที่ส าคัญที่ทางโรงเรียนต้องปฏิบัติ มีดังนี้ 
   ๑) ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ 
   ๒) ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อการจัด     
การเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการท ากิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก ท าให้        
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ 
   ๓) ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่รวมตัวกันมากกว่า 50 คน  
   ๔) งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้ โดยไม่มีเหตุจ าเป็น 
โดยเฉพาะการเดินทางเข้าไปในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
   ๕) งดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง     
ในช่วงเวลานี ้
                       ส าหรับ สพฐ. ได้ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ         
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรในสังกัด  ในกรณีที่มาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ท างาน ให้ข้าราชการ      
และบุคลากรทุกรายปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
   ๑) ตรวจวัดอุณหภูมิ 
   ๒) ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
   ๓) หมั่นล้างมือ 
   ๔) ลดการสัมผัส 
   ๕) เว้นระยะห่างการติดต่อสนทนาไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร 
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   ๖) หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม/เดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยง 
   ๗) กรณีมีบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อราชการ ต้องขอให้ตรวจวัดอุณหภูมิและต้องใส่หน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา 

     1.๕ การเฝ้าระวังดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
     1.๖ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของ สพป.กาญจนบุรี      

เขต 2  ขณะนี้มนีักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑ ราย คือ            
เด็กชายรัชชานนท์  แซ่ตัน อายุ ๖ ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง  อยู่บ้านเลขที่ ๒๑๑/๗๑ 
ต. พระแท่น อ. ท่ามะกา  จ. กาญจนบุรี  ขณะนี้นักเรียนได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมะการักษ์ อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี แล้ว 
      1.๗ สพฐ.เชิญชวน ผอ.รร.ร่วมรับฟังการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔           
เพ่ือมอบนโยบายส าคัญและเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันอังคาร  
ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ในช่องทางถ่ายทอดสด ๓ ช่องทางหลัก ได้แก่      

                    - ทาง www.obectv.tv 
                     - ทาง www.youtube.com/obectvonline 
                     - ทาง www.facebook.com/obectvonline (ค้นหาช่อง  OBEC Channel) 
โดยมีประเด็นส าคัญในการประชุมที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน ๖ เรื่อง ดังนี้ 
   ๑) การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
   ๒) การน านโยบายการจัดการศึกษาและนโยบายเร่งด่วนของ รมว.ศธ. 
และนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕  

๓) การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
   ๔) การเตรียมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
   ๕) การเตรียมการด้านงบประมาณ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   ๖) การพัฒนาครู สพฐ.ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 

  ที่ประชุม  รับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  3.1 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

1) ผลการสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
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2) ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
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3) ผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
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4) ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
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5) สรุปผลการท าแบบทดสอบ กาญจน์สอง สมองไว online เรื่องท่ี 1  
 

 
    

*  และก ำลังจัดท ำแบบทดสอบเรื่องต่ำงๆ ทยอยเอำข้ึนให้ท ำต่อไปค่ะ 
 

6) คลิปไม่ลับของครูกาญจน์สอง ช่วงที่ 1 จ านวน 10 เรื่อง เป็นเทคนิคการสอนดี ๆ        
จากครูเก่ง ๆ ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2  ติดตามช่วงที่ 2 เร็ว ๆ นี้  

 
 



11 
 

 

7) ช่องทางติ ดต่ อและติ ดตามผลงานของกลุ่ มนิ เทศ  ติ ดตามและประเมินผล               
การจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

                7.1)  http://kri2.esdc.go.th/ 
  

                           7.2)  Facebook                                            
                      
                         7.3)  YOUTUBE      NITES KAN2 Channel      

ที่ประชุม รับทราบ 
             

  3.2 กลุ่มนโยบายและแผน 

         เรื่องรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
          ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการโครงการพัฒนารายงาน 

ข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดมีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย      
ด้านการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ และเป็นการสร้างธรรมาภิบาล      
ด้านการเงินให้สถานศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีฐาน ข้อมูลส าคัญในการพัฒนาระบบ
ทรัพยากรของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถติดตามการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
   โดยก าหนดให้รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
   ครั้งที่ 1  ใช้ข้อมูล 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 –  
31 มีนาคม 2564 
   ครัง้ที่ 2  ใช้ข้อมูล 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 –  
30 กันยายน 2564 

           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ขอให้สถานศึกษา 
ในสังกัดรายงานและตรวจสอบข้อมูลการรายงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมส่งเอกสารรายงานข้อมูลทั้ง 
5 ส่วน และรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน (วันที่ 30 กันยายน 2563     และ วันที่31 มีนาคม 2564)   ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2     ทั้งนี ้ระบบจะเปิดให้รายงานข้อมูลครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 
พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th  

ที่ประชุม รับทราบ   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)   
                               ด้วย ในคราวประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 
22 เมษายน 2564 ได้มีมตเิห็นชอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1      
(1 เมษายน 2564) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการคร ู   
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

http://kri2.esdc.go.th/
https://www.facebook.com/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AF-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C-2-306689442692233
https://m.youtube.com/channel/UCIhQMA0C-EuMgNsjzKzWtBw
https://e-budget.jobobec.in.th/
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ให้สถานศึกษาด าเนินการ 
เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

  1. ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา               
ไปรับค าสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ ในสังกัด และหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล                   
(ให้ไปรับด้วยตนเอง) ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2               
ตามวันและเวลาที่ก าหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย (3) (ในการรับหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลและค าสั่ง     
เลื่อนเงินเดือน ใหป้ฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด) 

  2. ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติ     
ตามนัยหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 117 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540 เรื่องระบบเปิด        
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ โดยให้แจ้งเวียนค าสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการทุกคนในสังกัดทราบ 

   3. ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา             
แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอนในสังกัดทราบ                 
เป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล  
              4. กรณีไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการผู้ใดให้ชี้แจ้งเหตุผลในการไม่เลื่อนเงินเดือน       
ให้แก่ข้าราชการผู้นั้นทราบเพ่ือป้องกันการร้องทุกข์ในภายหลัง  

ก าหนดการรับหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล และ 
ค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 

SP Center วันที่ เวลา หมายเหตุ 

ท่ามะกา 1 12  พฤษภาคม  2564 08.30 – 12.00 น.  

ท่ามะกา 2 12  พฤษภาคม  2564 08.30 – 12.00 น.  

ท่ามะกา 3 12  พฤษภาคม  2564 08.30 – 12.00 น.  

ท่ามะกา 4 12  พฤษภาคม  2564 13.00 – 16.30 น.  

ท่ามะกา 5 12  พฤษภาคม  2564 13.00 – 16.30 น.  

พนมทวน 1 13  พฤษภาคม  2564 08.30 – 12.00 น.  

พนมทวน 2 13  พฤษภาคม  2564 08.30 – 12.00 น.  

พนมทวน 3 13  พฤษภาคม  2564 08.30 – 12.00 น.  

ห้วยกระเจา 1 13  พฤษภาคม  2564 13.00 – 16.30 น.  

ห้วยกระเจา 2 13  พฤษภาคม  2564 13.00 – 16.30 น.  

ห้วยกระเจา 3 13  พฤษภาคม  2564 13.00 – 16.30 น.  
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*** หมายเหตุ       
             ให้ผู้ไปรับหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลและค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ         
ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 

ที่ประชุม รับทราบ  
             

    3.6  กลุ่มกฎหมายและคดี 
          แจ้งกฎหมายน่ารู้ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร               
ทางการศึกษา กรณีเรื่อง แค่เพียงลวนลามด้วยวาจา...ถือว่า ไม่รักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ข้าราชการ  
(รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม) 

ที่ประชุม รับทราบ 
              
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 
 
 
          อรดา  ยางงาม 
             (นางอรดา  ยางงาม)   ผู้จดรายงานการประชุม 
                นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
 

                        นราทิพย์  สอาดเอ่ียม 
                    (นางนราทิพย์  สอาดเอ่ียม)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
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(เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ) 
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