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  ๓ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

          สวสัดคีะ่พบกนัอกีคร ัง้นะคะกบัวารสารฉบบัประจ าเดือน                                   

มกราคม—มนีาคม ๒๕๕๖ เป็นฉบบัตอ้นรบัปีใหม ่ขอใหทุ้กทา่น 

มคีวามสขุ สมหวงัสมความปรารถนาทุกประการนะคะ่ 

    การพฒันาดา้นศกัยภาพผูเ้รยีน และผูส้อนก็ด าเนินไปอยา่ง

ตอ่เน่ือง การจดักจิกรรมโครงการตา่ง ๆ ของ สพป.ฉะเชงิเทรา  

เขต ๒ เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาดา้นผูเ้รยีน และผูส้อน ผลจากการพฒันาใน

ทกุดา้น การจดัเวทีแขง่ขนัในทกุระดบั ท ัง้ภายในและภายนอก               

เขตพืน้ทีท่ าใหท้กุคนมกีารตืน่ตวั แรง่พฒันาเพือ่แขง่ขนัระดบัโรงเรยีน  

เขตพืน้ที ่จนถงึระดบัชาต ิ สรปุผลรางวลัเป็นทีน่าภาคภูมใิจหลาย

โรงเรยีนไดน้ ารางวลัความภาคภมูใิจมาสู ่สพป.ฉะเชงิเทรา เขต ๒ และ

ทกุคนอยูร่ะดบัตน้ ๆ ของประเทศเลยทเีดยีว  

  ผลงานของโรงเรยีนทีไ่ดน้ ามาเผยแพรใ่นวารสารฉบบัน้ีลว้น

แลว้แตเ่ป็นผลงานทีค่ร ูนกัเรยีน ไดมุ้ง่ม ั่น ฝึกฝน สรา้งจตินาการ ได้

อยา่งน่าทึง่ ยกตวัอยา่งเชน่ ผลงานกอ๊กน ้า เปิด ปิดดว้ยเทา้ , โครงงาน

คอมพวิเตอร์ ฯ เป็นตน้  

   ขอขอบคณุทกุผลงานทีส่ง่มาใหน้ะคะ ทางเราจะน าลงวารสาร

จากใจถงึใจ...สือ่สายใยสมัพนัธ์ ทกุผลงานคะ่  

  ทา้ยน้ีก็ขอฝากกนัอีกเชน่เคย..ใครมผีลงาน แนวคดิ ด ีๆ              

ก็สง่เรือ่งราวมาเลา่สูก่นัฟงั ที ่ งานประชาสมัพนัธ์ สพป.ฉะเชิงเทรา              

เขต ๒  ๐๓๘-๕๕๑๔๕๖ ตอ่ ๑๔  โทร. ๐๘๑-๑๕๓๒๘๕๐ 

    Email  : sktmpsktmp@hotmail.com 

เรื่องส าคัญในฉบับนี้ : 
สนทนาพาที ๒ 

ก๊อกน า้เปดิ-ปิดด้วยเท้า ๔ 

วางแผนดมีีชยั ๗ 

สุดยอดเดก็ไทยมุ่งม่ัน 
สรา้งสรรค์แบบอยา่งดว้ยปัญญา 

๘ 

การจดัการศกึษา 

เพือ่ปวงชนในโรงเรยีนตน้แบบฯ 

๑๒ 

สารานกุรมไทย 

กบัเยาวชนคนเกง่ 

๑๕ 

เมา้ทก์ระจาย... ๑๖ 

เรือ่งเลา่ ชาวตรวจสอบ ๑๘ 

จากใจถึงใจ...สื่อสายใยสัมพันธ์ 
ปีที่  ๑๐  ฉบบัที่  ๔๐ 



  ๔ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
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 วางแผนดีมีชัย 

 เมือ่วนัที ่๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ในภาคเชา้ นายกติติ

รตัน์  มงัคละครีี ผูต้รวจราชการกระทรวงศกึษาธกิาร และ

คณะไดเ้ดนิทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการเพือ่มุง่

ผลสมัฤทธิต์ามนโยบายของรฐับาลรอบที ่๑ และนโยบาย

การตรวจราชการของกระทรวงศกึษาธกิาร (กรณีปกต)ิ 

งวดที ่๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ หอ้งประชุม

ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา 

เขต ๑ โดยมีหน่วยงานตา่ง ๆ หลกัสูตรการศกึษาทุกระดบั 

นโยบายที ่๒ การผลติคนใหต้รงกบัความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานท ัง้ภายในประเทศและระดบัสากล นโยบายที ่

๓ การปลูกฝงัคณุธรรมและจติส านึกประชาธปิไตย 

นโยบายที ่๔ การจดัการศกึษาเพือ่เตรียมความพรอ้มสู่

ประชาคมอาเซียน นโยบายที ่๕ การศกึษาตอ่เน่ืองตลอด

ชีวติ (เน้นผูสู้งอายุ) OTOP/ภูมปิญัญาผูสู้งอายุ นโยบาย

ที ่๖ การน าสนัตสิุขสู ่๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้นโยบายที ่

๗ การแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ นโยบายที ่๘ การจดัการ

เรียนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 

นโยบายที ่๙ การสง่เสรมิและสนบัสนุนการศกึษาวจิยั 

นโยบายที ่๑๐ กองทนุต ัง้ตวัได/้กองทนุพฒันาบทบาทสตรี 

นโยบายที ่๑๑ การผลกัดนัการปฏรูิปการเมืองเพือ่ใหมี้

รฐัธรรมนูญของประชาชน นโยบายที ่๑๒ การบรหิาร

กจิการบา้นเมืองทีด่เีกีย่วกบัความโปร่งใส ไมมี่การทจุรติ

คอรปัช ั่น และการเร่งรดังบประมาณ นโยบายที ่๑๓ การ

พฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก นโยบายที ่๑๔ การพฒันา

คณุภาพครูอาจารย์ นโยบายที ่๑๕ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษา และนโยบายจ

ที ่๑๖ ซึง่เป็นนโยบายสุดทา้ย การตดิตามระบบการดแูล

ชว่ยเหลือนกัเรียนเกีย่วกบัการป้องกนัล่วงละเมดิทางเพศ

ในสถานศกึษาและการทะเลาะววิาท 

 ท ัง้น้ีผูต้รวจราชการกระทรวงศกึษาธกิารไดใ้ห้

ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิในประเดน็เกีย่วกบัการตรวจราชการ 

คอื นโยบายการปลูกฝงัคณุธรรม และจติส านึก

ประชาธปิไตย ควรสนบัสนุนกจิกรรมลูกเสือทีเ่ป็นการ

ปลูกฝงัคณุธรรม ความมีวนิยัในตนเองโดยยกตวัอยา่ง

ประเทศญีปุ่่นทีส่ามารถด าเนินการไดเ้ป็นผลส าเร็จ แมจ้ะ

ประสบกบัภยัพบิตัไิดร้บัความเดอืดรอ้น แตพ่ลเมืองยงัคง

รกัษาความมีวนิยัไดอ้ยา่งเขม้แขง็ เชน่การเขา้แถวรอรบั

ความชว่ยเหลือ หรือการหนีภยัทีพ่ฤตกิรรมแสดงออกถงึ

ความมีระเบียบวนิยั การพฒันาครูควรพฒันาผุบ้รหิารและ

ครูอยา่งเป็นระบบ โดยเฉพาะครูควรจบักลุ่มในระดบัช ัน้ 

สาระวชิาเดยีวกนั ระดมความคดิวเิคราะหป์ญัหาและหา

วธีิแกไ้ข หรือพฒันาใหด้ขีึน้ การใชเ้ทคโนโลยีเพือ่ยกระดบั

คณุภาพการศกึษาควรมีการเชือ่มโยงศนูย์เครือขา่ย เชน่ 

เครือขา่ยในจงัหวดัฉะเชงิเทรา สามารถลงิคข์อ้มูลเลข ๑๓ 

หลกัของนกัเรียนในจงัหวดั เพือ่ตรวจสอบว่ามาจากทีใ่ดและ

ขอ้มูลทีต่อ้งการอืน่ ๆ และนโยบายดา้นยาเสพตดิให้

สนบัสนุนครูแดร์ (D.A.R.E) มาสอนเสรมิในโรงเรียน ซึง่

การใชค้รู ตชด.มาสอนท าใหน้กัเรียนเกดิความสนใจและ

กระตอืรือรน้ในการรบัรูร้บัฟงั 

 ส าหรบัในภาคบา่ยผูต้รวจราชการ

กระทรวงศกึษาธกิารไดเ้ดนิทางไปตรวจเยีย่มและตดิตามผล

การด าเนินงานของ กศน.อ าเภอพนมสารคาม และเมือเสร็จ

ภารกจิไดแ้วะตรวจเยีย่มส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต ๒ กอ่นเดนิทางกลบั 

นายบญัหาญ  เดชเฟ่ือง 

ผูอ้ านวยการกลุม่นโยบายและแผน 
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     มะมว่งเป็นผลไมท้ีท่ าช่ือเสียง

ให้กบัชาวแปดริว้เพราะนอกจากจะ

ขายให้คนไทยไดก้นิดีของดีแลว้ยงั

เป็นสนิคา้สง่ออกไปยงัตา่งประเทศ

ดว้ย ท าให้ชาวสวนมะมว่งมีรายได้

เล้ียงครอบครวัได ้ชาวสวนมะมว่งจงึ

พยายามบ ารุงรกัษาตน้มะมว่งเป็น

อย่างดี เช่นเดียวกบัน ้าหอมทีก่ าลงัเดนิ

ช่ืนชมกบัมะมว่งทีอ่อกดอกออกผล 

แมว้า่ปีน้ีดูเหมือนมะมว่งจะไดผ้ลน้อย

กวา่ปีกอ่น แตก่็มีความต ัง้ใจทีจ่ะน าไป

ขายในงานมะมว่งประจ าปี “พีน่ ้าหอม

ขา พี่น ้าหอม” เสียงใสดงัมาจากขา้ง

หลงั น ้าหอมจงึหลงัไปดูเห็นเป็น

น ้าดอกไมน้ั่นเอง จงึรอ้งตอบไปวา่ 

“ไปไหนมา ไมค่อ่ยไดเ้จอกนัเลยนะ” 

น ้าดอกไมต้อบ “วนัน้ีเป็นวนัหยุดน้อง

เลยมีเวลาท าน ้าปลาหวานใหพ้่อทาน

แลว้เลยท าเผือ่ให้พี่น ้าหอมดว้ย

คะ่”น ้าหอมรบัของแลว้ตอบ “ขอบใจ

จะ๊” แลว้พูดตอ่วา่ “ไปนั่งคุยกนัตรง

โน้นดีกวา่” วา่แลว้ก็เดนิน าหน้า

น ้าดอกไมไ้ปทางใตต้น้มะมว่งตน้หน่ึง

ซึง่เป็นตน้ใหญใ่ห้รม่เงาดี จงึไดว้างมา้

นั่งมาไวเ้พื่อเป็นทีน่ ั่งเลน่ของคนใน

บา้น น ้าดอกไมน้ั่งตามน ้าหอมแลว้พูด

ขึน้วา่ “เมือ่วานน้ีพีน่ ้าหอมไปไหนคะ่

น้องไมเ่ห็นพี่เลยคะ่” น ้าหอมตอบ 

“ออ๋ ! ปีน้ีทางเขตเขาแตง่ต ัง้พี่เป็นผู้

ตรวจสอบงานการเงนิจะ๊ พี่ตอ้งไป

ตรวจงานที ่สพป. ฉะเชงิเทรา เขต ๒ 

เอกสารมากเลยกลบับา้นเย็นมากแลว้” 

น ้าดอกไมร้อ้ง “ออ๋ ! มน่ิาถงึไมเ่ห็นพี”่ 

แลว้ไดโ้อกาสขอค าแนะน า “พี่เกง่มาก

เลย พี่คะ่น้องก็สงสยัเรือ่ง สญัญายืม

เงนิจงัเลยพี่ช่วยอธบิายใหฟ้งัหน่อยซิ

คะ” น ้าหอมตอบ “พี่ก็ไมไ่ดเ้กง่อะไร

หรอก พอดีเขตเขาแตง่ต ัง้ครูท ัง้

การเงนิบญัชีและพสัดุไปช่วยกนัตรวจ

เอกสารของโรงเรียนอืน่ เป็นนโยบาย

ของผอ.เสรมิปญัญา เทียมวนั ซึง่ก็เป็น

นโยบายทีด่ีทีไ่มเ่คยท ามากอ่น ท าให้ 

 

 

พวกผูต้รวจมีความชดัเจนยิง่ขึน้กวา่แต่

กอ่นทีท่ าอยู่มากเลยทีเดียว เพราะมีผอ.

หน่วยตรวจสอบภายในคอยก ากบัและ

ให้แนะน าท ัง้ผูต้รวจเองและผูร้บัตรวจ 

สว่นเรือ่งสญัญายืมเงนิพี่ก็ไดค้วามรูม้า

วา่ การบญัชีของโรงเรียนมี ๒ ระบบ 

คือ ระบบบญัชีหน่วยงานย่อย พ.ศ. 

๒๕๑๕ และการควบคุมเงนิตามระบบ

การควบคุมการเงนิของหน่วยงานย่อย 

พ.ศ. ๒๕๔๔ ดงันั้นเมือ่มีการยืมเงนิ

ตอ้งท าสญัญายืมเงนิกอ่น และเมือ่

จา่ยเงนิแลว้ในระบบบญัชีหน่วยงาน

ย่อย พ.ศ. ๒๕๑๕ ไมต่อ้งลงบญัชี แต่

จะลงสญัญายืมเงนิไวใ้นรายงานเงนิ

คงเหลือประจ าวนั ส าหรบัการควบคุม

เงนิตามระบบการควบคุมการเงนิของ

หน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๔๔ ตอ้ง

ลงบญัชีเป็นลูกหน้ีไวก้อ่นในช่องลูกหน้ี 

แตใ่นรายงานเงนิคงเหลือประจ าวนัไม่

มีรายการสญัญายืมเงนิ เพราะต ัง้ไว้

เป็นลูกหน้ีในบญัชีประเภทนัน้ ๆ ไว้

แลว้ แลว้ก็หกัยอดเงนิคงเหลือของ

ประเภทนั้น ๆ แลว้ดว้ย เวลารายงาน

เงนิคงเหลือประจ าวนัประเภทนั้น ๆ 

ยอดจงึลดลงตามสญัญายืมเงนิแลว้ พอ

ถงึเวลาใช้หน้ีก็เอาเอกสารทีจ่า่ยเงนิไป

ซึง่ตอ้งเป็นคา่ใช้จา่ยทีป่ระมาณไวใ้น

สญัญายืมเงนิดว้ยนะ จะเอาไปจา่ย

อย่างอืน่ ๆ นอกเหนือจากทีข่อยืมเงนิ

ไวไ้มไ่ดน้ะจะ๊ สง่ให้เจา้หน้าทีก่ารเงนิ

เขาจะลงไวด้า้นหลงัสญัญายืมเงนิวา่ได้

สง่ใช้แลว้วนัเดือนปีไหน สง่ใช้เป็นเงนิ

สดหรือใบส าคญักีฉ่บบั เป็นจ านวนเงนิ

เทา่ไร แลว้ก็เซ็นช่ือไว ้ระบบบญัชี

หน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๑๕ จงึน าเอา

เอกสารลา้งหน้ีเหลา่น้ีไปลงบญัชีเป็น

รายจา่ย แลว้ในรายงานเงนิคงเหลือ

ประจ าวนัก็ไมม่ีสญัญายืมเงนิแลว้  

สว่นระบบการควบคุมการเงนิของ

หน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๔๔ ก็ไป

ลงบญัชีลา้งลูกหน้ีทีต่ ัง้ไวอ้อกโดยวธีิ  

ใสว่งเล็บจ านวนเงนิทีส่ง่ลา้งหน้ีในช่อง 

 เ 
รื่ 

อ
 ง

 เ
 ล่

 า
  
 ช

 า
 ว

 ต
 ร

 ว
 จ

 ส
 อ

 บ
 

๑๘ 

 

ลูกหน้ี แลว้ก็ใสช่่องใบส าคญัดว้ย

จ านวนเงนิตวัเดียวกนัไมต่อ้งใส่

วงเล็บในช่องใบส าคญันะจะ๊ เพราะ

ถือวา่เป็นคา่ใช้จา่ยจรงิแลว้ก็จบเรือ่ง

สญัญายืมเงนิแลว้” น ้าดอกไมฟ้งั

อย่างต ัง้ใจจนจบก็พยกัหน้าแลว้พูด

วา่ “เทา่ทีฟ่งัก็ดูจะไมย่ากอยา่งทีค่ดิ

นะคะ” น ้าหอมตอบ “ท าความเขา้ใจ

จรงิ ๆ ก็ไมย่ากหรอก แตพ่วกเรา

มกัจะรูส้กึวา่มนัยุ่งยากตอ้งลา้งหน้ี

วุน่วาย” น ้าหอมพูดตอ่ “และทีส่ าคญั

ตอ้งลา้งหน้ีในเวลาทีก่ าหนดดว้ยนะ 

เพราะถา้ไมล่า้งหน้ีภายในก าหนด 

ระเบียบก าหนดให้หวัหน้าสว่น

ราชการเรียกชดใช้เงนิยืมตาม

เงื่อนไขในใบยืมให้เสร็จสิน้ไป

โดยเร็วอย่างช้าไมเ่กนิ ๓๐ วนั นบั

แตว่นัครบก าหนด ซึง่ตามเงื่อนไข

ในใบยืมก็คือ ถา้ขา้พเจา้ไมส่ง่ตาม

ก าหนดขา้พเจา้ยนิยอมให้หกั

เงนิเดือน คา่จา้ง เบี้ยหวดั บ าเหน็จ

บ านาญ หรือเงนิอืน่ใดทีข่า้พเจา้จะ

พงึไดร้บัจากทางราชการชดใช้

จ านวนเงนิทียื่มไวจ้นครบถว้นได้

ทนัท”ี น ้าดอกไมต้อบ “เขา้ใจดีแลว้

คะ่ น้องจะไปบอกเพื่อน ๆ ให้รีบลา้ง

หน้ีนะคะ” น ้าดอกไมพู้ดตอ่ 

“ขอบคุณพ่ีมากนะคะทีช่่วยอธบิาย

อย่างละเอียด เย็นแลว้น้องกลบักอ่น

นะคะ” พูดเสร็จก็ยกมือไหวน้ ้าหอม

แลว้เดนิกลบัไปทางเดมิ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
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