รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษา
โครงการการบริหารจัดการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีสวนรวม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เมื่อวันจันทรที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐

กลุมอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษา
โครงการการบริหารจัดการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีสวนรวม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันจันทรที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
..................................
ผูมาประชุม
๑. นายสุดใจ มอญรัต
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๒. นายสมปอง คงออน
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๓. นายนพปฏล บุญพงษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๔. นายนันทภพ เคหา
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๕. นายสมชัย ปานผาสุข รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๖. นายสมเกียรติ แกวมณี รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๗. นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
๘. นางนิทรา อุนทรัพย
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
๙. วาที่ ร.ต.จิรวัฒน นาคพนม
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
๑๐. นายณนพพล เสนาะดนตรี
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๑๑. นายโสรส มั่นดี
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
๑๒. นางชลธิชา พงศศรี
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
๑๓. นายอารักษ อินทรพยุง
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
๑๔. นางสรวีย นําสินวิเชษฐชัย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
๑๕. นายเฉลิมชัย ออเสถียร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชปกษี
๑๖. นายศราวุธ ดีชยั
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอางทอง
๑๗. นางรสสุคนธ ติณกุลกําจร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเซิงหวาย
๑๘. นายฉลอง อําพันเรือง
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง
๑๙. นางฐิติรัตน ดอกจันทร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตาลเจ็ดชอ
๒๐. นางมานิตา สังขชุม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกระทุมราย
๒๑. นายดิษฐ ปานนวม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรุง
๒๒. นายสุขสวัสดิ์ ไพรสุวรรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําผึ้ง

-2๒๓. นายณัฐภณ เต็งสกุล
๒๔. นางรัตนา ศรีสม
๒๕. นายปรัชญา ปรางคทอง
๒๖. นางวาสนา มั่นประสิทธิ์
๒๗. นายกิตติ ตองประสงค
๒๘. นายดํารงค ทองคําชู
๒๙. นายสุเมธ ลือสมุทร
๓๐. นายบุญสม แชมชื่น
๓๑. นางนวลภรณ จันทรศรี
๓๒. นายณัฐวุฒิ นักสอน
๓๓. นายวัฒนา สังขชุม
๓๔. นายอํานาจ เทพวงษ
๓๕. นายดํารง โพธิราชา
๓๖. นายประวิทย รักตวัตร
๓๗. นายเฉลียว เงินดี
๓๘. นายดํารงค จีนขจร
๓๙. นางสาวกาญจนา ใจยืน
๔๐. นายจารึก นิลศรี
๔๑. นางสาววรรณี โนจิตร
๔๒. นายสมพงษ เมืองวัฒนะ
๔๓. นายดิเรก บําเพ็ญ
๔๔. นายปญญา ลาวัลย
๔๕. นายสุรโชติ ชั่งใจ
๔๖. นายอลงกต แกนคิรี
๔๗. นายเกรียงศักดิ์ บุญเชิด
๔๘. นายมัสฐชนก ปลั่งสอน
๔๙. นางสาวรัชดา ทองสุข
๕๐. นางสาวเกศอุมา นาควารี
๕๑. นายหิรัญ งอกกําไร
๕๒. นายประเสริฐ นอยโสภณ
๕๓. นางพลอยกาญจน พึ่งเพียร
๕๔. นายเทพ ไทยธานี
๕๕. นายสุรศักดิ์ จันพลา
๕๖. นายธวัช เสือทรงศีล
๕๗. นายวิทยา รัตนธารากร

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานอิฐ
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทรนิรมิต
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไผลอม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทรย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลิน้ ทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจําปาหลอ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพทูล
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปลดสัตว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิวงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนโคศุภราช
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมหาดไทย
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไชยภูมิ
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไชโย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดละมุด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวงษภาศน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเจาบุญเกิด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมหานาม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมะขาม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานชะไว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานปา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกําแพง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนางเลว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทรยนิโครธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลปาโมก
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดถนน

-3๕๘. นายเกรียงไกร บํารุงจิตร
๕๙. นางชลธิชา เรียนชอบ
๖๐. นางสาวกานตฤทัย ชลวิทยเนตร
๖๑. นายจําเนียร แจมอําพร
๖๒. นางสาวกุหลาบ พรมเมศ
๖๓. นายประสิทธิ์ รุงแจง
๖๔. นางวราทิพย ชักนํา
๖๕. นายธีรวุฒิ บุญสอน
๖๖. นายวีระชาติ มาลัย
๖๗. นายเมธี พันธงาม
๖๘. นายอรรคพล สุวรรณผา
๖๙. วาที่ ร.ต.ถาวร พึ่งอุทัยศรี
๗๐. นายอุดม ลิ้มบุญเจริญ
๗๑. นางสรามล คําเขื่อน
๗๒. นางภทรพร สุธาพจน
๗๓. นางรฐา เสือคง
๗๔. นางสมจิตร บําเพ็ญทาน
๗๕. นายเจริญศักดิ์ กระแสร
๗๖. นายมนู สุโธ
๗๗. นายพชร บุญสวาง
๗๘. นายวิชา จิตชื่น
๗๙. นายวิชชชาติ ยิ่งยงยุทธ
๘๐. นางมาลัย โพธิ์ศรี
๘๑. นางบังอร บํารุงผล
๘๒. นายไพบูลย ปรากฎผล
๘๓. นายดิเรก ทวีสุข
๘๔. นายสาโรจน โพธิ์ศรี
๘๕. นายกฤษณะ พงษนิล
๘๖. นายสุรพงษ แกวภักดี
๘๗. นางพรรณี สีมวง
๘๘. นางสาวสรัญญา ภูษาทอง
๘๙. นายชาติชาย เฉลยจรูญ
๙๐. นายสมนึก ยอดขํา
๙๑. นายรุงโรจน โกสยะมาศ
๙๒. นางสาวจุฬามาศ แกวทอง

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพิจารณโสภณ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเอกราช
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลาดเคา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมวงคัน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เอน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลัน่ ทม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีกุญชร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางชาย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคําหยาด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทราราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสนธิธรรม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทางพระ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิท์ อง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานสราง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามประชุม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทองกลาง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาสามัคคี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโคกพุทรา
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปามุนี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาตลาด
ผูอํานวยโรงเรียนอนุบาลโพธิท์ อง
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดทาอิฐ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสวาง
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดขอย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบุญเกิด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดน้ําอาบ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาโขลง

-4๙๓. นายสุรินทร หลาบขาว
๙๔. นางพิศทุ ธี ตรัสรู
๙๕. นายพงษศักดิ์ ทองศักดิ์
๙๖. นายชัยวัฒน มั่นอก
๙๗. นายบุญมา เปรมปรี
๙๘. นายสมชาย วีระวรรณ
๙๙. นางสําเริง ยอดมิ่ง
๑๐๐. นายประจวบ อุนนอย
๑๐๑. นางธิติมา สีหมอก
๑๐๒. นายธงชัย นิดปราณี
๑๐๓. นางสาวโสภิตา ขลังธรรมเนียม
๑๐๔. นายจัตรุ งค วงษปาน
๑๐๕. นายธีรวุธ จิระโภคิน
๑๐๖. นางบุษลักษณ ศักดิ์รัมย
๑๐๗. นายไพโรจน สวนศรี
๑๐๘. นายนิรุธ บัญฑิโต
๑๐๙. นายทํานอง พรามนัส
๑๑๐. นายวาทิต ทองเพ็ชร
๑๑๑. นายกฤตภาส ทับทิมทอง
๑๑๒. นายวิทยา มีสกุล
๑๑๓. นายพิพัฒน ขวัญมงคล
๑๑๔. นายสมนึก คําแกว
๑๑๕. นายณรงคศักดิ์ ฉัตรเจริญพร
๑๑๖. นายณัฎฐพร พึ่งสมศักดิ์
๑๑๗. นายกิตติชณณน จิตคติ
๑๑๘. นายชํานาญ สกุลณี
๑๑๙. นายพีระ คงชนะ
๑๒๐. นายภูดศิ พัดพิน
๑๒๑. นายนิวัติ ทรัพยมาก
๑๒๒. นายสมศักดิ์ แสงทอง
๑๒๓. นายสงัด พึ่งประสิทธิ์
๑๒๔. นายตรีภพ ดวงภักดีรัมย
๑๒๕. นายประสิทธิ์ สิงจานุสงค
๑๒๖. นางสาวมณฑา จิตตชื่น
๑๒๗. นายภาณุพงศ ธูปประสม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดขุมทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแปดแกว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทํานบ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวันอุทิศ
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดหลวง
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนบานศาลาดิน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลาดเปด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางมณี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศาลาดิน
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยคันแหลน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตลาดใหม
ผูอ ํานวยการโรงเรียนวัดหวยโรง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนอย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอบทม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไผหมูขวิด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยคลา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนางชํา
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางจักร
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดน้ําพุ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสีร่ อย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองพูล
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหลักแกว
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดลานชาง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองสําโรง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดใหมทางขาม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไผวง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตนทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสิทธาราม

-5๑๒๘. นายเสนาะ หิรัญออน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามโก
๑๒๙. นายประเสริฐ ลูกฟก
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบานลําสนุน
๑๓๐. นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
๑๓๑. นายไพเราะ พัตตาสิงห
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
๑๓๒. นายวิสทุ ธิ์ โตปติ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองถ้ํา
๑๓๓. นางสาวอรญาณิศวร ธนกุลไกรวุฒิ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ
๑๓๔. นางสารี่ คงออน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาชุมนุม
๑๓๕. นางลําใย บุตรน้ําเพ็ชร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองกราง
๑๓๖. นางสาวจรูญ สําลีออน
แทนผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนตาวง
๑๓๗. นายธนพล ขลังธรรมเนียม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามขาว
๑๓๘. นายสําราญ ชักนํา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก
๑๓๙. นางจุฑารัตน เมืองวัฒนะ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม
๑๔๐. นายวินัย จันทรหอม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานพราน
๑๔๑. นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
๑๔๒. นางจรรทิมา เวลาดี
ผูอํานวยการโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ
๑๔๓. นายสุรชัย เหมือนนิรุทธิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานเพชร
๑๔๔. นายสมบัติ พูลกสิ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทองเลื่อน
๑๔๕. นายทศวรรษ ขวัญอยู
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยาง
๑๔๖. นายสามารถ คงสุข
ผูอํานวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ
๑๔๗. นางชนาลักษณ โคงาม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานแก
๑๔๘. นายสุเทพ บุญชู
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหวา
๑๔๙. นายสมชัย ยิ้มชอย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนกราง
๑๕๐. นางสาวเผอิญ ถาดทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทรมณี
๑๕๑. นายสําฤทธิ์ สําลีออน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังน้ําเย็น
๑๕๒. นายขวัญเมือง สังขประเสริฐ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหมื่นเกลา
๑๕๓. นายณุภาพล ตรีธนะ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองยาง
๑๕๔. นางอัญชลี ชูจิตร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ
๑๕๕. นายบุญยิ่ง เชื้อนิล
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสีบัวทอง
๑๕๖. นายอรุณ เสนาะคํา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแกวกระจาง
๑๕๗. นางวรรณชุรี ชะเอม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองเสือ
๑๕๘. นางอมรารัตนธนัน นิสะโสกะ ผูอํานวยการโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
๑๕๙. นางนวลเนตร กวยาวงศ
ผูอํานวยการโรงเรียนสนิทวิทยา
๑๖๐. นางสมหมาย วะสีนนท
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพูนสุข
๑๖๑. นายจรัญ ใหญโต
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวรดิตถวทิ ยาประสูทน

๑๖๒. นายไพบูลย นาคแกว
๑๖๓. นางธัญนันท พึ่งวงศญาติ

-6ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสระแกว
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวงศสวัสดิ์วทิ ยา

ผูไมมาประชุม
๑. นางจันทรา จันทพันแจง ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน ไปราชการ
๒. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทายยาน
๓. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบุญศิริวทิ ยาราม
๔. ผูอํานวยการโรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ
๕. ผูอํานวยการโรงเรียนราษฎรนยิ มวิทยา
ผูเขารวมประชุม
1. นางมานพ มณีโชติ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
๒. นางณัชภัษสรณ สิริอัคคะโชติ
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
๓. นางสาวกรวิภา แสงนาค
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๔. นางวัฒนาพร อินทรไทร
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๕. นางสุณี บุญเลิศ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๖. นางสาวสุภาวรัตน สมานพันธสกุล นักประชาสัมพันธชํานาญการ
๗. นางสมคิด ชีระภากร
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
๘. นางวราภรณ บุญใส
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
๙. นายเสรี ใบบัว
ชางสี ช ๔
๑๐. นายเฉลิมวุฒิ ดีนุช
ลูกจาง
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
พิธีกอนวาระ
นายสุดใจ มอญรัต ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง พรอมผูเขารวม
ประชุมทําพิธีสวดมนตบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น ไดเปนประธานการมอบโล และเกียรติบัตรใหกับผูบริหาร
โรงเรียน ขาราชการครูที่ไดรับรางวัล และใหหนวยงานแจงขอราชการที่เกี่ยวของ ตามลําดับดังนี้
1.มอบเกียรติบัตรพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
จํานวน ๖ ราย ไดแก
๑. นางกานตสินี เอี่ยมดี
ครูโรงเรียนวัดถนน
๒. นางเกษะณี สอนภู
รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดสระแกว
๓. นายธีรพงศ ทองพันชั่ง
ครูโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
๔. นายเชษฐพันธ ฟองสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดงิว้ ราย
๕. นายวัชระ ทองนิล
ครูโรงเรียนวัดหวยคันแหลน
๖. นางสมคิด พุมพวง
ครูโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง

-72.มอบโลและเกียรติบตั รโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบตั ิที่เปนเลิศประจําป พ.ศ.2559
จาก สพฐ. ไดแก โรงเรียนวัดนางเลว อําเภอไชโย
3.มอบเกียรติบัตรสําหรับนักเรียนที่สงผลงานเพื่อพิจารณาลงพิมพในหนังสือวันเด็กแหงชาติ
ป 2560 จํานวน 2 ราย ไดแก
๑. เด็กหญิง รัตนาภรณ นาบํารุง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สงผลงานชื่อ การสรางความรักชาติ
ศาสน กษัตริย
๒. เด็กชาย ชิษณุพงศ แสงออน โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สงผลงานชื่อ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่ดีสรางคุณคาชีวิตในตําบลของผม
4.มอบใหหนวยงานภายนอกชี้แจง เรื่องที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา ดังนี้
4.1 สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอางทอง
นายสมหมาย เกงการ ผูอํานวยการ สกสค. แจงดังนี้
1. สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอางทอง
ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ใหขอมูล โดย สกสค.ไดทําการปรับฐานขอมูลสมาชิก ชพค. และ ชพส. ขณะนี้
ฐานขอมูลไดเกือบ ๑๐๐ %
2. โครงการจัดสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. โดยการสํารองจายเงินสงเคราะหรายศพ
ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ใหแกผูที่มีอายุการเปนสมาชิกตอเนื่องกันตั้งแต 40 ปขึ้นไป หรือมีอายุตั้งแต 75 ปขึ้นไป มี
การชําระเงินสงเคราะหรายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เปนปจจุบัน ซึ่งเมื่อสมาชิกถึงแกกรรม สํานักงาน ช.พ.ค.
และสํานักงาน ช.พ.ส. จะดําเนินการหักเงินสงเคราะหรายศพที่สํารองจายใหแ กสมาชิกจากเงินสงเคราะห
ครอบครัวที่ทายาทจะไดรับตามจํานวนที่สํารองจายจริง
๓. โครงการยกยองเชิดชูเกียรติ ผูประกอบวิชาชีพครู
กําหนดใหมีการดํา เนินการยกยองเชิด ชูเกีย รติผูประกอบวิชาชีพ ครูเพื่อ คัด เลือกผูประกอบ
วิชาชีพครูทุกสังกัดใหเปนแบบอยางที่ดีในดานการปฏิบัติตนและดานการปฏิบัติงาน และเปนการสรางขวัญ
กําลังใจ ในการปฏิบัติหนาที่ของผูประกอบวิชาชีพครู โดยมีรางวัล จํานวน 2 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษา
2. รางวัลครูผูเสียสละ
๔. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกมีประจําทุกป ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ
ปริญญาตรี
5. โครงการเยี่ยมสมาชิก ช.พ.ค. ผูปวยติดเตียง และติดบาน
6. โครงการแกไขปญหาหนี้สินภาวะวิกฤต
เพื่อนํารองแกปญหาหนี้สินกลุมวิกฤติรุนแรงรายบุคคลในระยะเรงดวนและเปนตนแบบขยายผล
ในกลุมหนี้ภาวะวิกฤติ
๗. การระบุสิทธิแกทายาทในการรับเงินสงเคราะหครอบครัว ถาจะเปลี่ยนแปลง เกิน ๔ ป ไม
กระทบทายาทเดิม

-88. การตรวจคัดกรองสายตา วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
9. โครงการลดภาระหนี้สินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปนการใหสินเชื่อใหม ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป (จากเดิมรอยละ 5.85 – 6.70 ตอป
แลวแตโครงการ) เพื่อนําเงินกูส วนหนึ่งมาชําระหนี้เงินกูบัญชีเดิม สงผลใหภาระการสงชําระหนี้รายเดือน
ลดลง เงินกู อีกสวนหนึ่งกันไวสําหรับชําระดอกเบี้ยเงินกูตามสัญญาใหมและจายคาสงเคราะหรายศพราย
เดือน ช.พ.ค.ตลอดอายุสัญญากูใหม
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอางทอง นายสมศักดิ์ วงษคํา ผูอํานวยการ
พระพุทธศาสนาจังหวัดอางทอง ชี้แจง
การเชาที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ ดังนี้
1. ที่ตงั้ วัด คือที่ซึ่งตั้งวัดตลอดจนเขตของวัดนั้น
2. ที่ธรณีสงฆ คือบริเวณที่มิใชที่ตั้งวัดในปจจุบัน (อาจเกิดจากการยายวัด ) หรือที่ที่ไดรับถวายจากผู
มีจิตศรัทธา ถือวาเปนสมบัติของวัด
3. ที่กัลปนา คือ ที่ซึ่งมีผูอุทิศแตผลประโยชนใหวัด หรือพระศาสนา กรรมสิทธิ์ในที่ดินมิไดเปนของวัด
การเก็ บ ผลประโยชน ดั ง กล า วจะมี ร ะยะเวลาหรื อ ไม ก็ ไ ด การบอกเลิ ก ที่ กั ล ปนาจะต อ งบอกกล า ว
เปนลายลักษณอักษร
การใชที่ดินของวัด การเชาที่ดินของวัดระยะเวลาการเชาเกิน 3 ป
1. หนังสือแสดงความประสงคขอเชาที่ดิน โดยกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เชน วัตถุประสงค การเชา
เนื้อที่ที่ขอเชา ระยะเวลาการเชา อัตราคาเชา เงินคาบํารุงวัด เปนตน
2. หนังสือแสดงความยินยอมใหเชาที่ดินของวัด โดยผานความเห็นชอบของเจาคณะตําบล
เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด
3. สําเนาเอกสารสิทธิที่ดิน หากเปนที่ตั้งวัดจะตองกันเขตจัดประโยชนกอน (ตามกฎกกระทรวง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2511 ขอ 2)
4. หนังสือราคาประเมินที่ดินของสํานักงานที่ดิน (ปปจจุบัน)
5. แผนที่แสดงตําแหนงทีต่ ั้งของที่ดิน โดยกําหนดมาตราสวนใหชัดและมีขนาดเทาตนฉบับจริง
6. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสราง โดยกําหนดมาตราสวน ขนาดกวาง ยาว และจํานวนชั้นของอาคาร
หรือสิ่งปลูกสรางใหชัดเจนและมีขนาดเทาตนฉบับจริง
7. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนของผูขอเชา โดยรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
8. หากผูขอเชาที่เปนบริษัท ใหสงสําเนาหนังสือบริคณฑสนธิของบริษัทและสําเนาบัตรประชาชน
และสําเนาทะเบียนบานกรรมการผูจัดการ หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
การเชาที่ดินเพื่อปลูกสรางอาคารแมสัญญาจะมีกําหนดกี่ปก็ตามตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจํา (พศป)
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สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอางทอง หมายเลขโทรศัพท 087 769 3381
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3 ประธานชมรมแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ นายประกิต จันทรศรี ประธานชมรม ชี้แจง
โครงการพัฒนาบุคลากรจังหวัดอางทอง ดังนี้
ชมรมแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ขอประชาสัมพันธ โครงการพัฒนาบุคลากรจังหวัด จัดกิจกรรมพัฒนา
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอ า งทอง ด า นโครงงานวิ ท ยาศาสตร แ ละการแสดงทางวิ ท ยาศาสตร
เพื่อเตรีย มการสงนักเรีย น นักศึกษา เขาแขงขันระดับภูมิภาคที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา (วันที่ 5 – 6
กรกฎาคม 2560 ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ประกวดโครงงาน) และ
การแขงขันระดับประเทศ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยทางชมรมฯ กําหนดจะจัดประชุมปฏิบัติการ
กิจกรรมละ 1 รุน ๆ ละ 2 วัน ประมาณ 50 คน ตอรุนในวันเสาร – อาทิต ย เดินทางไป – กลับ ไมเสีย
คาใชจ าย มี อาหารเลี้ ย ง ผ านการประชุมจะไดรั บวุ ฒิบั ต ร ประชุ มในวั นที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2560
(โครงงาน) วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2560 (การแสดงทางวิทยาศาสตร) ยื่นใบสมัครเขารวมโครงการ กอน
วันที่ 20 เมษายน 2560
จึงเรียนเชิญผูบริหารทุกทานที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สํานักงานชมรมฯ (หองสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอวิเศษฯ) โทร 035 631202
มติที่ประชุม
รับทราบ
จากนั้นประธานไดดําเนินการประชุมผูบริหารสถานศึกษาตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การแขงขันกีฬาสานสัมพันธ
การแขงขันกีฬาสานสัมพันธ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดสามโก สําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี ขอขอบคุณคณะผูบริหารโรงเรียน คณะครูอําเภอสามโก และผูเกี่ยวของทุกฝายที่รวมกันทํา
ใหงานเรียบรอยดวยดี ซึ่งปหนาอําเภอปาโมกเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ ครั้งที่ ๗
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ
ตามคําสั่ง คสช. ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในการสรรหารองศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการจังหวัด และเจาหนาที่ โดยเปดให
เขียนใบสมัคร ตามความสมัครใจ ยื่นแบบแสดงขอมูล พรอมเอกสารประกอบดวยตนเอง ในระหวางวันที่
๑๘ – ๒๔ เมษายน 2560 ทั้งนี้ไมกระทบตอสถานศึกษาที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนใหเปนไป
ตามนโยบายตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ

-101.3 แผนการศึกษาแหงชาติ ๒๐ ป (ป ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
กรอบแนวคิดแผนการศึกษาแหงชาติ
วิสัยทัศน “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
6 ยุทธศาสตร ประกอบดวย
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
๔. การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เปาหมาย ประกอบดวย
- การเขาถึงการศึกษา (Access)
- ความเทาเทียม (Equity)
- คุณภาพ (Quality)
- ประสิทธิภาพ (Efficiency)
- ตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ผลลัพธสุดทาย
- ประเทศไทยกาวขาม Middle income Trop สังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม
มุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาอางทอง ไดส งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวั น
พฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ใหโรงเรียนทางเว็บไซตแลว เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
จากการตรวจสอบขอมูลทางเว็บไซต การรับรองรายงานการประชุม ปรากฏวา นางสาวมณฑา จิตตชื่น
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตนทอง ขอแกไข รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 จากนางสาวมณฑา จิตตชื่น
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตนทอง ไมมาประชุม เปนผูมาประชุม เนื่องจากไมลงชื่อผูมาประชุม
มติที่ประชุม 1) เห็นชอบใหแกไขตามที่เสนอ
๒) สําหรับรายอื่น ๆ ที่ประชุมรับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กลุมอํานวยการ
นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ ชี้แจง
๓.๑ หลักเกณฑและวิธีการในการยื่นคําขออนุมัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการเรี่ยไร หรือใหหนวยงาน
ของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร

-11ด ว ยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แจ ง ให ท ราบว า รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี (หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ในฐานะประธานกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ (กคร.) ไดพิจารณาเห็นสมควร
ออกประกาศ กคร. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการยื่นคําขออนุมัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการเรี่ยไร
หรือ ใหห นว ยงานของรั ฐเข าไปมีส ว นเกี่ย วข องกั บการเรี่ย ไร ลงวั นที่ ๔ สิง หาคม ๒๕๕๘ เพื่อ ปรับ ปรุ ง
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการยื่นคําขออนุมัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการเรี่ยไร หรือให
หนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรเสียใหม ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
เรี่ยไรของหนวยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๔) และไดจัดสงประกาศดังกลาวใหสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี พิจารณาดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา บัดนี้ ไดดําเนินการประกาศเรื่อง
ดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง วันที่ ๑๗ สิงหาคม
๒๕๕๘ เปนที่เรียบรอยแลว เพื่อใหถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป
จึงขอประชาสัมพั นธให โรงเรีย นไดท ราบ และดํา เนินการให ถูกตอ งตามนัย กฎระเบี ย บดัง กลา ว
ตอไปดวย
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒ จัดตั้งสํานักบูรณาการการศึกษา
ดวยกระทรวงศึกษาธิการ ไดสงสําเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสํานักบูรณาการ
การศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเรียกยอวา “สบก.”มีภารกิจเพื่อสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคหรือจังหวัด และชวยขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๓ การทําดอกไมจันทน เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ดว ยคณะกรรมการฝ า ยจั ด พิ ธี การงานพระราชพิธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักในการจัดพิธีถวาย
ดอกไม จั น ทน เนื่ อ งในงานพระราชพิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง พระศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ของภาคประชาชนในสวนภูมิภาค ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
การนี้ จังหวัดอางทอง ไดกําหนดใหทุกอําเภอจัดพิธีถวายดอกไมจันทน โดยอําเภอเมืองจัดรวมกับ
จังหวัด ณ บริเวณสนามหนาศาลากลาง (ริมน้ํา) และไดมอบหมายสว นราชการรับผิด ชอบภารกิจตาง ๆ
เพื่อใหการจัดงานสมพระเกีย รติ สําหรับ สพป.อางทอง รว มกับสํานักงานพัฒนาชุมชน ไดรับมอบหมาย
ใหจัดทําดอกไมจันทน (ดอกดารารัตน) เพื่อแจกจายใหประชาชนที่มารว มงานถวายดอกไมจันทน จํานวน
ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ดอก และในการทําดอกไมจันทนดังกลาวตองขอความรวมมือขาราชการครู นักเรียน
และบุคลากรที่มีฝมือดานนี้ ไดมีสว นรวมในการจัด กิจกรรมเพื่อถวายความจงรักภักดีแกพ ระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในอีกวาระหนึ่ง สําหรับวิธีการจัดทํา ดูไดทาง YouTube โดย Search ไปที่
“สอนทําดอกดารารัตน” จึงขอแจงมาใหทราบในเบื้องตน และใหเตรียมบุคลากรใหพรอมตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ

-123.4 การดําเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดําเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่ อสาร
ตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และไดจัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายและเตรียมความพรอม
ให admin ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศให สามารถบริหารจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส
email บนระบบ office 365 for education ไปแลว
ขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุงขอมูลเพิ่มเติม และกําลังดําเนินการนําเขาขอมูลของผูบริหาร ครูและ
บุคลากร เมื่อดําเนินการเรีย บรอยแลวจะแจงใหผูบริหาร ครู และบุคลากรเขาใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ระบบ e-mail ของ microsoft office 365 เพื่อรับขอมูลขาวสารจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงศึกษาธิการ และผู บริ หารระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.5 การเลือกตัง้ คณะกรรมการกลุมโรงเรียน
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
กลุม โรงเรียน ตามคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอางทองที่ 183/2558 เพื่อปฏิบัติหนาที่เปนเวลา
2 ปการศึกษา นั้น
เนื่ อ งจากคณะกรรมการโรงเรี ย นจะพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอางทอง จึงใหกลุมโรงเรียนดําเนินการตามระเบียบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง วาดวยกลุมโรงเรียน พ.ศ.2554 ในหมวด ๑ ขอ 7 ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุมโรงเรียนชุด
ใหม เพื่อปฏิบัติหนาที่เปนเวลา 2 ปการศึกษา โดยดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุมโรงเรียนใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ แลวรายงานใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.6 สงหนังสือ”คูม ือการปฏิบัตงิ านขับเคลื่อนการปฏิรปู การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค”
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดมอบหนังสือ “คูมือการปฏิบัติงานขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค” ใหโรงเรียนละ ๑ เลม เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับเจตนารมณในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสูการปฏิบัติ หาก
สถานศึกษาใดไมไดรับ ใหติดตอ นางมานพ มณีโชติ กลุม อํานวยการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.7 การเลือกผูม ีผลงานดีเดน สาขาครูสังคมศึกษา ประจําป 2560 มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
ตามที่ ไ ด แ จ ง ให โ รงเรี ย นคั ด เลื อ กผู มี ผ ลงานดี เ ด น สาขาครู สั ง คมศึ ก ษา ประจํ า ป 2560
ตามหลักเกณฑที่กําหนดจํานวน ๑ คน สง ใหกลุมโรงเรีย นภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม 2560 แลว สงใหกลุม
โรงเรียน เพื่อทําการคัดเลือกสงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ใหเหลือจํานวน
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ครูที่ไดรับการคัดเลือกใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
จึงขอใหโรงเรียนและประธานกลุมโรงเรียนดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดดวย
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.8 การจัดงานสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต ประจําป 2560
การจัดงานสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต จังหวัดอางทอง ประจําป 2560 กําหนดจัดงาน ในวันที่
๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ จวนผูวาราชการจังหวัดหลังเกา ประชาสัมพันธมาเพื่อทราบ ใน
สวนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง กําหนดจัดงานในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ มี
การทําบุญถวายอาหารเพลพระ สรงน้ําพระ และรดน้ําขอพรผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง ขอเรียนเชิญผูบ ริหารโรงเรียนทุกทานรวมงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต และ
รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน การแตงกาย สวมเสื้อลายดอก สีไมฉูดฉาด ผาไทย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน เพิ่มเติม
ในชวงที่โรงเรียนปดภาคเรียน ขอใหกําชับเจาหนาที่อยูเวรรักษาการณ ผูตรวจเวรใหเรียบรอย
เนื่องจากเปนชวงฤดูรอน อาจทําใหเกิดอัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติที่เกิดในฤดูรอน จึงขอใหโรงเรียนได
ตรวจสอบ หากเกิดเหตุการณใหรายงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองทราบทันที
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุมบริหารงานบุคคล
นางนิทรา อุนทรัพย ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล ชี้แจง
3.9 การสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ ตําแหนงครูผูชวย
ดวยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด อางทอง ดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล
เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ป พ.ศ.2560 สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอางทอง จํานวน 58 อัตรา 13 กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รับสมัครตั้งแตวันที่
๒๙ มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ทุกวัน ไมเวนวันหยุดราชการ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบแขงขัน ภายในวันจันทรที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ สอบภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
ในวันที่ 22 – 24 เมษายน 2560 ณ สนามสอบโรงเรีย นอนุบาลวัดอางทอง อําเภอเมืองอางทอง จังหวัด
อางทอง จะประกาศขึ้นบัญชีสอบผูสอบแขงขันได ภายในวันศุกรที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุมนโยบายและแผน
วาที่ ร.ต.จิรวัฒน นาคพนม ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน ชี้แจง
3.10 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ.2560
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ.2560 การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ดังนี้
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1.โรงเรียนวัดมหานาม อ.ไชโย
(โรงเรียนดีใกลบาน)
จํานวนนักเรียน 87 คน
ครู
6 คน
1.โรงเรียนวัดไผลอม
อ.เมืองอางทอง
จํานวนนักเรียน 51 คน
ครู
3 คน

โรงเรียนเครือขายเรียนรวม
1.โรงเรียนวัดโบสถ( อ.ไชโย)
จํานวนนักเรียน 31 คน
ครูและพนักงานราชการ 2 คน
1.โรงเรียนวัดทายยาน
อ.เมืองอางทอง
จํานวนนักเรียน 22 คน
ครูและพนักงานราชการ 3 คน

หมายเหตุ
เรียนรวมทุกชั้นภาคเรียนที่
1/2560
เรียนรวมทุกชั้น ภาคเรียนที่
1/2560

มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นายณนพพล เสนาะดนตรี ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ชี้แจง
๓.10 การดําเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดนโยบายใหสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง จัดและ
ดํ า เนิ น งานโรงเรี ย นปลอดบุ ห รี่ ตามมาตรการ ๗ มาตรการ เพื่ อ โรงเรี ย นปลอดบุ ห รี่ อย า งต อ เนื่ อ ง
และดําเนินการทันที โดยเฉพาะมาตรการที่ ๓ “การจัดสภาพแวดลอมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่”
โรงเรียนทุกโรงเรียน ดําเนินการประเมินตนเองในการดําเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ และสงคืนให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน เพิ่มเติม
โครงการบรรพชาอุปสมบททําดีเพื่อพอ เชิญชวนผูมีจิตศรัทธาสมัครโครงการบรรพชา กําหนด
เปาหมายอุปสมบท จํานวน ๑๒9 รูป ประชาสัมพันธขอความรวมมือ สงนักเรียนเขารวมโครงการบรรพชา
มติที่ประชุม
รับทราบ
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นายโสรส มั่นดี ผูอํานวยการกลุม นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ชี้แจง
๓.11 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพืน้ ฐาน (O-NET)
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพืน้ ฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙
วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา
อังกฤษ

ระดับเขตพื้นที่
52.69
40.18
41.10
45.36
32.01

ระดับ สพฐ.
51.88
38.76
40.27
45.08
31.11

เพิ่ม/ลด
+0.81
+1.42
+0.83
+0.28
+0.9

ระดับประเทศ
52.98
40.47
41.22
46.68
34.59

เพิ่ม/ลด
-0.21
-0.29
-0.11
-1.52
-2.58

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพืน้ ฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา ๒๕๕๙
วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา
อังกฤษ

ระดับเขตพื้นที่
43.36
24.19
32.74
44.68
27.28

ระดับ สพฐ.
46.81
29.53
35.12
49.34
31.39

เพิ่ม/ลด
-3.45
-5.34
-2.38
-4.66
-4.11

ระดับประเทศ
46.36
29.31
34.99
49.00
31.80

เพิ่ม/ลด
-3.00
-5.12
-2.25
-4.32
-4.52

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ประจําปการศึกษา 2559
นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ไดคะแนนเต็ม 100 คะแนน จํานวน 6 ราย ดังนี้
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-สกุล
เด็กชายรตช มาลัยศรี
เด็กชายนนทวัฒน ตันติกุลวัฒนา
เด็กชายธัญพิสิษฐ เสถียรกิจการชัย

เด็กชายวรชัย พิกุลขาว
เด็กหญิงอชิรญาณ นุชสวาท
เด็กชายศุภวิชญ บุญแสง

ชัน้
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6

โรงเรียน
อนุบาลวัดนางใน
อนุบาลวัดนางใน
อนุบาลวัดอางทอง
วัดมงคลธรรมนิมิต
อนุบาลวัดอางทอง
อนุบาลวัดอางทอง

100 คะแนนเต็มวิชา
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

-163.12 โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
โรงเรียนใดที่ยังไมไดเขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ติดตอขอรับใบสมัครที่
กลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คุณจารุณี ปานแดง โรงเรียนที่ไดสมัครเขาโครงการแลว
จํานวน 8 โรงเรียน เหลือจํานวนโรงเรียนที่ยงั ไมเขาโครงการ อีก 5 โรงเรียน
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.13 นโยบาย”การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู”
กลุม นิเทศและติดตามประเมินผล มีหนังสือคูมือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู” ที่จะมอบใหโรงเรียนนําไปใชในการจัดโครงสรางเวลาเรียน จัดตารางสอน ออกแบบการจัดการ
เรียนรูและการวัดและประเมินผลของโรงเรียน
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.14 ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพหรือ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมมือกันของครู ผูบริหาร
และนักการศึ กษา ในโรงเรี ย น เพื่อ พัฒ นาการเรีย นรูของผูเ รีย นเปน สํา คัญ PLC เปนสถานที่สํา หรั บ
“ปฏิสัมพันธ” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียน ในการทํางาน เพื่อปรับปรุงผล
การเรีย นของนักเรีย น หรืองานวิชาการ โรงเรีย น PLC เพื่อการเรีย นรูแ ละพั ฒ นาวิชาชีพ สูมาตรฐาน
การเรีย นรูของนักเรีย นเปนหลัก เรียนรูที่จะมองเห็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัด การเรีย นรู
ของตนเอง เพื่อผูเรียน เปนสําคัญ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน เพิ่มเติม
PLC เปนเรื่องใหม โรงเรียนตองดําเนินการ อบรม ครูวิชาการ ผูบริหาร (PLC) จะเริ่มกระบวน PLC
ในชวงหลังสงกรานต ขอใหโรงเรียนเตรียมความพรอม เพื่อรับการอบรมตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
นายนพปฏล บุญพงษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ชี้แจง
๓.15 การเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐
การเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ยังเบิกในอัตราเดิมไปกอน จะตกเบิก
ใหในภายหลัง เนื่องจากคําสั่งเลื่อนขัน้ เงินเดือน อยูระหวางดําเนินการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.16 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญั ติการจัด ซื้อ จัด จาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจ จา
นุเบกษาเมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ 2560 มีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด 180 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจา

-17นุเบกษา คือ 23 สิงหาคม 2560 โดยใหยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง หรือการบริหาร
พัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติและขอกําหนดใด ๆ ของหนวยงานของรัฐที่
อยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ (7 ฉบับ) ประกอบดวย 4 หมวด 165 ขอ สวนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบดวย 15 หมวด 132 มาตรา
- ความหมายของคําวา “พัสดุ ” ตามพระราชบัญญัติการจัด ซื้อจัด จาง คือ สินคางานจางกอสราง
งานบริการ งานจางที่ปรึกษา และงานจางออกแบบและควบคุมงาน
- ความหมายคําวา “พัสดุ” ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ คือวัสดุ ครุภัณฑและ
ที่ดินและสิ่งกอสราง
- สินคา หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ ทีด่ ินและสิ่งปลูกสราง
- งานบริการ หมายถึง งานจางบริการทั่วไป งานจางเหมาบริการ งานจางทําของและการขนสง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
- งานจางกอสราง ประกอบดวย
1. งานกอสรางอาคารที่ทําการ โรงพยาบาล สถานศึกษา สนามกีฬา สื่อ เสาธง
2. สาธารณูปโภค ประปา ไฟฟา สื่อสารโทรคมนาคม การระบายน้ํา การขนสงทางบก
ทางน้ํา ทางเรือ ทางอากาศ
3. การปรับปรุงซอมแซม
การจัดซื้อจัดจาง เปนการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุ คือ การซื้อ จาง เชา และ แลกเปลี่ยน
จากเดิมตามระเบียบมี 12 วิธี ตามพระราชบัญญัติ เหลือ 3 วิธี คือ
1. วิธีประกาศเชิญชวนผูประกอบการทั่วไป เชิญชวนใหผูประกอบการทั่วไป ที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดเขายื่นขอเสนอ
2. วิธีคดั เลือก เชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ซึ่งตองไมนอย
กวา 3 ราย ใหเขายื่นขอเสนอ เวนแต ผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามกําหนดนอยกวา 3 ราย
3. วิธีเฉพาะเจาะจง หนวยงานภาครัฐ เชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
รายใด รายหนึ่ง ใหเขายื่นขอเสนอ หรือใหเขามาเจรจาตอรอง ราคากับหนวยงานของรัฐโดยตรง (ตกลง
ราคา)
ทั้งนี้ วิธีการจัดซื้อจัดจาง ทั้ง 3 วิธี แนวทางและวิธีการปฏิบัติยังไมชัดเจน ตองรอกฎหมายลูกออกมา
กอน อาจจะมีการกําหนดวงเงินในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางและอื่น ๆ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะนํา
เรียนในที่ประชุมผูบริหารใหทราบตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ

-18กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
นายอารักษ อินทรพยุง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน ชี้แจง
3.17 การตรวจนิเทศและติดตามการใหเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
ดวยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ไดจัดทําโครงการตรวจนิเทศและติดตามการ
ใหเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจนิเทศและติดตาม
การใหเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ใหสอดคลองกับกฎหมาย นโยบายและระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหการ
ใชจายเงินอุดหนุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ในการเตรี ย มการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ า งทองได ป ระสานงานกั บ ครู
และบุคลากรของโรงเรียนไปเขารวมประชุมรับฟงคําชี้แจงแลว เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุม
โรงเรี ย นพยุห ะวิท ยา จังหวัด นครสวรรค จึงขอใหทุ กโรงเรีย นจั ด เตรีย มขอมูล ทั้งเอกสาร และ Online
ใหเรียบรอยในการรองรับการตรวจนิเทศและติดตามในครั้งนี้
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไมม-ี
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ประธาน แจงดังนี้
นโยบายที่โรงเรียนจะตองดําเนินการ
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
1. การเตรียมความพรอมระดับปฐมวัย
2. การอานออกเขียนได ทุกคนตองอานออกเขียนได สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทองจะดําเนินการตรวจสอบ
3. ทักษะกระบวนการคิด คํานวณ
4. สะเต็มศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จะดําเนินการ
อบรมใหครบทุกหองทุกโรงเรียน
5. การยกระดับการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ
6. การจัดศึกษาเพื่อมีงานทํา ระดับมัธยมศึกษาตองดูความพรอมใหนักเรียนที่จบ
แลวมีงานทํา
7. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ลักษณะอันพึงประสงค ใหสงเสริมการสอน ลูกเสือ
เนตรนารี ใหโรงเรียนชวยกันขับเคลื่อน
8. โรงเรียนคุณธรรม
9. ศาสตรพระราชาเชื่อมโยงกับโรงเรียน
2. การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ตองดําเนินการตอ
- โรงเรียนดีใกลบาน
- ผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น

-19- โครงการครู วิทย คณิต
- บูธ แคมปภาษาอังกฤษ
- ICT เพื่อการศึกษา
- English Program
- การศึกษาพอเพียง
- การพัฒนาครูใหเชื่อมโยงกับการขอวิทยฐานะ
- การจัดการศึกษาครบวงจร
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
กรวิภา แสงนาค
ผูจดบันทึกการประชุม
(นางสาวกรวิภา แสงนาค)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สมบัติ กลิ่นกุหลาบ
(นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ)
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

ผูตรวจบันทึกการประชุม

