รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษา
โครงการการบริหารจัดการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีสวนรวม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐

กลุมอํานวยการ
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษา
โครงการการบริหารจัดการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีสวนรวม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-16.30 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
..................................
ผูมาประชุม
1. นายสมปอง คงออน
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
2. นายนพปฏล บุญพงษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
3. นายสมชัย ปานผาสุข รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
4. นายสมเกียรติ แกวมณี รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
5. นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
6. นางนิทรา อุนทรัพย
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
7. นางสาวปราณี อยูสุข
รก.ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
8. นายณนพพล เสนาะดนตรี
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
9. นายโสรส มั่นดี
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
๑0. นางชลธิชา พงศศรี
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
11. นางจันทรา จันทพันแจง
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
12. นางมานพ มณีโชติ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
13. ณัชภัษสรณ สิริอัคคะโชติ
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
1๔. นางสาวกรวิภา แสงนาค
นัดจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
1๕. นางวัฒนาพร อินทรไทร
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
1๖. นางสุณี บุญเลิศ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
1๗. นางวราภรณ บุญใส
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
1๘. นางสมคิด ชีระภากร
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
1๙. นางสาวอารีย บุญเสริม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
๒๐. นางวิภา สาธิตะกร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
2๑. นางเครือมาศ เจียรนัย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
2๒. นางไพฑูรย จิตใส
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
2๓. นางกมลวรรณ ยี่สนุ ศรี
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
2๔. นางสุภาพ ตรุณวัฒน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
2๕. นางนันทยา โสภณสรัญญา
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
2๖. นางสาวนาถอนงค ออนจิตร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
2๗. นางสาวเจริญ วงษออน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

2๘. นางอุทัย จงประเสริฐ
2๙. นางธมกร ธรณภวัต
๓๐. นางหทัยรัตน ลักษณะจินดา
3๑. นางสาวจงกล จิตรสมพงษ
3๒. นางสาวเฉลิมศิริ กลิ่นเกสร
3๓. นางศิรพิ ร โพธิ์ชื่น
3๔. นางอรจิรา พุมพฤกษ
3๕. นางดาวรุง บุญถนอม
3๖. นางสาวรัฐพร งามรุงโรจน
3๗. นางธัญญรัตน ผลแกว
3๘. นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย
3๙. นางสายสุนยี  ควรมิตร
๔๐. นางสาวสุภา พงษหวั่น
4๑. นายธัญญารัตน จันทรแกว
4๒. นางอังคณา อินสุวรรณ
4๓. นายเชต บุญมี
4๔. นายณรงค สังขสะอาด
4๕. นายเสนาะ อําไพ
4๖. นางจารุณี ปานแดง
4๗. นางสุรางค เทียนดี
4๘. นายไตรรงค เฉวียงหงส
4๙. นางวนิดา อุดมวิชิตกุล
๕๐. นางสาวกัลยรักษ เรียบรอย
5๑. นายสุรสิทธิ์ ภูแฉลม
5๒. นายอรุณ นาคน้ํา
5๓. นายเสรี ใบบัว
5๔. นางสาวกนกรัตน ทองดี
5๕. นายธีระ คงสมบูรณ
5๖. นายวสันต บุญบาง
5๗. นายไชยยันต ลายตลับ
5๘. นางอุบล ปานพุม
5๙. นายเฉลิมวุฒิ ดีนุช
๖๐. นายชลอ อินพลา
๖๑. นายเรวัตร อินพลา
๖๒. นางสรวีย นําสินวิเชษฐชัย
๖๓. นายเฉลิมชัย ออเสถียร

-2นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ชางสี 4
ชางสี 4
พนักงานพิมพ ส 3
ชางสี 4
ชางสี 4
ชางสี 4
ลูกจาง
ลูกจาง
ลูกจาง
ลูกจาง
ผูอ ํานวยการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชปกษี

-3๖๔. นายศราวุธ ดีชยั
๖๕. นางรสสุคนธ ติณกุลกําจร
๖๖. นายฉลอง จันทรทอง
๖๗. นายพนมณัฐ ภูเจริญ
๖๘. นางจุฑาทิพย หนูคีรี
๖๙. นายประกิต ประไพศิลป
๗๐. นายสุขสวัสดิ์ ไพรสุวรรณ
๗๑. นายณัฐภณ เต็งสกุล
๗๒. นายชัยชาญ พงษพัฒน
๗๓. นายปรัชญา ปรางคทอง
๗๔. นางวาสนา มั่นประสิทธิ์
๗๕. นายกิตติ ตองประสงค
๗๖. นายดํารงค ทองคําชู
๗๗. นางนภาดา แจมกระจาง
๗๘. นายบุญสม แชมชื่น
๗๙. นางนวลภรณ จันทรศรี
๘๐. นายนพชัย ยอดมั่น
๘๑. นายวัฒนา สังขชุม
๘๒. นายอํานาจ เทพวงษ
๘๓. นายเฉลียว เงินดี
๘๔. นายดํารงค จีนขจร
๘๕. นางสาวกาญจนา ใจยืน
๘๖. นายจารึก นิลศรี
๘๗. นางสาววรรณี โนจิตร
๘๘. นายสมพงษ เมืองวัฒนะ
๘๙. นายดิเรก บําเพ็ญ
๙๐. นายสมพงษ เมืองวัฒนะ
๙๑. นายปญญา ลาวัลย
๙๒. นายสุรโชติ ชั่งใจ
๙๓. นางรจนา จันทรทอง
๙๔. นายเกรียงศักดิ์ บุญเชิด
๙๕. นายโกศล เกิดดวยบุญ
๙๖. นางสาวรัชดา ทองสุข
๙๗. นางสาวเกศอุมา นาควารี
๙๘. นายหิรัญ งอกกําไร
๙๙. นายประเสริฐ นอยโสภณ

ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอางทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเซิงหวาย
แทนผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตาลเจ็ดชอ
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดกระทุมราย
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดรุง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําผึ้ง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานอิฐ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทรนิรมิต
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไผลอม/วัดทายยาน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทรย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลิน้ ทอง
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดจําปาหลอ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพทูล
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปลดสัตว
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิวงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนโคศุภราช
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมหาดไทย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไชโย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดละมุด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวงษภาศน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเจาบุญเกิด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมหานาม/วัดโบสถ
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลไชโย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมะขาม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานชะไว
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานปา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกําแพง
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนางเลว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทรยนิโครธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลปาโมก
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง

-4๑๐๐. นายเทพ ไทยธานี
๑๐๑. นายสุรศักดิ์ จันพลา
๑๐๒. นายชาติ มารยาท
๑๐๓. นายวิทยา รัตนธารากร
๑๐๔. นายเกรียงไกร บํารุงจิตร
๑๐๕. นางชลธิชา เรียนชอบ
๑๐๖. นางสาวกานตฤทัย ชลวิทยเนตร
๑๐๗. นายจําเนียร แจมอําพร
๑๐๘. นางเบญจพร พึ่งประสิทธิ์
๑๐๙. นายประสิทธิ์ รุงแจง
๑๑๐. นางวราทิพย ชักนํา
๑๑๑. นายธีรวุฒิ บุญสอน
๑๑๒. นายวีระชาติ มาลัย
๑๑๓. นายเมธี พันธงาม
๑๑๔. นายอรรคพล สุวรรณผา
๑๑๕. วาที่ ร.ต.ถาวร พึ่งอุทัยศรี
๑๑๖. นายอุดม ลิ้มบุญเจริญ
๑๑๗. นางสรามล คําเขื่อน
๑๑๘. นางรฐา เสือคง
๑๑๙. นางสมจิตร บําเพ็ญทาน
๑๒๐. นายเจริญศักดิ์ กระแสร
๑๒๑. นายสมนึก เทียมทัน
๑๒๒. นายพชร บุญสวาง
๑๒๓. นายวิชา จิตชื่น
๑๒๔. นายวิชชชาติ ยิ่งยงยุทธ
๑๒๕. นางมาลัย โพธิ์ศรี
๑๒๖. นางสาวอัจฉรา ฤกษฉวี
๑๒๗. นายไพบูลย ปรากฎผล
๑๒๘. นางสาวนิตยา อินอําพล
๑๒๙. นายดิเรก ทวีสุข
๑๓๐. นายสาโรจน โพธิ์ศรี
๑๓๑. นายกฤษณะ พงษนิล
๑๓๒. นายสุรพงษ แกวภักดี
๑๓๓. นางพรรณี สีมวง
๑๓๔. นายวัลลภ เดชฟุง

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดทา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดถนน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพิจารณโสภณ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเอกราช
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลาดเคา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมวงคัน
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เอน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลัน่ ทม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีกุญชร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางชาย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคําหยาด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทราราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสนธิธรรม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทางพระ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานสราง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามประชุม
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทองกลาง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาสามัคคี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางทอง
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดโคกพุทรา
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบุญศิริวทิ ยาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปามุนี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาตลาด
ผูอํานวยโรงเรียนอนุบาลโพธิท์ อง
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดทาอิฐ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสวาง
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รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดขอย
๑๓๖. นายสมนึก ยอดขํา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบุญเกิด
๑๓๗. นายรุง โรจน โกสยะมาศ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดน้ําอาบ
๑๓๘. นายสุรนิ ทร หลาบขาว
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
๑๓๙. นางพิศทุ ธี ตรัสรู
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดขุมทอง
๑๔๐. นายพงษศักดิ์ ทองศักดิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา
๑๔๑. นายชัยวัฒน มั่นอก
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแปดแกว
๑๔๒. นายบุญมา เปรมปรี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน
๑๔๓. นายสมชาย วีระวรรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทํานบ
๑๔๔. นางสําเริง ยอดมิ่ง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวันอุทิศ
๑๔๕. นายประจวบ อุนนอย
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
๑๔๖. นางสงวน มีสกุล
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหลวง
๑๔๗. นายธงชัย นิดปราณี
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนบานศาลาดิน
๑๔๘. นางสาวโสภิตา ขลังธรรมเนียม ผูอ ํานวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน
๑๔๙. นายจัตรุ งค วงษปาน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลาดเปด
๑๕๐. นายธีรวุธ จิระโภคิน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางมณี
๑๕๑. นางบุษลักษณ ศักดิ์รัมย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศาลาดิน
1๕๒. นายไพโรจน สวนศรี
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์
๑๕๓. นายนิรุธ บัญฑิโต
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยคันแหลน
๑๕๔. นายทํานอง พรามนัส
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตลาดใหม
๑๕๕. นายวาทิต ทองเพ็ชร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยโรง
๑๕๖. นายกฤตภาส ทับทิมทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนอย
๑๕๗. นางสุรีพร เรืองสม
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดอบทม
๑๕๘. นายพิพัฒน ขวัญมงคล
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไผหมูขวิด
๑๕๙. นายสมนึก คําแกว
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยคลา
๑๖๐. นายณรงค ฉัตรเจริญพร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนางชํา
๑๖๑. นายณัฎฐพร พึ่งสมศักดิ์
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
๑๖๒. นายกิตติชณณน จิตคติ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางจักร
๑๖๓. นายชํานาญ สกุลณี
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดน้ําพุ
๑๖๔. นายพีระ คงชนะ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสีร่ อย
๑๖๕. นายภูดศิ พัดพิน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองพูล
๑๖๖. นายนิวัติ ทรัพยมาก
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหลักแกว
๑๖๗. นายเติมศักดิ์ อนแกว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลานชาง
๑๖๘. นายสงัด พึ่งประสิทธิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองสําโรง
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ผูอํานวยการโรงเรียนวัดใหมทางขาม
๑๗๐. นายประสิทธิ์ สิงจานุสงค
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไผวง
๑๗๑. นางสาวมณฑา จิตตชื่น
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตนทอง
๑๗๒. นายภาณุพงศ ธูปประสม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสิทธาราม
๑๗๓. นายเสนาะ หิรัญออน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามโก
๑๗๔. นายประเสริฐ ลูกฟก
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบานลําสนุน
๑๗๕. นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
๑๗๖. นายไพเราะ พัตตาสิงห
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
๑๗๗. นายวิสทุ ธิ์ โตปติ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองถ้ํา
๑๗๘. นางสาวอรญาณิศวร ธนกุลไกรวุฒิ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ
๑๗๙. นางสารี่ คงออน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาชุมนุม
๑๘๐. นางลําใย บุตรน้ําเพ็ชร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองกราง
๑๘๑. นางกนิฎฐา บุญรวม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนตาวง
๑๘๒. นายธนพล ขลังธรรมเนียม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามขาว
๑๘๓. นายสําราญ ชักนํา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก
๑๘๔. นางจุฑารัตน เมืองวัฒนะ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม
๑๘๕. นายวินัย จันทรหอม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานพราน
๑๘๖. นายเอกบรินทร ชูชาง
แทนผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
๑๘๗. นางจรรทิมา เวลาดี
ผูอํานวยการโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ
๑๘๘. นายสุรชัย เหมือนนิรุทธิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานเพชร
๑๘๙. นายสมบัติ พูลกสิ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทองเลื่อน
1๙๐. นายทศวรรษ ขวัญอยู
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยาง
๑๙๑. นายสามารถ คงสุข
ผูอํานวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ
๑๙๒. นางชนาลักษณ โคงาม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานแก
๑๙๓. นายสุเทพ บุญชู
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหวา
๑๙๔. นายสมชัย ยิ้มชอย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนกราง
๑๙๕. นางสาวเผอิญ ถาดทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทรมณี
๑๙๖. นายสําฤทธิ์ สําลีออน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังน้ําเย็น
๑๙๗. นายขวัญเมือง สังขประเสริฐ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหมื่นเกลา
๑๙๘. นายณุภาพล ตรีธนะ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองยาง
๑๙๙. นางอัญชลี ชูจิตร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ
๒๐๐. นางลําดวน กระตายทอง
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดสีบัวทอง
๒๐๑. นายอรุณ เสนาะคํา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแกวกระจาง
๒๐๒. นางวรรณชุรี ชะเอม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองเสือ
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๑. นางชลธิชา พงศศรี
ไปราชการ
๒. นางสาวอรุณี จึงสวัสดิ์
ติดราชการ
๓. นางอัมพรรณ หอมกรุน
ลาพักผอน
๔. นางอรนุช ชูเทียน
ลาพักผอน
5. นายณนพพล เสนาะดนตรี
ไปราชการ
6. นายโสรส มั่นดี
ไปราชการ
7. นายปรีชา แสงไข
ไปราชการ
8. นางสาวจีราภรณ รอดเชื้อ
ไปราชการ
๙. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไชยภูมิ
1๐. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ
1๑. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิท์ อง
1๒. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาโขลง
ผูเขารวมประชุม
1. นายเสถียร พึ่งกัน
โรงเรียนวัดทางพระ
2. นายวิเชียร เดชฟุง
โรงเรียนวัดสวาง
3. นายสุชาติ อินศรี
โรงเรียนวัดโพธิราษฎร
4. นายไมตรี ทองขจร
โรงเรียนวัดทองกลาง
5. นายอนันต โตลาภ
โรงเรียนวัดลั่นทม
6. นายคํารณ ดวงเกตุ
โรงเรียนวัดมวงคัน
7. นายอามิตร จันทพันแจง
โรงเรียนวัดทาสามัคคี
8. นายผัน ชนะพาล
โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
9. นายอารมณ เชือ้ บุญ
โรงเรียนวัดโคกพุทรา
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
พิธีกอนวาระ
- สวดมนตบูชาพระรัตนตรัย
นายสมปอง คงอ อ น รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ า งทอง
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง พรอมผูเข ารวมประชุม
ทําพิธีสวดมนตบูชาพระรัตนตรัย และเปนประธานดําเนินกิจกรรม ดังนี้
1. มอบเกียรติบัตรคณะทํางานโครงการปรับปรุงซอมแซมปายชื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง จํานวน 15 คน
2. มอบเกียรติบัตรนักเรียนแขงขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แหงชาติ ลําดับที่ 1 – 3 จํานวน 20 โรงเรียน
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อ า งทอง ประกอบด ว ย ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ลู ก จ า งประจํ า ตํ า แหน ง ช า งสี อํ า เภอโพธิ์ ท อง
และแสดงความชื่นชมนักเรียนที่ไดรับรางวัลทุกโรงเรียน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ไดนอมนําพระมหากรุณาธิคุณ พระบรมราโชวาท และพระบรมราโชบายของ
พระมหากษัตริยมาเปนแนวคิดในการจัดการศึกษา ดังนี้
1.1 สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในรัชกาลที่ 5
พระโปรดอนุญาตตั้ง
โรงสกูล
พระเดชพระคุณปูน
เปยมฟา
เอกรัชนิกรสูรย
สองโลก สวางแฮ
ทวยราษฏรทั่วหนา
นอบเกลาสรรเสริญ
1.2 พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตนักศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5 กรกฏาคม 2505)
“ ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น ยอมขึ้นอยูกับการศึกษาของประชาชนแตละคนเปน
สําคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันนีจ้ ะเปนเครื่องกําหนดอนาคตของชาติในวันขางหนา...”
1.3 พระบรมราโชวาท (พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพในหนังสือวันเด็กประจําป 2550)
“ เด็กๆ นอกจากจะตองเรียนความรูแลว ยังตองหัดทําการงานและทําความดีดวย
เพราะการทํางานจะชวยใหมีความสามารถ มีความขยันอดทน พึ่งตนเองได และการทําดีนนั้ จะชวยให
มีความสุขความเจริญ ทั้งปองกันตนไวไมใหตกต่ํา ”
1.4 พระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน
1.มีทัศนคติที่ถกู ตองตอบานเมือง
1. ความรูความเขาใจตอบานเมือง
2. ยึดมั่นในศาสนา
3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย
4. มีความเอือ้ อาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน
2.มีพื้นฐานชีวิตที่มนั่ คง – มีคุณธรรม
1. รูจักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ ชั่ว/ดี
2. ปฏิบัติแตสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
4. ชวยการสรางคนดีใหแกบานเมือง

-93.มีงานทํา – มีอาชีพ
1. การเลี้ยงดูลกู หลานในครอบครัวหรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษา
ตองมุงใหเด็กและเยาวชน รักงาน สูงาน ทําจนงานสําเร็จ
2. การฝกฝนอบรมทั้งในหลักสูตร และหลักสูตรตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียน
ทํางานเปนและมีงานทําในที่สุด
3. ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทํา จนสามารถเลี้ยงตัวเอง
และครอบครัว
4.เปนพลเมืองดี
1. การเปนพลเมืองดี เปนหนาที่ของทุกคน
2. ครอบรัว – สถานศึกษา และสถานประกอบการตองสงเสริมใหทุกคน
มีโอกาสทําหนาที่เปนพลเมืองดี
3. การเปนพลเมืองดี “เห็นอะไรที่จะทําเพื่อบานเมืองไดก็ตองทํา” เชนงาน
อาสาสมัครงานบําเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศลใหทําดวยความ
มีน้ําใจ และความเอื้ออาทร
1.5 ศูนยโรงเรียนคุณธรรม กําหนดดังนี้
วิสัยทัศน
“ชวยกันสรางคนดีใหบานเมือง”
ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม
1. มีกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
2. มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรมรวมกันทั้งโรงเรียน
3. พฤติกรรมที่พึงประสงคในโรงเรียนเพิ่มขึน้
4. พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลดนอยลง
5. มีกระบวนการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของในโรงเรียน
6. มีองคความรู นวัตกรรมดานคุณธรรมฯ และบูรณาการไวในชั้นเรียน
7. เปนแหลงเรียนรูดานคุณธรรมฯ
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ระบบธรรมาภิบาล
โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนคุณธรรม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รมณียสถาน คือ สะอาด – สะดวก – สบาย (กายและใจ)
การขับเคลื่อนสูโรงเรียนคุณธรรม
เครื่องมือ /กลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
แผน แผนพัฒนาโรงเรียน แผนปฏิบัติการโรงเรียน
ครูและนักเรียนแกนนํา
การสงเสริม สนับสนุนและเสริมแรง
การมีสวนรวมทั้งโรงเรียน รวมถึง ครอบครัว ชุมชน
การนิเทศภายในและการนิเทศโดย มยส.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
การติดตามประเมินผล
การประชาสัมพันธ
ในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ ใหผูบริหารสถานศึกษาไปชี้แ จงครูวา โรงเรีย นไดดําเนิน
โครงการใดบาง สพฐ.จะสุมถามหลังจากการประชุมภายใน ๑๕ วัน
1.6 การจัดทําวิจัย สพป.อางทอง จัดทําโครงการวิจัย 1 เรื่อง แตละเขตพื้นที่การศึกษาจะตองทํา
วิจยั 1 เรื่อง วิจัยทีค่ าดหวังครูผูสอนตอผูบริหาร และไดมีการสงแบบสํารวจไปโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
และใหนําแบบสงกลับ สพป.อางทอง ใหเสร็จภายใน 30 กันยายน 2560
1.7 การรับเสด็จพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา
ดวยพระองคเจาพัชรกิติยาภาจะเสด็จทรงประกอบพิธีเปดอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
ธัมมิการาม วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. จึงขอเชิญผูอํานวยการโรงเรียนไปรวมรับ
เสด็จฯ การแตงกายชุดขาวไวทุกข โดยพรอมกัน ณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางในธัมมิการาม เวลา ๑๓.๐๐ น.
โดยนําบัตรประชาชนไปดวย
มติที่ประชุม
รับทราบ
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาอางทอง ไดส งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวั น
พฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ใหโ รงเรี ย นทางเว็ บไซต แ ล ว เมื่ อวั นที่ ๓๐ มิ ถุน ายน ๒๕๖๐
จากการตรวจสอบขอมูลทางเว็บไซต การรับรองรายงานการประชุมแลว ปรากฏวา โรงเรียน ใหการรับรอง
ไมมีขอแกไข
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กลุมอํานวยการ
นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ แจงดังนี้
3.1 การติดตามการประเมินการควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2560 สําหรับสถานศึกษา
เนื่องจากใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนดใหหนวยงานภาครัฐติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน แลวรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล อยางนอยปละ 1 ครั้ง และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดทุกแหง ดําเนินการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
รอบ 12 เดือน งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยจัดสงหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.1) ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง กําหนดใหสถานศึกษาจัดสงหนังสือ ดังนี้
1. หนังสือนําสง และหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)
ใหเรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จํานวน 1 ชุด
2. หนังสือนําสง และหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)
ใหเรียน ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดอางทอง จํานวน 1 ชุด
เอกสารตามขอ 1 และขอ 2 ใหสถานศึกษาจัดสงมายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนผูรวบรวมสงสํานักตรวจเงินแผนดิน
จังหวัดอางทองตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 การบริหารงานสารบรรณดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดกําหนดใหดําเนินการ งานสารบรรณ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Smart Aria) โดยใหผูบริหารสถานศึกษา เสนอขออนุญาตลา และขออนุญาต
ไปราชการ ในระบบอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เปนตนมา นั้น
จากการประเมินในเบื้องตน ปรากฏวาโรงเรียนสวนใหญสามารถดําเนินการไดถูกตองเรียบรอยดวยดี
ซึ่งในระยะตน ๆ อาจจะมีปญหาบาง เชน ความลาชาในการอนุญาต ก็ตองขออภัย เพราะแบบขออนุญาต
เปนโปรแกรมที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดเขีย นมา ซึ่ง สพป.จะพยายามปรับปรุง
ใหเกิดความสมบูรณตอไป
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โรงเรี ย นจะตรวจสอบและรับ รองทางหนา เว็ ปสํ านัก งานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอา งทองแล ว
ขณะนี้โรงเรียนสามารถดูไดในระบบ Smart Aria
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 การเตรียมการปองกันอุทกภัย
จากเหตุการณที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉีย งเหนือไดประสบอุทกภัยจากการเกิด พายุดีเปรสชั่น
ที่ผานมา ทําใหหลายจั งหวั ด โดยเฉพาะจังหวัด สกลนคร ศรีส ะเกษ บุ รีรัม ย เกิด ความสูญเสีย ต อชีวิ ต
และทรัพยสินจํานวนมาก
คณะกรรมการศูนยบัญชาการเหตุการณปองกัน และแก ไขปญหาอุท กภัย วาตภัย และดินถลม
จั ง หวั ด อ า งทอง ซึ่ ง มี ผู ว า ราชการจั ง หวั ด อ า งทอง เป น ประธาน ได ติ ด ตามสถานการณ น้ํ า ร ว มกั บ
กรมชลประทาน (สํานักชลประทานที่ 12) พายุโซนรอน ในทะเลจีนใตซึ่งพัดผานประเทศเวียดนาม
และ
ออนกําลังลง เปนพายุดีเปรสชั่นกอนเขาสูประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีฝนตกหนักมากใน
หลายพื้นที่ ทําใหเกิดน้ําหลากจากตอนบนสูแมน้ําเจาพระยาเพิ่มมากขึ้น
สําหรับในพื้นที่จังหวัดอางทอง ไดเกิด น้ําทว มในพื้นที่ อําเภอปาโมก เขตตําบลโผงเผง หมู 1 – 7
จํานวน 109 หลังคาเรือน และพื้นที่อําเภอวิเศษชัยชาญ เขตตําบลบางจัก จํานวน 116 หลังคาเรือน สวน
อําเภออื่น ๆ ยังไมมีรายงานน้ําทวม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ างทอง จึงขอความรวมมือสถานศึกษาที่ตั้งอยูในพื้นที่
เสี่ย งบริเวณแมน้ําเจาพระยา แมน้ํานอย ไดเตรีย มรับมือและนําแผนเผชิญเหตุจากสถานการณอุท กภัย
และเฝาระวังติดตามขาวพยากรณอากาศ และการรายงานสถานการณของจังหวัด อางทองอยางตอเนื่อง
ถาสถานศึกษาใดประสบภัยใหรายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และอําเภอในพื้นที่
ทราบทันที
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.4 การจัดทําดอกไมจันท (ดอกดารารัตน)
การทําดอกไมจันท ขณะนี้ใกลเวลาสงมอบใหจังหวัด ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 กลุมโรงเรียนใด
ที่ยังไมไดสงมอบ ขอใหดําเนินการตามกําหนดเวลา และรวบรวมสง สพป.อางทอง เพื่อจะไดสงใหจังหวัด
ตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.5 การดําเนินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป 2560
ด ว ยสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ า งทอง จะดํ า เนิ น การสรรหาและการเลื อ ก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป 2560
โดยกําหนดคัดเลือกผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ จํานวน 1 คน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560
เวลา 11.00 น. ณ หองประชุมสานฝน โดยผูที่ไดรับการคัดเลือกจากกลุมโรงเรียนมาเลือกกันเองใหเหลือ 1
คน และจะทําการสรรหาและเลือกกรรมการผูทรงคุณ วุฒิ จํานวน 5 คน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา
09.00 น. คณะกรรมการสรรหาและเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิประกอบดวย ผอ.สพป.
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน และผูอํานวยการกลุมนิเทศติด ตามและประเมินผลการจัด การศึกษา
โดยสรรหาจากผูที่มีความ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ในดานการศึกษาปฐมวัย
ดา นการจัด การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ด านวิจั ย และประเมิน ผล ด านบริ หารการศึก ษา ด านศาสนา ศิ ลปะ
และวัฒนธรรม ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานรวมกัน เสนอชื่อผูที่สมควรเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน
10 คน และใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อเลือกกันเองใหเหลือ จํานวน 5 คน เวลา 13.00 น.
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.6 การขออนุญาตไปราชการ และการขออนุญาตลา ของสถานศึกษา ในระบบ Smart Area
กรณีที่ขาราชการครูที่ตองการขออนุญาตไปราชการในระบบ Smart Area เมื่อเขาระบบกรอกขอมูล
การขออนุญาตไปราชการ หากผูบริหารโรงเรียนไมอยู หรือไมมาปฏิบัติราชการ ใหคลิกเครื่องหมายถูก ชองไม
ตองผานผูบังคับบัญชาขั้นตน และหากผูบริหารโรงเรียนอยูและมาปฏิบัติราชการ ตองผานความเห็นชอบของ
ผูบังคับบัญชาขั้นตนกอนทุกครั้ง ถาไมทําทั้ง 2 กรณี เรื่องของผูขออนุญาตจะไมไดรับการอนุญาตใหไป
ราชการ เนื่องจากผูบังคับบัญชาจะไมสามารถเขาไปอนุญาตใหไปราชการได
กรณีการขออนุญาตลา ลาปวย ลากิจ ของผูบริหารสถานศึกษา ใหผูขออนุญาตลา คลิกเครื่องหมาย
ถูก โดยไมตองผานผูบังคับบัญชาขั้นตน เมื่อบันทึกตกลงแลว จะตองมาผานการตรวจสอบวันลาของเจาหนาที่
ตรวจสอบใหความเห็นชอบ เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุมบริหารงานบุคคล
นางนิทรา อุนทรัพย ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล แจงดังนี้
๓.๗ การประชุมสัมมนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจํา อาวุโส
ประจําป ๒๕๖๐
ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง กําหนดการประชุมสัมมนาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจํา อาวุโสประจําป ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เพื่อแสดง
มุทิตาจิต และเพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกขาราชการและลูกจางประจําที่จะตองเกษียณอายุราชการ ในวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ขาราชการและลูกจางประจําอาวุโส (ผูเกษียณอายุราชการ
ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑๕๓ ราย) ผูบริหารสถานศึกษา ทุกทาน ขาราชการและลูกจาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
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๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ น.
๐๘.๕๐ น.
๐๙.๐๐ น.

รายงานตัว
แขกผูมีเกียรติพรอมกัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐
พระสงฆมาถึง หอประชุมฯ
-ประธานในพิธี มาถึงหอประชุมฯ
-พระสงฆเจริญพระพุทธมนต
-เสร็จพิธีสงฆ ประธานในพิธี เปดประชุมสัมมนา
-ประธานในพิธี มอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรแกขาราชการ
และลูกจางประจําอาวุโส
-พิธีแสดงมุทติ าจิต
๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
สพป.อางทอง ขอใหผูบริหารสถานศึกษา แจงขาราชการและลูกจางประจําอาวุโส ทุกทาน
มารวมงานตามกําหนดการดังกลาว การแตงกายผาไทยติดโบวสีดําและเชิญผูบริหารสถานศึกษา ทุกทาน
รวมงานมุทิตาจิต ผูอาวุโส ดังกลาวดวย
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.๘ การคัดเลือกครูอัตราจางชั่วคราว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูผูสอน โครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤต บุคลากรวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร และพี่เลี้ยงเด็กพิการ รวม ๒๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตําแหนงครูผูสอนโครงการครูขาดแคลนขัน้ วิกฤต จํานวน ๙ อัตรา
- วิชาเอก ปฐมวัย จํานวน ๓ อัตรา ที่โรงเรียนวัดจันทราราม โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี และ
โรงเรียนวัดโคศุภราช
- วิชาเอก ภาษาไทย จํานวน ๓ อัตรา ที่โรงเรียนวัดแปดแกว โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ และ
โรงเรียนวัดมะนาวหวาน
- วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จํานวน ๓ อัตรา ที่โรงเรียนวัดจันทรนิรมิตร โรงเรียนวัดโพธิวงษ และ
โรงเรียนอนุบาลบานลําสนุน
ตําแหนงบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน ๗ อัตรา
- บุคลากรวิทยาศาสตร จํานวน ๔ อัตรา ที่โรงเรียนวัดวันอุทิศ โรงเรียนวัดทาโขลงฯ
โรงเรียนวัดโบสถ (สามโก) และโรงเรียนวัดสามประชุม
- บุคลากรคณิตศาสตร จํานวน ๓ อัตรา ที่โรงเรียนวัดหัวสะแกตก โรงเรียนบานไผหมูขวิด และ
โรงเรียนวัดสนธิธรรม
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โรงเรียนวัดศาลาดิน และโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส โดยจะประกาศรับสมัครในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
รับสมัครระหวางวันที่ ๒๔ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไมเวนวันหยุดราชการ สอบขอเขียนวันที่ ๓ กันยายน
๒๕๖๐ สอบสัมภาษณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุมนโยบายและแผน
นางสาวปราณี อยูสุข รก.ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน แจงดังนี้
๓.๙ แผนการศึกษาแหงชาติ ๒๐ ป
ดวย สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ เพื่อนํามากําหนดแนวคิด ของการจัด การศึกษา วิสัย ทัศน วัต ถุประสงค เปาหมาย
การพัฒนาการศึกษา และการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงชาติสูการปฏิบัติเปนแผนระยะยาว ๒๐ ป
ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง โดยกลุมนโยบายและแผน
เห็นวาแผนดังกลาวมี ประโยชนจึงไดประสานขอสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เปนเอกสารแผนพับแจกในที่ประชุมแลว
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๐ คําขอตั้งงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอคํ าขอตั้ง งบประมาณ ประจํ า ปง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สํ า หรั บ สํ า นัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
เพื่อดําเนินการใหสอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการวา การจัดทําคําของบประมาณ
ตองเปนไปตามความตองการของพื้นที่ โดยแบงเปน ๓ กลุม ดังนี้
๑. กลุมงบบริหารสํานักงาน (งบประจํา) งบประมาณ ๓-๕ ลานบาท
๒. กลุมงบตามภารกิจของกลุมในสํานักงาน งบประมาณ ๒-๓ ลานบาท
๓. กลุมงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โครงการตามยุทธศาสตร) งบประมาณ ๒-๓ ลานบาท
ทั้งนี้ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอโครงการและจัดทําคําขอตั้งงบประมาณวงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น ๘-๑๐ ลานบาท ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๑ การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย
สูการปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) เพื่อสรางการรับรูและสรางความเขาใจใหกับผูบริหารการศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา เกี่ ย วกั บ นโยบายรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตร ช าติ แผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ แ ละนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนด
จัดประชุมตามภูมิภาคซึ่งกําหนดไว ๖ จุด ในสว นของภาคกลางและภาคตะวันออกเปนจุดที่ ๒ ประชุมที่
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหเขตพื้นที่คัด เลือกโรงเรีย นที่
ปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประสบผลสําเร็จ จํานวน ๑๒ นโยบาย เขารวมประชุมที่โรงแรมเอวานา
บางนา กรุงเทพมหานคร จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกจํานวน 12 โรงเรียน ดังนี้
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1. โรงเรียนวัดทาโขลง
โครงการโรงเรียนประชารัฐ
2. โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ)
การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
3. โรงเรียนวัดพิจารณาโสภณ
โรงเรียนคุณธรรม
4. โรงเรียนวัดมะขาม (วิบูลยอุปถัมภ)
STEM Education
5. โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net
6. โรงเรียนวัดสีบัวทอง
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
7. โรงเรียนวัดถนน
การพัฒนาครูแนวใหม
8. โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
การพัฒนาโรงเรียน ICU
9. โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
10. โรงเรียนวัดนางเลว
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
11. โรงเรียนวัดทาชุมนุม
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
12. โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงหประชาสรรค) การปองกันและลดอุบัติเหตุทางทองถนน
รวมทั้งใหพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประสบผลสําเร็จ
เปนแบบอยางที่ดี ๑ โรงเรียนเพื่อเปนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอผลงานตอที่ประชุม ซึ่งโรงเรียนที่
ไดรับการคัดเลือก คือโรงเรียนวัดทาชุมนุม : การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ สพฐ. ใหมีการติดตามผลการรับรูและความเขาใจในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
ไว ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ กอนการประชุม ระยะที่ ๒ ระหวางการประชุม และระยะที่ ๓ หลังการประชุม
โดยกําหนดการติดตาม ดังนี้
ระยะที่ ๑ กอนการประชุม
๑. สุมสัมภาษณโดยตรงทางโทรศัพท เขตละ ๑ คน
๒. สํารวจความคิดเห็นทางออนไลน (Google form) เขตละ ๑๐ คน ซึ่งโรงเรียนที่ไดรับการสุม
ประเมิน จํานวน ๑๐ โรงเรียน ดังนี้
รายชื่อโรงเรียนที่ไดรับการสุมกลุมเปาหมาย ที่รวมตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ทางออนไลน (Google Form)
1. โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง
2. โรงเรียนวัดมะขาม (วิบูลยอุปถัมภ)
3. โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
4. โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงหประชาสรรค)
5. โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง
6. โรงเรียนวัดศรีกุญชร
7. โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ)
8. โรงเรียนวัดหวยคันแหลน
9. โรงเรียนบานหนองถ้ํา
10. โรงเรียนวัดรัตนาราม
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๑. สุมประเมินผูเขาประชุมทุกเขตเพื่อสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๒. สํารวจความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมทุกคน
ระยะที่ ๓ หลังการประชุม
ครั้งที่ ๑ หลังการประชุม ๑๕ วัน
- สุมประเมินกลุมเปาหมายเขตละ ๑๐ คน ทางโทรศัพทและออนไลน เนนการรับรูและการนํา
นโยบายไปวางแผนสูการปฏิบัติ
- รายงานผลการติดตามระดับโรงเรียน (ผูบริหารและครู)
ครั้งที่ ๒ หลังการประชุม ๓๐ วัน
- สุมประเมินกลุมเปาหมายเขตละ ๑๐ คน ทางโทรศัพทและออนไลน เนนการนํานโยบายสูการ
ปฏิบัติ
ครั้งที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
- สุมประเมินกลุมเปาหมายเขตละ ๑๐ คน ทางโทรศัพทและออนไลน เนนผลการนํานโยบายสู
การปฏิบัติ
การติดตามประเมินผลและรายงาน
หลังการประชุม ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ทุกระยะ ๓ เดือน จะประเมินการวางแผนสูการปฏิบัติ
ประเมินการนํานโยบายสูการปฏิบัติ และประเมินผลการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ขอความรวมมือในการตอบคําถามทางโทรศัพท
และออนไลน (Google form) ตามระยะเวลาดังกลาวขางตน และขอขอบคุณที่ทานไดใหความรวมมือดวยดีเสมอมา
ประธานฯ
การขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ สพฐ.จะสุมตัวอยางทางโทรศัพท แจงใหคุณครูไปศึกษา และกรอก
ขอมูล
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นางอรจิรา พุมพฤกษ นักวิชาการชํานาญการพิเศษ แจงดังนี้
3.๑๒ แจงผลการเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับภาค ประจําป 2560
ตามที่ กรมสงเสริมคุณ ภาพสิ่ งแวดลอม กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม ไดจัด ทํ า
โครงการโรงเรี ย นปลอดขยะ (Zero Waste School) เพื่อส งเสริ มและสนับ สนุน การสรางเครือ ขา ย
สถานศึกษาในการดําเนินกิจกรรมลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอย ไปใชประโยชนโดยการปลูกจิตสํานึก
และสรางระบบการเรีย นรูผานกิจกรรมตาง ๆ โดยการมีสว นรว มของผูเรีย น ในการจัด การขยะมูลฝอย
และได แ ตงตั้งคณะกรรมการคัด เลือกระดับภาคที่ 6 เพื่อไปเปนตัว แทนไปคัด เลือกในระดับชาติ ผลการ
คัดเลือกสรุป ดังนี้
ระดับภาคที่ 6 กลุม A ระดับกอนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา จํานวน 36 โรงเรียน
โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ ไดระดับพอใช
กลุม B ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 8 โรงเรียน
โรงเรียนวัดทาชุมนุม ไดระดับดีเยี่ยม
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ระดับภาค อีก 16 ภาค และในขณะนี้ ผลการประเมินในระดับภูมิภาค ไดในจํานวน 1 ใน 5 โรงเรียน
ระดับประเทศ ในกลุม B มีโรงเรียนที่จะแขงขันเพื่อจัดลําดับ จํานวน 5 โรงเรียน คือ
1. โรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค
2. โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพึ่งบารมี
จังหวัดสกลนคร
3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห 27
จังหวัดหนองคาย
4. โรงเรียนวัดทาชุมนุม
จังหวัดอางทอง
5. โรงเรียนบานนา “นายกพิทยากร”
จังหวัดนครนายก
โรงเรียนที่ผานเขารอบ คณะกรรมการระดับประเทศจะลงพื้นที่ ตรวจประเมินรอบสุดทาย
ชวง 15 สิงหาคม – 17 กันยายน 2560 เพื่อใหไดผูชนะระดับประเทศ และจัดลําดับที่ 1 – 3 และ รางวัล
ชมเชย อีก 2 รางวัล
ขณะนี้ ไดกําหนดการประเมินในระดับประเทศแลว ในวันที่ 6 กันยายน 2560
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.๑๓ การจัดงานเปดฟาการศึกษาอางทอง ครั้งที่ 13
ดวย สพป.อางทอง ไดกําหนดการจัดงานเปดฟาการศึกษาอางทอง ครั้งที่ 13
และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 24-26 กันยายน
2560 ณ อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง
โดยมี พิธีเปด ในวันจันทรที่ 25 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอําเภอแสวงหา
คุณสมบัติของนักเรียนในการคัดตัวแทนเขาแขงขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ จังหวัดนครนายก
เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงคและมีหลักเกณฑที่ตรงกันจึงไดกําหนดคุณสมบัติ
สถานศึกษา นักเรียน และวิธีการแขงขันและคัดเลือกตัวแทนระดับตาง ๆ ดังนี้
1. สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดที่ตั้งอยูในพื้นที่ นั้น ๆ
2. นักเรียน หมายถึง นักเรียนในสถานศึกษาตามขอ 1
3. โรงเรียนขยายโอกาส หมายถึง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกสังกัด ไมนับรวมโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
4. วิธีการคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คัดเลือกตัวแทน ในระดับกอนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษาทุกสังกัด (รวมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห) และระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวม โดยแบงตามเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
4.2 สํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา คัด เลือ กตัว แทน ในระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต น
ทุกสังกัด รวมโรงเรีย นศึกษาสงเคราะห (ยกเวนโรงเรีย นขยายโอกาส) และระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย
ทุกสังกัด (รวมโรงเรียนขยายโอกาสและศึกษาสงเคราะห) ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวม โดยแบง
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร)
ตาราง แสดงรายละเอียดการจัดการแขงขันคัดเลือกตัวแทนทัง้ นักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวมในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา จําแนกตามระดับชั้น (สพป.อางทอง)
ระดับชั้น

เจาภาพในการ
จัดการแขงขัน

โรงเรียนที่เขารวม

สพป.


สพม
-

ทุกสังกัด(สพป.อางทอง/เทศบาล/สช.

2. ประถมศึกษา ป.1-ป.6



-

ทุกสังกัด(สพป.อางทอง/เทศบาล/สช.

3. มัธยมศึกษาตอนตน ม.1-ม.3

-

3.1 โรงเรียนขยายโอกาส



สพป.อางทอง/เทศบาล 1 วัดตนสน/เทศบาล 2
วัดโลหฯ

3.2 โรงเรียนทั่วไป

-



ทุกสังกัด (รวม ศส.)ยกเวนโรงเรียนขยายโอกาส
และสช.

-



ทุกสังกัด(รวมโรงเรียนขยายโอกาส และ ศส.
และสช.

1. กอนประถมศึกษา

4. มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6

*ตัวแทนนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดลําดับที่ 1 ในแตละกิจกรรม จะเปนตัวแทนเขาคัดเลือกในระดับ
ภาคตอไป
ปฏิทินการดําเนินการจัดการแขงขัน (ระดับกลุมโรงเรียน)
โอนขอมูลกลุมโรงเรียนสูระดับเขตพื้นที่
1-15 กันยายน 2560
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่
15 กันยายน 2560

มติที่ประชุม

แกไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับเขตพืน้ ที่
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่
พิมพบัตรประจําตัวผูเขาแขงขันระดับเขตพื้นที่

15-17 กันยายน 2560
18 กันยายน 2560
20 กันยายน 2560 เปนตนไป

การแขงขันระดับเขตพื้นที่
รับทราบ

24-26 กันยายน 2560

-20กลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นายเชต บุญมี ศึกษานิเทศก แจงดังนี้
3.๑๔ นโยบายยกระดับคุณภาพผูเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา 2560
นโยบายยกระดับคุณภาพผูเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา 2560 ของ สทศ.สพฐ.มี 3 เรื่อง คือ
1. การใชขอสอบมาตรฐานกลาง ปการศึกษา 2560
1.1 การใชขอสอบมาตรฐานกลาง ปการศึกษา 2560 เปนไปตามประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการยกระดับคุณภาพนักเรียน ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 เพื่อใหสถานศึกษามีการดําเนินงาน
อยาง
เปนรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 การใชผลจากขอสอบมาตรฐานกลาง นําคะแนนสอบที่ไดไปคิดเปนคะแนนรอยละ 20
ของคะแนนสอบปลายภาคทั้งหมด
1.3 ระดับชั้นที่ใชขอสอบมาตรฐานกลาง คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2, 4,5 และมัธยมศึกษา ป
ที่ 1,2
1.4 กลุมสาระการเรียนรูที่ใชแบบทดสอบมาตรฐานกลาง
1.4.1 ชั้น ป.2 คือ ภาษาไทย
1.4.2 ชั้น ป.4-5 คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
1.4.3 ชั้น ม.1-2 คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และ
ภาษาตางประเทศ
1.5 การดําเนินงานของสถานศึกษา คือ ดําเนินการจัดสอบใหเปนมาตรฐาน โดยรวมกับ เขต
พื้นที่การศึกษากําหนดวัน เวลาสอบภายในวันเวลาที่กําหนด ดําเนินตรวจใหคะแนนตามเกณฑการตรวจให
คะแนนที่กําหนด นําขอมูลผลการสอบคิดเปนรอยละ 20 ของคะแนนสอบปลายภาคเรียน ไปรวมกับคะแนน
สอบปลายภาคเรียนและคะแนนเก็บ เพื่อตัดสินผลการเรียน และบันทึกขอมูลผลการสอบขอสอบมาตรฐาน
กลางสงเขตพื้นที่การศึกษา
1.6 ระยะเวลาดําเนินงาน
1.6.1 จัดประชุมชี้แจงเขตพื้นที่ วันที่ 28 – 31 มกราคม 2561
1.6.2 สพฐ.สงขอสอบใหเขตพื้นที่ วันที่ 31 มกราคม 2561
1.6.3 กําหนดจัดสอบ
- ระดับประถมศึกษา วันที่ 26 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม 2561
- ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 12-23 กุมภาพันธ 2561
2. การบริการขอสอบเพื่อจัดสอบ Pre O-Net
2.1 สทศ.สพฐ.สรางและพัฒนาขอสอบ Pre O-Net เพื่อใหบริการแกเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาใชประเมินความพรอมของนักเรียนในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
2.2 ขอสอบ Pre O – Net ประกอบดวยขอสอบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมี 4 กลุมสาระการเรียนรู คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

-212.3 การดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา คือ แจงความประสงคในการใชแบบทดสอบ
Pre O-Net รับตนฉบับ ขอสอบ Pre O-Net จาก สพฐ. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการสอบ
Pre O-Net และจัดสอบ Pre O-Net โดยใหขึ้นอยูกับความพรอม/ความสมัครใจของเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
2.4 ระยะเวลาดําเนินงานสอบ Pre O-Net
2.4.1 สพฐ.จัดสงขอสอบใหเขตพื้นที่ วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560
2.4.2 ดําเนินการสอบ วันที่ 9 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561
3.การสรางความเขมแข็งของระบบการวัดและประเมินผล ดังนี้
3.1 พัฒนาบุคลากรระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพของผูเรียน
ในการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ดวยการพัฒนาระบบการวัดและประเมินในชั้นเรียนตามแนวทางการ
ทดสอบระดับชาติ และนานาชาติ (ชวงเมษายน – พฤษภาคม 2561)
3.2 จัดโครงการสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลฯ
3.3 ใหบริการคลังขอสอบ (ปรนัยและอัตนัย) ในลักษณะออนไลน
3.4 สนับสนุนงบประมาณดําเนินงานใหเขตพื้นที่ดําเนินงาน
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
นายนพปฏล บุญพงษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง แจงดังนี้
3.1๕ การเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ พ.ศ.2560
การเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ พ.ศ.2560 สงหลักฐานการเบิกจายภายในวันที่ 21 สิงหาคม
2560 ตามหนังสือ สพป.อางทอง ที่ ศธ 14174/2471 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
การดําเนินการทุกยอด ทุกงบประมาณ ตองดําเนิน การแจ งเขตพื้ นที่ใหค รบถว น กลุมโรงเรีย น
โรงเรีย นขยายโอกาส ที่ไ ดรับ งบประมาณ ป 2560 ตามกําหนดภายใน 21 สิงหาคม 2560 และขอให
ตรวจสอบ เนนย้ํา เปนมาตรการทุกป
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.15 ขอใหทุกโรงเรียนแจงรหัส e-GP โทร/FAX 035 611204 (คุณธัญญารัตน จันทรแกว)
โรงเรียนที่มีเจาหนาที่พัสดุ มีรหัส e-GP ขอใหเปลี่ยนรหัสทุกป และเมื่อเปลี่ยนรหัสแลวขอใหแจงที่
เขตพื้นที่การศึกษาฯดวย ขอใหผูบริหารสถานศึกษาตรวจสอบกับเจาหนาที่พัสดุและเจงสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฯดวย และขอใหโรงเรียนเขาระบบ e-GP กอนวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ประธานฯ แจงเพิ่มเติม
ใหโรงเรียนที่ไดงบประมาณกอสรางอาคารเรียน อาคารประกอบ นําขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุใหถูกตอง
ตอไปดวย
มติที่ประชุม
รับทราบ

-22หนวยตรวจสอบภายใน
นางจันทรา จันทพนั แจง ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน แจงดังนี้
1. การรับเงินทุกครั้งไมวาจะรับเปนเงินสด เชน เงินบริจาคงานศพ หรือรับโดยการโอนผานธนาคาร
เชน เงินโครงการประชารัฐ จากบริษัททรูจะตองออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน
2. โรงเรียนที่ยังไมไดรายงานผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของหนวยตรวจสอบภายใน ป 2559
จํานวน 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดโบสถ(เมืองอางทอง) โรงเรียนวัด ทายยาน โรงเรียนวัดรุง โรงเรีย น
ไทยรัฐวิทยา โรงเรียนวัดงิ้วราย โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ป 2560 จํานวน 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน
วัด
คําหยาด โรงเรียนวัดทางพระ โรงเรียนวัดทาโขลง โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ
3. การจัดอบรมการใชโปรแกรมบัญชี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยแจงใหโรงเรียนเริ่มใชโปรแกรม
ในการบันทึกบัญชี ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และกําหนดใหโรงเรียนจัดสงรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่
ไดจากโปรแกรมตั้งแตเดือนสิงหาคม 2560 เปนตนไป
กรณีกลุมโรงเรียนยังใชโปรแกรมไมได ขอใหประธานกลุมประสานมา จะออกไปสอนการใชเปนราย
กลุมให
ขอเนนเรื่องการจายเงินทุกครั้ง ตองมีหลักฐานตามระเบียบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไมม-ี
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
-ไมมีมติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 16.30 น.
กรวิภา แสงนาค
ผูจดบันทึกการประชุม
(นางสาวกรวิภา แสงนาค)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สมบัติ กลิ่นกุหลาบ
(นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ)
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

ผูตรวจบันทึกการประชุม

