รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษา
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส"วนร"วม
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
วันศุกร1ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย"า ๙๐
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง

กลุ"มอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง

รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษา
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส"วนร"วม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
วันศุกร1ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย"า ๙๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง
..................................
ผูมาประชุม
๑. นายเพชรรัตน นิ่มพันธุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
๓. นายสมปอง คงอ'อน
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
๒. นายนพปฏล บุญพงษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
๔. นางกัลยา มาลัย
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
๕. นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ
ผูอํานวยการกลุ'มอํานวยการ
๖. นายอดิศักดิ์ พรหมศร
ผูอํานวยการกลุ'มบริหารงานบุคคล
๗. ว'าที่ ร.ต.จิรวัฒน นาคพนม
ผูอํานวยการกลุ'มนโยบายและแผน
๘. นางสาวสมรัก ยวงเกตุ
แทนผูอํานวยการกลุ'มส'งเสริมการจัดการศึกษา
๙.นายสมชาย สุทธิพันธุ
ผูอํานวยการกลุ'มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
๑๐. นางชลธิชา พงศศรี
ผูอํานวยการกลุ'มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
๑๑. นายอารักษ อินทรพยุง
ผูอํานวยการกลุ'มส'งเสริมสถานศึกษาเอกชน
๑๒. นางจันทรา จันทพันแจง
ผูอํานวยการหน'วยตรวจสอบภายใน
๑๓. นายธงไชย หงษสงวนศรี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
๑๔. นายเฉลิมชัย ออเสถียร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชปBกษี
๑๕. นายประจักษ เกษมสุข
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอ'างทอง
๑๖. นางรสสุคนธ ติณกุลกําจร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเซิงหวาย
๑๗. นายสมหมาย เก'งการ
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ'างทอง
๑๘. นางฐิติรัตน ดอกจันทร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช'อ/วัดสุวรรณ
๑๙. นางมานิตา สังขชุม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกระทุ'มราย
๒๐. นางสุนทรี ไพรสุวรรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรุง
๒๑. นายสุขสวัสดิ์ ไพรสุวรรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําผึ้ง
๒๒. นางจิราวรรณ สีนวล
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานอิฐ
๒๓. นายชัยชาญ พงษพัฒน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ
๒๔. นายก'อเกียรติ เครือเมฆ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทรนิรมิต
๒๕. นางบุบผา เถาลอย
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทายย'าน
๒๖. นางมยุรี สาคร
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไผ'ลอม
๒๗. นายกิตติ ตองประสงค
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทรย

๒๘. นายดํารงค ทองคําชู
๒๙. นายสุเมธ ลือสมุทร
๓๐. นายบุญสม แช'มชื่น
๓๑. นางนวลภรณ จันทรศรี
๓๒. นายนัฐวุฒิ นักสอน
๓๓. นายวัฒนา สังขชุม
๓๔. นายเอกชัย มดแสง
๓๕. นางสาวนัยนา ขุนวงษ
๓๖. นายวิรัช สอาง
๓๗. นางขวัญจิรา อินทรเอี่ยม
๓๘. นายดํารงค จีนขจร
๓๙. นางสาวกาญจนา ใจยืน
๔๐. นายสุรชัย อินถา
๔๑. นายดิเรก บําเพ็ญ
๔๒. นายสมพงษ เมืองวัฒนะ
๔๓. นายบุญเตือน ศัพทเสวี
๔๔. นายปBญญา ลาวัลย
๔๕. นายสุรโชติ ชั่งใจ
๔๖. นายอลงกต แก'นคิรี
๔๗. นายสุวรรณ คงมีทรัพย
๔๘. นายโกศล เกิดดวยบุญ
๔๙. นางสาวรัชดา ทองสุข
๕๐. นางบังอร คลังทรัพย
๕๑. นายหิรัญ งอกกําไร
๕๒. นายประเสริฐ นอยโสภณ
๕๓. นางสาวอภิญญา ช'วงฉ่ํา
๕๔. นายฉลอง อําพันเรือง
๕๕. นายวรัญKู อยู'เจริญ
๕๖. นายธวัช เสือทรงศิล
๕๗. นายวิทยา รัตนธารากร
๕๘. นายเกรียงไกร บํารุงจิตร
๕๙. นางฉวีวรรณ ร'วมพร
๖๐. นายเทพ ไทยธานี
๖๑. นายจําเนียร แจ'มอําพร

-๒ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลิ้นทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจําปาหล'อ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพทูล
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปลดสัตว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิวงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนโคศุภราช
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดมหาดไทย
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไชยภูมิ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดไชโย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดละมุด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวงษภาศน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเจาบุญเกิด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม/วัดเทวราช
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมหานาม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมะขาม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานชะไว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานปJา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกําแพง
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนางเล'ว/วัดบางศาลา
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทรยนิโครธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลปJาโมก/วัดเกตุ
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดท'า
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดถนน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพิจารณโสภณ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเอกราช
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลาดเคา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดม'วงคัน

๖๒. นายผดุง รุ'งแจง
๖๓. นางนริสรา ชูวงษ
๖๔. นายธานินทร สุขเกษม
๖๕. นายธีรวุฒิ บุญสอน
๖๖. นายวีระชาติ มาลัย
๖๗. นายเมธี พันธงาม
๖๘. นายสานิต ขจรศิลปL
๖๙. ว'าที่ ร.ต.ถาวร พึ่งอุทัยศรี
๗๐. นายอุดม ลิ้มบุญเจริญ
๗๑. นายวิชา จิตชื่น
๗๒. นางสรามล คําเขื่อน
๗๓. นางรฐา เสือคง
๗๔. นายเอนกพงษ อ'วมรอต
๗๕. นายเจริญศักดิ์ กระแสร
๗๖. นายสาโรจน โพธิ์ศรี
๗๗. นายมนู สุโธ
๗๘. นายพชร บุญสว'าง
๗๙. นายสมชัย บุญอิ่ม
๘๐. นายสุรพงษ แกวภักดี
๘๑. นางมาลัย โพธิ์ศรี
๘๒. นางบังอร บํารุงผล
๘๓. นางวัฒนา รักษาเขตต
๘๔. นางสาวกุหลาบ พรมเมศ
๘๕. นายดิเรก ทวีสุข
๘๖. นายสมควร สิงหคะ
๘๗. นายพิสุทธิ์ อัมพรพงศ
๘๘. นายศราวุธ ดีชัย
๘๙. นายวัลลภ เดชฟุOง
๙๐. นายชาติชาย เฉลยจรูญ
๙๑. นายสมนึก ยอดขํา
๙๒. นายรุ'งโรจน โกสยะมาศ
๙๓. นางสาวจุฬามาศ แกวทอง
๙๔. นายสมบูรณ สุวรรณภูมิ

-๓ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เอน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลั่นทม
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีกุญชร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางชาย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคําหยาด
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทราราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสนธิธรรม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทางพระ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานสราง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามประชุม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางมณี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทองกลาง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดท'าสามัคคี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโคกพุทรา
แทนผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปJามุนี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดท'าตลาด
ผูอํานวยโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดท'าอิฐ
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสว'าง
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดข'อย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบุญเกิด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดน้ําอาบ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดท'าโขลง
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ

๙๕. นายสมชาย วีระวรรณ
๙๖. นายพงษศักดิ์ ทองศักดิ์
๙๗. นายชัยวัฒน มั่นอก
๙๘. นายบุญมา เปรมปรี
๙๙. นางสําเริง ยอดมิ่ง
๑๐๐. นายกิตติรัตน กลัดแกว
๑๐๑. นายประจวบ อุ'นนอย
๑๐๒. นางสงวน มีสกุล
๑๐๓. นางอัญชิสา ธนาวงษ
๑๐๔. นายบุญชู กิ่งจันทร
๑๐๕. นายจัตุรงค วงษปาน
๑๐๖. นายธีรวุธ จิระโภคิน
๑๐๗. นางปรานอม แกวสุข
๑๐๘. นางวิไล ขวัญสงค
๑๐๙. นางสาววรารัตน ขอพึ่ง
๑๑๐. นายพนม สุทธิพงษ
๑๑๑. นายวาทิต ทองเพ็ชร
๑๑๒. นายชํานาญ สกุลณี
๑๑๓. นายวิทยา มีสกุล
๑๑๔. นายพิพัฒน ขวัญมงคล
๑๑๕. นายสมนึก คําแกว
๑๑๖. นายณรงคศักดิ์ ฉัตรเจริญพร
๑๑๗. นายเนตร วงศธีระทวีพร
๑๑๘. นายสุรินทร หลาบขาว
๑๑๙. นายวิศิษฐ รวยทรัพย
๑๒๐. นายพีระ คงชนะ
๑๒๑. นายภูดิศ พัดพิน
๑๒๒. นายนิวัติ ทรัพยมาก
๑๒๓. นางเดือนเพ็ญ พรมทอง
๑๒๔. นายสงัด พึ่งประสิทธิ์
๑๒๕. นางสมพิศ คลายเจริญสุข
๑๒๖. นางลัดดา แยมจํานัน
๑๒๗. นายกองแกว ธรรมสา
๑๒๘. นายภาณุพงศ รูปประสม

-๔ผูอํานวยการโรงเรียนวัดขุมทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแปดแกว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทํานบ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวันอุทิศ
แทนผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหลวง
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนบานศาลาดิน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลาดเปQด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางมณี
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศาลาดิน
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยคันแหลน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตลาดใหม'
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยโรง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนอย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอบทม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไผ'หมูขวิด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยคลา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนางชํา
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางจักร
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดน้ําพุ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสี่รอย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองพูล
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหลักแกว
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลานชาง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองสําโรง
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดใหม'ทางขาม
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไผ'วง
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตนทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสิทธาราม

๑๒๙. นายสาร สังขทองวิเศษ
๑๓๐. นายประเสริฐ ลูกฟBก
๑๓๑. นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ
๑๓๒. นายเสนาะ หิรัญอ'อน
๑๓๓. นายวิสุทธิ์ โตปRติ
๑๓๔. นายอรรคพล สุวรรณผา
๑๓๕. นายธงชัย คลายเผือก
๑๓๖. นายมาโนช หล'อเหลี่ยม
๑๓๗. นางกนิฎฐา บุญร'วม
๑๓๘. นายไพเราะ พัตตาสิงห
๑๓๙. นายสําราญ ชักนํา
๑๔๐. นายบุญพา ฤกษฉวี
๑๔๑. นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ
๑๔๒. นายสมพร ทับสิน
๑๔๓. นายสมดี เพียรการคา
๑๔๔. นายกรวิชญ เกลี้ยงสอาด
๑๔๕. นายสมบัติ พูลกสิ
๑๔๖. นายสามารถ คงสุข
๑๔๗. นายสรวง นิลดี
๑๔๘. นายสุเทพ บุญชู
๑๔๙. นายสมชัย ยิ้มชอย
๑๕๐. นางชนาลักษณ โคงาม
๑๕๑. นางสาวสุทชีรา โคงาม
๑๕๒. นายขวัญเมือง สังขประเสริฐ
๑๕๓. นายณุภาพล ตรีธนะ
๑๕๔. นางอัญชลี ชูจิตร
๑๕๕. นายบุญยิ่ง เชื้อนิล
๑๕๖. นายอรุณ เสนาะคํา
๑๕๗. นายสุรชัย เหมือนนิรุทธ
๑๕๘. นางสาวเพ็ญศรี อยู'ถาวร
๑๕๙. นางอมรารัตน นิสะโสกะ
๑๖๐. นางนวลเนตร กวยาวงศ
๑๖๑. นายภาณุมาศ ญาณโกมุท
๑๖๒. นางสมหมาย วะสีนนท

-๕ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามโก
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบานลําสนุ'น
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองถ้ํา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ/วัดไผ'แหลม
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดท'าชุมนุม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองกร'าง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนตาวง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามขาว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานพราน
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
ผูอํานวยการโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานเพชร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทองเลื่อน
ผูอํานวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานแก
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหวา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนกร'าง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทรมณี
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังน้ําเย็น
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหมื่นเกลา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองยาง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสีบัวทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแกวกระจ'าง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองเสือ
ผูอํานวยการโรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
ผูอํานวยการโรงเรียนสนิทวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนราษฎรนิยมวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพูนสุข

๑๖๓. นายกรรมาธิการ จิตตะมาก
๑๖๔. นางพัฒนา ดวงชนา
๑๖๕. นางมนัสนันท พึ่งพงศญาติ
ผูเขาร'วมประชุม
๑. นางมานพ มณีโชติ
๒.นางสุฑาวรรณ สิริอัคคะโชติ
๓. นางสาวกรวิภา แสงนาค
๔. นางสุณี บุญเลิศ
๕. นางวัฒนาพร อินทรไทร
๖. นางสาวสุภาวรัตน สมานพันธสกุล
๗. นางเพ็ญศรี พรพึงพระกาฬ
๘. นางสมคิด ชีระภากร
๙. นางวราภรณ บุญใส
๑๐. นางศิริพร โพธิ์ชื่น

-๖ผูอํานวยการโรงเรียนวรดิตถวิทยาประสูทน
แทนผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวงศสวัสดิ์วิทยา
แทนผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวงศสวัสดิ์วิทยา
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ผูไม'มาประชุม
๑.นายบุญสืบ กลิ่นธรรม
รอง ผอ.สพป.
๒.นายนันทภพ เคหา
รอง ผอ.สพป
๓.นายสมเกียรติ แกวมณี
รอง ผอ.สพป.
๔.นายสมชัย ปานผาสุข
รอง ผอ.สพป.
๕.นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย
รอง ผอ.สพป.
๖.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ
๗.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดใหม'ทางขาม
๘.ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองอ'างทอง

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีก"อนวาระประชุม
นายเพชรรัตน นิ่มพันธุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ไดเปQนประธานมอบ
เกียรติบัตร ใหกับนักเรียน และบุคลากร ดังนี้
๑. มอบเกียรติบัตรแก'บุคลากรที่มีส'วนร'วมจัดทําปOายชื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
จํานวน ๑๕ คน
๒. มอบประกาศเกียรติคุณบัตรใหกับนักเรียนที่ชนะการแข'งขันตามโครงการรักษภาษาไทย ในวันภาษาไทย
แห'งชาติ ปU ๒๕๕๘
๓. ชมรมพุทธศาสตรสากล มอบของขวัญใหโรงเรียนในสังกัด สพป.อ'างทอง ที่เขาร'วมโครงการฟVWนฟู
ศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๙ จํานวน ๓๓ กล'อง โรงเรียนละ ๑ กล'อง

-๗หลังจากเสร็จพิธีมอบเกียรติบัตรแลว
นายเพชรรัตน นิ่มพันธุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง เปQนประธาน
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
-ขอบคุณการจัดทําปOาย สพป.อ'างทอง การออกแบบของอําเภอโพธิ์ทอง และคณะของลูกจางอําเภอโพธิ์ทอง
และอําเภอเมือง เปQนสัญลักษณของเขตพื้นที่การศึกษา
-ขอบคุณโรงเรียนที่มาร'วมนําเสนอผลงานดานภาษาไทย วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ภาษาไทยดีเด'นรอบแรก
ตรวจเอกสารทั้งหมดส'งเสริมภาษาไทย ผ'าน ๙ เขต ของประเทศ และไดเชิญโรงเรียนมาร'วมกันนําเสนอ น'าจะติด ๑ ใน
๓ จะรับรางวัลวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่จังหวัดอุดรธานี
-แนะนําสมาชิกใหม' ผูบริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก ดังนี้
ศึกษานิเทศก
นางสาวจิราภรณ รอดเชื้อ
ผูบริหารโรงเรียนวัดแปดแกว
นายชัยวัฒน มั่นอก
ผูบริหารโรงเรียนวัดลิ้นทอง
นายดํารง ทองคําชู
ผูบริหารโรงเรียนวัดโคศุภราช
นายวัฒนา สังขชุม
ผูบริหารโรงเรียนวัดกระทุ'มราย
นางมานิตา สังขชุม
ผูบริหารโรงเรียนวัดมะนาวหวาน
นายบุญชู กลิ่นจันทร
ผูบริหารโรงเรียนวัดลาดเปQด
นายจตุรงค วงศปาน
ผูบริหารโรงเรียนบานดอนตาวง
นางขนิษฐา บุญร'วม
ผูบริหารโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช'อ
นางฐิติรัตน ดอกจันทร
-การประชุมของ ผอ.ประชุมกับพัฒนาสังคม เกี่ยวกับงบประมาณองคกรสาธารณประโยชนกับสถานศึกษา
เปQนโครงการคณะกรรมการผู บริหารสมาชิกสวัสดิการกองทุน ที่เ สนอขอจังหวัด ที่โรงเรียนในสังกัดไดขอไป ไดแก'
โครงการแกมใสใส'ใจสุขภาพของโรงเรียนวัดนางชํา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑ สถานการณ1โรคไขเลือดออกจังหวัดอ"างทอง
ในปU ๒๕๕๘ การระบาดโรคไขเลือดออกในพื้นที่จังหวัดอ'างทอง มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นมากอย'างต'อเนื่อง จํานวน
ผูปJวยในช'วงเวลาเดียวกันสูงกว'าปUที่ผ'านมาก ๘.๖ เท'า ซึ่งกรมควบคุมโรคไดคาดการณโรคไขเลือดออกจังหวัดอ'างทอง
อยู'ในกลุ'มพื้นที่เสี่ยงสูงต'อการระบาดของโรคในช'วงเขาสู'ฤดูฝนนี้ กลุ'มเด็กนักเรียนช'วงอายุ ๑๕-๒๔ ปU เปQนช'วงอายุที่มี
แนวโนมเพิ่มขึ้น ดังนั้นประชาชนทุกหลังคาเรือน โรงเรียน วัด โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ ตองร'วมมือกันกําจัด
ไม'ใหมีลูกน้ํายุงลายในบานและรอบ ๆ บาน ทุกแห'งจะตองไม'พบภาชนะขังน้ําที่มีลูกน้ํายุงลาย ซึ่งจะลดความเสี่ยงการ
ระบาดของโรคไขเลือดออกในพื้นที่ลงได

-๘สถานการณการระบาดของไขเลือดออก ในช'วง ๔ สัปดาหที่ผ'านมาของจังหวัด
(ตั้งแต'วันที่ ๑ มกราคม – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) แยกรายอําเภอ ดังนี้
พื้นที่ที่มีผูปJวยรายสุดทายในช'วง ๔ สัปดาหที่ผ'านมา พบผูปJวย ๗ อําเภอ ๒๙ ตําบล ๖๔ ราย ไดแก'
อําเภอเมือง พบผูปJวย ๖ ตําบล ๑๖ ราย ไดแก' ตําบลบานแห ตลาดหลวง ปJางิ้ว คลองวัว หัวไผ'
คลองวัว ย'านซื่อ และศาลาแดง
อําเภอไชโย พบผูปJวย ๔ ตําบล ๖ ราย ไดแก' ตําบลราชสถิต หลักฟOา ไชโย และชัยฤทธิ์
อําเภอปJาโมก พบผูปJวย ๑ ตําบล ๑ ราย ไดแก' ตําบลเอกราช
อําเภอโพธิ์ทอง พบผูปJวย ๙ ตําบล ๒๗ ราย ไดแก' ตําบลอินทประมูล รํามะสัก องครักษ บางพลับ
บ'อแร' บางเจาฉ'า บางพลับ ยางชาย และสามง'าม
อําเภอแสวงหา พบผูปJวย ๔ ตําบล ๓๓ ราย ไดแก' ตําบลวังน้ําเย็น บานพราน สีบัวทอง และ
แสวงหา
อําเภอวิเศษชัยชาญ พบผูปJวย ๑๑ ตําบล ๒๗ ราย ไดแก' ตําบลคลองขนาก สี่รอย ท'าชาง
ศาลเจาโรงทอง ไผ'วง ไผ'จําศีล ตลาดใหม' บางจัก ยี่ลน หลักแกว และไผ'ดําพัฒนา
อําเภอสามโก พบผูปJวย ๔ ตําบล ๒๔ ราย ไดแก' ตําบลมงคลธรรมนิมิต อบทม ราษฎรพัฒนา และ
บานสามโก
หากพบมีนักเรียนปJวยเปQนไขเลือดออกใหดําเนินการ ดังนี้
๑. ขอความร'วมมือองคกรปกครองส'วนทองถิ่นหรือหน'วยงานกระทรวงสาธารณสุข ในการพ'นสารเคมีกําจัดยุง
ตัวเต็มวัย และการทําลายแหล'งเพาะพันธุยุงลาย เนนการดําเนินงานควบคุมโรคอย'างเร'งด'วนภายใน ๒๔ ชั่วโมง ทั้งบาน
ผูปJวยและรอบบานผูปJวยใหครอบคลุม
๒. กระตุนใหนักเรียนตองกําจัดแหล'งเพาะพันธุและลูกน้ํายุงลายบริเวณรอบ ๆ บานและขางในบาน
อย'างต'อเนื่องทุกวันศุกร ดวยประเด็น “สัปดาหละ ๕ นาที ดู ๕ ที่ ชีวีปลอดภัยจากไขเลือดออก” โดยใหใชเวลาเพียง
สัปดาหละ ๕ นาที ในการดูแหล'งเพาะพันธุ ๕ ที่ ไดแก' หองน้ํา ภาชนะขังน้ําในบาน จานรองขาตูกับขาว ภาชนะขังน้ํา
นอกบาน เศษขยะรอบบาน
๓. ดูแลความสะอาดสิ่งแวดลอม ลดปริมาณขยะและทิ้งขยะลงในถังขยะ เพื่อนําไปกําจัดใหถูกวิธี
๔. ประชาสัมพันธใหประชาชน และผูปกครองนักเรียนทราบถึงอาการเบื้องตนของโรคไขเลือดออก เมื่อมี
อาการไขสูง ไม'มีน้ํามูก ไม'ไอ ควรไปปรึกษาแพทยหรือเจาหนาที่สาธารณสุขทันที ไม'ควรซื้อยากินเอง เพื่อใหไดรับรักษา
ทันเวลา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ การจัดทําโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
จั งหวั ด อ' างทองไดรั บ แจงจากกระทรวงมหาดไทยว' า เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๘ ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดใหจังหวัดจัดทําโครงการ/
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓

-๙พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เช'น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
จัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนต'าง ๆ โดยเฉพาะการขยายผลกิจกรรมที่มีโครงการพระราชดําริในพื้นที่
จังหวัดอ'างทองไดมีหนังสือฯ ด'วนที่สุด ที่ อท ๐๐๑๗.๓/ว ๑๙๕๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจงเวียน
ส'ว นราชการต'าง ๆ เพื่ อขอความร' ว มมือดํ าเนิ น การจั ด ทํ าโครงการ/กิจ กรรมเฉลิ มพระเกีย รติ สมเด็ จ พระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. ประดับธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณประจําพระองค พรอมตกแต'งสถานที่และอาคารสํานักงานให
เรียบรอยสวยงาม ในระหว'างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๘
๒. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
๓. จัดทําโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิ ง หาคม ๒๕๕๘ ตามแบบรายงานโครงการ/กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จ พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภายใน
วั น ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และใหรายงานผลเมื่ อ ดํ า เนิ น การแลวเสร็ จ ตามโครงการ/กิ จ กรรมพรอมภาพถ' า ย
ส'งใหจังหวัดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๓ การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
เนื่ องในโอกาสที่ ส มเด็ จ พระนางเจาฯ พระบรมราชิ นี น าถทรงมี พระชนมายุ ครบ ๘๓ พรรษา ในวั น ที่ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๘ ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานในการจัดกิจกรรม
ปB_นจักรยานถวายพระเกียรติ ร'วมกับพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ'นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตยที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พรอมกันทั่วประเทศ โดยให
ส'ว นราชการ รั ฐ วิส าหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้ งประชาชนผูที่ ส นใจเขาร' ว มกิจ กรรมดวยความสมั ครใจ ซึ่งสํ านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทองไดประชาสัมพันธใหผูที่สนใจสมัครไปแลว นั้น
เนื่องจากจังหวัดอ'างทอง ไดแจงใหทราบว'าไดขยายเวลาการรับสมัครถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผูที่สนใจ
สมัครไดที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง (ผูที่สมัครในรอบนี้จะไดรับเสื้อของจังหวัดและเข็ม
พระราชทาน)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๔ การประกาศเจตนารมณ1ของจังหวัดอ"างทอง เพื่อความปลอดภัยทางถนน และบันทึกความร"วมมือการร"วม
เสริมสรางมาตรการองค1กรดานความปลอดภัยทางถนน
ดวยปBญหาอุบัติเหตุทางถนนเปQนปBญหาที่สรางความเสียหายชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปQนจํานวนมากใน
แต'ละปU และนับวันจะเพิ่มจํานวนความสูญเสียใหแก'ชีวิตและทรัพยสิน ของประชาชนเพิ่มมากขึ้นทั้งในในช'วงเทศกาล
และในช' ว งเวลาปกติ ศู น ยอํ านวยการความปลอดภัย ทางถนนจั งหวั ด อ' างทอง จึ งไดขั บ เคลื่อนงานความปลอดภั ย
ทางทองถนน โดยเฉพาะการรณรงคส'งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % ใหสามารถลดอัตราการบาดเจ็บและการ
เสียชีวิตของผูขับขี่และผูโดยสารลง และเพื่อใหเปQนไปตามเปOาหมายของทศวรรษแห'งความปลอดภัยทางถนนระหว'างปU

-๑๐พ.ศ.๒๕๕๔ –๒๕๖๓ ที่มีเ ปO าหมายลดอั ต ราการเสี ยชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ทางถนนของคนไทยลดลงในอั ต ราที่ ต่ํ ากว' า
๑๐ คน ต'อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน
จั งหวั ด อ' างทองโดยศู น ยอํ านวยการความปลอดภั ย ทางถนนจั งหวั ด อ' างทอง ร' ว มกั บ บริ ษั ทกลางคุ มครอง
ผู ประสบภั ย จากรถ จํ ากั ด จั ด พิ ธี ป ระกาศเจตนารมณของจั ง หวั ด อ' างทองเพื่ อความปลอดภั ย ทางถนน เพื่ อ แสดง
เจตนารมณร'วมกันที่จะส'งเสริม ปกปOองและคุมครองสิทธิที่จะมีชีวิตอย'างปลอดภัยบนทองถนน โดยใชมาตรการองคกร
เพื่อใหบุคลากรไดรับความปลอดภัยจากการใชรถใชถนนอย'างจริงจัง และต'อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนและร'วมรณรงคเพื่อ
สรางความตระหนั ก แก' สั ง คมเกี่ ย วกั บ การคุ มครองสิ ท ธิ ที่ จ ะมี ชี วิ ต อย' า งปลอดภั ย บนทองถนน และจั ด ทํ า บั น ทึ ก
ความร'วมมือการร'วมเสริมสรางมาตรการองคกรดานความปลอดภัยทางถนนของหน'วยงานที่มีที่ตั้งภายในศาลากลาง
จังหวัดอ'างทอง จํานวน ๒๖ หน'วยงาน และบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน
๒๕๕๘ ในการนี้สํานักงานปOองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ'างทอง ไดจัดส'งใบประกาศเจตนารมณของจังหวัด
อ'างทอง เพื่อความปลอดภัยทางถนน และบันทึกความร'วมมือการร'วมเสริมสรางมาตรการองคกรดานความปลอดภัย
ทางถนน ใหหน'วยงานที่เขาร'วมจัดทําบันทึกความร'วมมือฯ แลว ซึ่งขณะนี้ มีหน'วยงานที่ลงนามบันทึกความร'วมมือการ
ร'วมเสริมสรางมาตรการองคกรดานความปลอดภัยทางถนนของหน'วยงานแลว จํานวน ๑ หน'วยงาน ไดแก' สํานักงาน
แรงงานจังหวัดอ'างทอง ซึ่งจะติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการองคกรของแต'ละหน'วยงาน เพื่อรายงานใหผูว'า
ราชการจั ง หวั ด อ' า งทองทราบ และขยายการจั ด ทํ า บั น ทึ ก ความร' ว มมื อ การร' ว มเสริ ม สรางมาตรการองคกรดาน
ความปลอดภั ย ทางถนนไปยั ง หน' ว ยงานที่ ตั้ ง อยู' ภ ายนอกศาลากลางจั ง หวั ด อ' างทอง อํ า เภอ และองคกรปกครอง
ส'วนทองถิ่นในระยะต'อไป และคาดว'าการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรของ
ประชาชนในจังหวัดอ'างทองจะลดนอยลง เมื่อทุกภาคส'วนไดร'วมกันดําเนินการตามมาตรการองคกรอย'างจริงจังและ
ต'อเนื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๕ โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร1ส
ดวยสถานการณในประเทศไทย ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุข รายงานว'าพบผูปJวยยืนยัน
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง จํานวน ๑ ราย เปQนชายชาวตะวันออกกลาง เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด
ขณะนี้ผูปJวยอาการดีขึ้นเล็กนอย และรับการรักษาอยู'หองแยกโรค ทั้งนี้การติดตามผูสัมผัสใกลชิด และมีการใชมาตรการ
ในการปOองกันการแพร'กระจายโรคอย'างสูงสุด ประเทศไทยไดมีการเฝOาระวังตรวจจับโรคดังกล'าวอย'างเขมขนและ
ต'อเนื่อง ขณะนี้ยังไม'พบผูปJวยเพิ่มเติม
ประเทศกลุ'มเสี่ยง ๗ ประเทศ ไดแก'
๑. ซาอุดิอาระเบีย
๒. เกาหลีใต
๓. การตา
๔. โอมาน
๕. (สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส)

-๑๑๖. จอรแดน
๗. อิหร'าน
อนึ่ง ถาไปประเทศดังกล'าว และมีอาการภายใน ๑๔ วัน ใหโทร ๑๑๖๙ ทางโรงพยาบาลจะส'งรถไปรับเพื่อดูแล
เขาหองแยก ซึ่งประเทศเกาหลีใต เกิดการระบาดจากโรงพยาบาล เพราะบุคลากรทางการแพทยติดจากผูมารักษา
๑. พบแพทย
๒. แจงเหตุ
๓. ฝJาฝVนมีโทษ
ปรับ ๑๐๐๐ บาท ทุกโรงพยาบาลของจังหวัดจะมีหองแยกดูแล ๓ คน หาย ๑ คน
เพื่อความไม'ประมาทจึงขอความร'วมมือโรงเรียนในสังกัด ใหติดตามสถานการณการแพร'ระบาดของโรคโดยไม'
ตื่นตระหนก ใหความรูกับนักเรียนรวมทั้งผูปกครองในเรื่องโรคดังกล'าว สอบถามรายละเอียดและคนหาขอมูลเพิ่มเติมได
ที่โทรศัพท ๑๔๒๒ สายด'วนกรมควบคุมโรค หรือเว็บไซต สํานักโรคติดต'ออุบัติใหม' กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข http://beid.ddc.moph.go.th
มติที่ประชุม
รับทราบ
-การโยกยายขาราชการครู ประมาณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากขอมูลใหม' ๑๐ มิถุนายน ยาย
ภายในเขตพื้นที่ก'อน จะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
-การจัดงานเปRดฟOาการศึกษาอ'างทอง อําเภอโพธิ์ทองเปQนเจาภาพ จัดวันที่ ๘,๙,๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียน
วัดศีลขันธาราม จัดทุกสาระวิชา
-งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เปQนเจาภาพระดับภาค ๒ งาน
งานการตอบแข"งขันปBญหาโครงการ Big C Big Kida : นักคิด นักอ"าน ประจําปL ๒๕๕๘
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร'วมกับมูลนิธิบิ๊กซีไทย ไดร'วมกันจัดทําโครงการ Big C Big
Kida : นักคิด นักอ'าน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรณรงค ปลูกฝBงและส'งเสริมใหเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ'าน และการ
เรียนรูอย'างมีคุณภาพ เพื่อสรางเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ การอ'านสารเรียนรูของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย โดยจัดกิจกรรม ๒ รายการ ดังนี้
๑.การตอบคําถามหัวขอเรื่อง “อาเซียนน'ารู” ประเภททีม ทีมละ ๓ คน ในนามของโรงเรียน (ส'งได ๑ทีม/
โรงเรียน)
๒.การเล'านิทาน สรางจินตนากร ประเภทบุคคล ในนามของโรงเรียน(ส'งไดมากกว'า ๑ คน/โรงเรียน)
ในการนี้ มูลนิธิบิ๊กซีไทยไดคัดเลือกจังหวัดอ'างทอง โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
และบิ๊กซีสาขาอ'างทองเปQนผูรับผิดชอบประสานการดําเนินงานของจังหวัดในเขตภาคกลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาอ' า งทองไดแจงใหสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการส'งเสริมการศึกษาเอกชน สมัครเขาร'วมโครงการ โดยขอใหส'งใบสมัครพรอมเอกสารที่กําหนดถึงสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทองภายใน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

-๑๒รอบแรก คณะกรรมการคัดเลือกผลงานใหเขารอบ ดังนี้
๑) การตอบคําถามหัวขอเรื่อง “อาเซียนน'ารู” จํานวน ๑๕ ทีม
๒) การเล'านิทาน สรางจินตนาการ จํานวน ๒๐ คน
ประกาศผลวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
กําหนดแข'งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ บิ๊กซีอ'างทอง
รางวัลการประกวด
๑.ผูชนะเลิศ ประเภท ตอบคําถาม “อาเซียนน"ารู”
-ทุนสนับสนุนการอ'านในโรงเรียน ๒๕,๐๐๐ บาท พรอมประกาศนียบัตร
-ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนผูเขาแข'งขัน ๒ คน คนละ ๕,๐๐๐ บาท พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
-ทุนสนับสนุนการอ'านในโรงเรียน ๒๐,๐๐๐ บาท พรอมประกาศนียบัตร
-ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนผูเขาแข'งขัน ๒ คน คนละ ๔,๐๐๐ บาทพรอมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
-ทุนสนับสนุนการอ'านในโรงเรียน ๑๕,๐๐๐ บาท พรอมประกาศนียบัตร
-ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนผูเขาร'วมแข'งขัน ๒ คน คนละ ๓,๐๐๐ บาท พรอมประกาศนียบัตร
๒.ผูชนะเลิศ ประเภทเล"านิทาน สรางจิตนาการ
-ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน ๑๕,๐๐๐ บาท พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
-ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน ๑๐,๐๐๐ บาท พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
-ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน ๘,๐๐๐ บาท พรอมประกาศนียบัตร
มติที่ประชุม
รับทราบ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สพป.อ'างทองเปQนเจาภาพร'วมกับ สพม.๕ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค กําหนดจัดวันที่
๑๗,๑๘,๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับทราบ
-โครงการสรางบาง ๘๙ หลัง “คืนความสุขสู"ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู"หัวฯ
พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดจัดกิจกรรมโครงการสรางบาน ๘๙ หลัง “คืนความสุข
สู'ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู'หัวฯ พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดย

-๑๓สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ตอบรับสรางบานใหนักเรียน จํานวน ๑ หลัง โดยมีหลักเกณฑในการ
คัดเลือกนักเรียน ดังนี้
๑. คุณสมบัติของนักเรียนพิจารณา ดังนี้
๑.๑ กําลังศึกษาอยู'ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
๑.๒ มีความประพฤติดี มีความมุ'งมั่น และเอาใจใส'ต'อการเรียน หรือ
๑.๓ บิดา/มารดา/ผูปกครอง ไม'มีที่อยู'อาศัย หรือมีที่อยู'อาศัยที่ไม'มั่นคง ปลอดภัย หรือมีความเสี่ยงต'อ
การดําเนินชีวิต หรือ
๑.๔ บิดา/มารดา/ผูปกครอง มีฐานะยากจน ไม'มีรายไดประจําหรือมีรายไดนอย และ/หรือทุพลภาพไม'
สามารถประกอบอาชีพได หรือ
๑.๕ บิดา/มารดา/ผูปกครอง มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพ มีความประพฤติดี
หรือ
๒.ที่ดินที่ใชในการสรางบาน
๒.๑ บิดา/มาดา/ผูปกครอง เปQนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะสรางบาน
๒.๒ กรณี บิดา/มารดา/ผูปกครอง ไม'มีที่ดินเปQนของตนเองตองไดรับอนุญาตใหใชที่ดินในการสราง
บานก'อนดําเนินการสรางบาน
ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ขอความร'วมมือทุกกลุ'มโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่
มีคุณสมบั ติ ต ามเกณฑที่ กําหนด กลุ' มโรงเรีย นละ ๑ คน เพื่ อใหคณะกรรมการของที่สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาอ'างทอง พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่สมควรไดรับมอบบานตามโครงการสรางบาน ๘๙ หลัง “คืนความสุข
สู'ลูก สพฐ.”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู'หัวฯ พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
จะเริ่มสรางวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ รับบริจาคถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ใหโรงเรียนทําหนังสือนําส'งแจงว'าใหเขตออก
ใบประกาศโรงเรียน หรือเปQนรายชื่อ เขตพื้นที่จะส'งไปส'วนกลาง ขอใชชื่อผูบริหารทั้งหมดเปQนคณะกรรมการจัดสราง
ร'วมกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
-การออกเยี่ยมโรงเรียน(BTL) ฝากเรื่องโตuะนักเรียนที่ทาสีใหใชสีอ'อน ฝากขอบคุณ คุณครูทีมงานผูบริหาร
ทุกคนที่ช'วยกันทํา
-ในส'วนการจัดการศึกษาทางไกลผ'านดาวเทียม สามารถประยุกตการสอนได เปQนการเสริมจุดอ'อนในวิชาที่ไม'ได
-ฝากใหคุณครูไดอบรมวิชาลูกเสือดวย อย'างนอย ๑ หลักสูตร
-สมุดหมายเหตุรายวันที่โรงเรียนยังไม'มี ฝากทุกโรงเรียนตองมีและตองเขียนทุกวัน สมุดตรวจราชการตองมี
ขอใหมีระบบการเก็บรักษาดวย
-โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท1โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู"บานรักษาศีล ๕”
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ไดเชิญประธานกลุ'มโรงเรียนและผูบริหารโรงเรียน
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุน ายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุ มเฉลิมพระเกีย รติสมเด็ จย'า ๙๐ เพื่อชี้ แจงโครงการสรางความ
ปรองดองสมานฉันท โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู'บานรักษาศีล ๕” ใหทุกโรงเรียนสมัครเขาตามโครงการ
นั้น

-๑๔เพื่อใหโครงการสรางความปรองดองสมานฉันท โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู'บานรักษาศีล ๕ บรรลุ
วัตถุประสงค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง จึงใหทุกโรงเรียนรวบรวมใบสมัคร โครงการหมู'บาน
รักษาศีล ๕ ส'งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อรวบรวมส'ง
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ'างทองต'อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ไดจัดส'งรายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
ใหโรงเรียนในเว็บไซต เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กลุ"มอํานวยการ
นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ ผูอํานวยการกลุ"มอํานวยการ
๓.๑ แจงเปลี่ยนชื่อหน"วยงาน
ดวยศูนยพัฒนาสังคม หน'วยที่ ๗๐ จังหวัดอ'างทอง สังกัดกองคุมครองสวัสดิภาพและเสริมสรางคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย แจงเปลี่ยนชื่อเปQน ศูนยคุมครอง
คนไรที่พึ่งจังหวัดอ'างทอง ตั้งอยู'เลขที่ ๔๖/๕ ม.๓ ตําบลบานอิฐ อําเภอเมืองอ'างทอง จังหวัดอ'างทอง โทร/โทรสาร
๐-๓๕๖๑-๒๔๖๕
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒ รายการโทรทัศน1รูปแบบวาไรตี้เชิงสารคดี “พระคุณที่สาม”
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการผลิตรายการโทรทัศน รูปแบบวาไรตี้เชิงสารคดี
“พระคุณที่สาม” โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับระบบการดูแลช'วยเหลือและคุมครองนักเรียนที่เหมาะกับครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผูปกครอง นักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน'วยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนใหดีขึ้น และแกไขปBญหาวิกฤตเด็กและเยาวชน โดยออกอากาศทุกวันเสาร เวลา ๑๐.๐๐๑๐.๓๐ น. เริ่มวันเสารที่ ๒๐ มิถุนายน ถึงวันเสารที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแห'งประเทศไทย
(ช'อง ๑๑)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ขอประชาสัมพันธและเชิญชวนสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผูปกครอง นักเรียน และหน'วยงานที่เกี่ยวของชมรายการ “พระคุณที่สาม” ทุกวันเสาร เวลา ๑๐.๐๐๑๐.๓๐ น. โดยเริ่มออกอากาศระหว'างวันเสารที่ ๒๐ มิถุนายน ถึงวันเสารที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน
แห'งประเทศไทย (ช'อง ๑๑)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๓ แนวปฏิบัติในการลดภาระครูและนักเรียน
ดวยกระทรวงศึกษาธิการ ไดแจง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติในการลดภาระครูและนักเรียน
เพื่อลดภาระการทํางานของครูและนักเรียน ซึ่งส'งผลกระทบต'อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

-๑๕เพื่ อ ใหครู มีเ วลาในการจั ด การสอนเพิ่ ม มากขึ้ น โดยกระทรวงศึ กษาธิ ก ารไดจั ด ระเบี ย บโครงการความร' ว มมื อกั บ
หน'ว ยงานภายนอกในส'วนที่ไม'ใช' กิจกรรมการเรีย นการสอนและจั ดทําแนวทางการดําเนิน งานในการจั ดโครงการ/
กิจกรรมของโรงเรียนกับหน'วยงานภายนอก
สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษาอ' างทอง จึ งขอใหสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ถื อปฏิ บั ติ ต ามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ

-๑๖-

-๑๗-

มติที่ประชุม

รับทราบ

-๑๘๓.๔ การรับส"งหนังสือราชการผ"านศูนย1ประสานงานอําเภอ
ตามที่ สํานั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ไดกํ าหนดรั บ -ส' งหนั งสือราชการใหสถานศึ กษา
ในสังกัด ผ'านศูนยประสานงานอําเภอ สัปดาหละ ๒ วัน ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีคู'ขนานกัน
เนื่องจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ไดตรวจสอบขอมูลการรับ-ส'ง ปรากฎว'าที่ผ'านมา
สถานศึกษาส'วนใหญ'ไม'ไดรับ-ส'งหนังสือผ'านศูนยประสานงานฯ โดยใชการสื่อสารทาง E-office หรือผ'านทางช'องทาง
อิเล็ คทรอนิกส กอรปกับเพื่อส' งเสริมนโยบายการประหยัด พลังงานตามตัวชี้ วัดในคํารับรองการปฏิบัติ ราชการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง เกี่ยวกับการลดน้ํามันเชื้อเพลิงและการใชกระดาษใหนอยลง
จึ ง พิ จ ารณาลดจํ า นวนวั น การรั บ -ส' ง หนั ง สื อ เหลื อ สั ป ดาหละ ๑ วั น ในทุ ก วั น อั ง คาร ทั้ ง นี้ ขอใหทุ ก สถานศึ ก ษา
ไดส'งเจาหนาที่มาดูเอกสารในช'องทุกสัปดาหดวย เพื่อไม'ใหมีเอกสารตกคางในช'องจํานวนมาก
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๕ การจัดกิจกรรมวีสตาร1วันเสาร1ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (รองปุณญอุษา ผดุงหมาย)
จากระเบียบวาระที่ ๓.๓ ของการประชุมผูบริหารสถานศึกษา วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นั้น มีโรงเรียนสมัคร
เขาร'วมโครงการ ๔๒ โรงเรียน และไดรับสื่อพรอมเอกสารในการฝxกตลอดจนการเขารับการปฐมนิเทศและไดฟBงเทศนา
ของพระราชภาวนาจารย สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
คนทุกคนเกิดมาพรอมกับความไม'รู ความสกปรก กฎแห'งกรรมและความทุกข จึงตองศึกษาเพื่อพนทุกข หายโง'
หายสกปรก รักความสะอาด พนกฎแห'งกรรม ครูจึงตองมีอุดมการณต'อตัวเอง และต'อหนาที่คือพัฒนาผูเรียนใหพนจาก
ทุกขของความจริงดังกล'าว โดยมีเปOาหมายในการจัดการศึกษาว'า ผูเรียนจะฝxกนิสัยรับผิดชอบ ๕ ครูจึงตอง ๑.มี
เปOาหมาย ๒.มีหลักการ คือตองมุ'งมั่น พัฒนานิสัยความรับผิดชอบ ๕ ควบคู'กับการใหความรูทางวิชาการ ๓.และมีวิธีการ
ที่เหมาะสมชัดเจน จริงจัง ที่จะทําใหนักเรียนหายโง' ส'วนจะฉลาดแค'ไหนก็ขึ้นกับความเอาใจใส'ของคนรอบขางของ
นักเรียนเอง
๑.เปOาหมาย ครูตองรูชัดว'า เปOาหมายของครู อาชีพครู ไม'ใช'สอนแค'ใหหมดเวลาไปวัน ๆ หมดประเด็น
ของหลักสูตร แต'ตองสอนใหเขาอ'านได เขียนคล'อง คิดเปQน แยกแยะดี-ชั่วได
๒.มีหลักการของการเปQนครู ในความเปQนครู ในความเปQนวิชาชีพ ในความโดยเด'นของและสาระวิชา
๓.วิธีการคือตองฝxกความดีสากล ๕ ประการอย'างเขมงวด เพราะนิสัยช'างสังเกตประณีต คํานึงถึงผลที่
จะตามมา ความรับผิดชอบ ๕ คือ ความกลาที่จะพัฒนาตนใหเปQนผูมีสัจจะ ดังนี้
๑.จริงต'อหนาที่ รับผิดชอบต'อตนเองและทิศหก
๒.จริงต'อการงาน ทําใหดี ทําใหเสร็จ ทําใหทัน
๓.จริงต'อบุคคล ไม'เปQนคนเอาเปรียบใคร ๆ สุจริตใจ
๔.จริงต'อความดี ยอดตายแต'ไม'ยอมทําความชั่ว
กิจกรรมวีสตารถาไดลงมือทําแลว ผลคือนักเรียนจะมีความรับผิดชอบ เนนไดจากเปQนคนรักความสะอาด มีระเบียบวินัย
สุภาพ ตรงเวลาและเรียนก็ไดคะแนนดี เพราะใจมีสมาธิและมุ'งมั่นรับผิดชอบต'อตนเอง ซึ่งในฐานะที่ขาพเจาเปQน
ผูติดตาม ปฏิบัติ ฝxกตน ใหการสนับสนุน จึงขอเรียนว'า ผูที่เขาร'วมโครงการควรมีบทบาทตามหนาที่ทางราชการ ดังนี้

-๑๙ผูบริหาร ฝxกตน สนับสนุนโครงการ อนุมัติ และจัดใหบุคลากรไดเขารับการอบรมตามขั้นตอน และติดตาม
ตรวจสอบโครงการเปQนระยะ
ครูผูดูแลโครงการ ศึกษาขั้นตอนการดําเนินงานใหเปQนไปตามระบบ
ครูประจําชั้นและหรือครูที่ดําเนินโครงการ ตองมีอุดมการณในความเปQนครูรักในอาชีพครู ศรัทธาในวิชาชีพครูที่
แทจริง เพราะตองเสียสละในวันหยุดราชการไปรับสื่อ ไปฟBงแนวปฏิบัติที่แทจริง ตองอ'านเอกสารใหเขาใจ ตองเสียสละ
ในการฝxกเด็กตามที่สื่อบันทึกความดี ๓ ใน ๑ อย'างนอย ๒ เดือน นักเรียนจะบรรลุวัตถุประสงค
ผูอํานวยการโรงเรียน หรือครูที่ไดรับมอบหมายตองฝxกตน พูดยกใจ ใหกําลังใจ นักเรียนในการสรางความดี
ตั้งแต'ง'าย ๆ ไปจนขั้นสรางบุญ สรางบารมี โดยเล'านิทาน เล'าความดี ขอคิด ใหกับนักเรียนหนาเสาธง และใหนักเรียนนํา
ขอคิดไปคิดสรุป แลวอ'านใหผูปกครองฟBง ใหรับทราบ กราบ/ไหวพ'อ แม' แลวนํามาคืนโรงเรียน
ขอเรียนว'าทุกกิจกรรมที่ใชฝxกนักเรียนนั้น เปQนสิ่งที่ดีเปQนสากล ถาฝxกตนฝxกตัวแลว จะส'งผล O-NET NT LAS
และการสอบทุกระดับ อีกทั้งประโยชนต'อชุมชน ต'อชาติอย'างแน'นอน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานฯ เนนนโยบายรัฐมนตรีฯ โครงการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ใหเขียนไวในแผนปฏิบัติการประจําปU ใหผ'าน
คณะกรรมการสถานศึกษาดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ"มบริหารงานบุคคล
นายอดิศักดิ์ พรหมศร ผูอํานวยการกลุ"มบริหารงานบุคคล
-การตกเบิกเงินเดือน และค'าจางลูกจางประจํา จากประครั้งที่ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ กลุ'มบริหารงานบุคคล
แจงว' ากํ าลั งดํ าเนิ น การปรั บ เงิ น เดื อน ปรั บ ค' าจาง ปB จ จุ บั น ปรั บใหแลว ยั งขาดของโรงเรี ย นที่ มีครู ที่ไม' มีวิ ทยฐานะ
กลุ'มบริหารงานบุคคลทําคําสั่งใหแลว ขอใหผูบริหารไปเซ็นตคําสั่งครูที่ไม'มีวิทยฐานะ ที่คุณนาถอนงค อ'อนจิตร
-ค'าจางลูกจางประจํา ผูบริหารที่มีลูกจางประจํายังไม'เซ็นตเลื่อนขั้นเงินเดือนของลูกจางประจํา ใหติดต'อที่
คุณอุทัย จงประเสริฐ จะส'งใหกลุ'มบริหารงานการเงินและสินทรัพยภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอประชาสัมพันธ
ใหครูทุกท'านทราบ จะเบิกจ'ายเงินเดือนภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
-แจงใหทุกท'าน ครูเกษียณขอใหกรอกแบบประวัติ ส'งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ'านมา ยังขาดอีก ๘๐ คน ขอใหแจงผูเกษียณส'งขอมูลดวย
-การประเมินตัวชี้วัด กลุ'มบริหารงานบุคคล ขอความร'วมมือโรงเรียนสํารวจขอมูลครูไดรับเกียรติบัตร ยกย'อง
ขอใหโรงเรียนรายงาน สพป.อ'างทอง เพื่อจะไดรายงาน สพฐ. ยังเหลืออีก ๗๐ โรงเรียนที่ยังไม'รายงาน
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ"มนโยบายและแผน
ว"าที่ ร.ต.จิรวัฒน1 นาคพนม ผูอํานวยการกลุ"มนโยบายและแผน
-งบประมาณโครงการสนับสนุนค'าใชจ'ายการจัดการศึกษา ระดับอนุบาล –การศึกษาขั้นพื้นฐานเงินอุดหนุน
ภาคเรียนที่ ๑ ปU ๕๘ เงินอุดหนุน ๓๐% มาแลว ใหดูไดที่เว็บไซตสํานักนโยบายและแผน
-ค'าจัดการเรียนการสอน ปBจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนมาแลว ดูไดที่เว็บไซตสํานักนโยบายและแผน

-๒๐-ปรับปรุงค'าใชจ'ายรายหัวใหกับสถานศึกษา ค'าใชจ'ายสาธารณูปโภค ไฟฟOา เปQนเรื่องเร'งด'วน ใหทุกโรงเรียน
รายงานขอมูลในระบบภายใน ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนที่ไม'รายงาน จะไม'ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจ'ายขั้น
พื้นฐาน
-การตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมเกียรติ บุญรอด) กําหนดมาตรวจในวันที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หน'วยงาน ช'วงเชาที่การศึกษานอกโรงเรียน ช'วงบ'ายโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท กําหนดตรวจ ๓
ประเด็น
ประเด็นที่ ๑ ตรวจราชการขอสั่งการขอเสนอแนะของผูตรวจ
ประเด็นที่ ๒ ตรวจราชการแบบบูรณาการ
ประเด็นที่ ๓ ตรวจราชการปกติ
นโยบายเตรียมความพรอมเขาสู'อาเซียน การพัฒนาการแข'งขันสนับสนุนพัฒนาประเทศอย'างยั่งยืน ส'งเสริมการ
เรียนการสอน การอ'านการเขียน การปลูกฝBงค'านิยม ๑๒ ประการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานฯ ฝากซ'อมแซมอาคารเรียน ไฟฟOา ขอใหตรวจสอบปรับปรุงดําเนินการซ'อมแซม (กรณีใชงาน ๒๐ ปU ใหทําเสนอ
ขอเขตพื้นที่)
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ"มส"งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวสมรัก ยวงเกตุ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
๓.๖ การแข"งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอ"างทอง ประจําปL ๒๕๕๘
ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง กําหนดจัดการแข'งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัด
อ'างทอง ประจําปU ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อส'งเสริมใหนักเรียน มีโอกาสไดเขาร'วมการแข'งขันกีฬา และเปQนการ
ส'งเสริมการออกกําลังกายใหมีร'างกายแข็งแรง มีพลานามัยสมบูรณ มีความเจริญกาวหนาทางดานสติปBญญา อารมณ
และสังคม รายละเอียดการแข'งขันฯ ดังนี้
๑. ขอกําหนดชนิดของกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอ'างทอง ประจําปU ๒๕๕๘
นักเรียนชาย
๑. วอลเลยบอล
๒. บาสเกตบอล
๓. ฟุตบอล ๑๑ คน
๔. เซปBกตะกรอ
๕. เทเบิลเทนนิส
๖. เปตอง
๗. กรีฑา

-๒๑นักเรียนหญิง
๑. วอลเลยบอล
๒. บาสเกตบอล
๓. ฟุตบอล ๑๑ คน
๔. เซปBกตะกรอ
๕. แชรบอล
๖. เทเบิลเทนนิส
๗. เปตอง
๘. กรีฑา
อนึ่ง กรณีที่ชนิดกีฬา – กรีฑา มีผูสมัครเขาแข'งขันกีฬา – กรีฑาชนิดใดไม'ถึง ๔ ทีม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง จะไม'จัดการแข'งขันกีฬา – กรีฑา ชนิดนั้น
๒. การแบ"งรุ"นตามชนิดของกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอ"างทอง ประจําปL ๒๕๕๘
๒.๑ วอลเลยบอล มี ๒ รุ'น (ชาย-หญิง)
* รุ'นประถมศึกษาอายุไม'เกิน ๑๒ ปU
* รุ'นมัธยมศึกษาตอนตน
๒.๒ บาสเกตบอล มี ๑ รุ'น (ชาย-หญิง)
* รุ'นมัธยมศึกษาตอนตน
๒.๓ ฟุตบอล ๑๑ คน (ชาย-หญิง) ดังนี้
ชาย ๓ รุ"น
* รุ'นประถมศึกษาอายุไม'เกิน ๑๐ ปU
* รุ'นประถมศึกษาอายุไม'เกิน ๑๒ ปU
* รุ'นมัธยมศึกษาตอนตน
หญิง ๒ รุ"น
* รุ'นระดับประถมศึกษา อายุไม'เกิน ๑๒ ปU
* รุ'นระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๒.๔ เซปBกตะกรอ มี ๒ รุ'น (ชาย-หญิง) ดังนี้
* รุ'นประถมศึกษาอายุไม'เกิน ๑๒ ปU
* รุ'นระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๒.๕ แชรบอล มี ๑ รุ'น (หญิง) ดังนี้
* รุ'นประถมศึกษาอายุไม'เกิน ๑๐ ปU
๒.๖ เทเบิลเทนนิส มี ๓ รุ'น (ชาย-หญิง ดังนี้)
* รุ'นประถมศึกษาอายุไม'เกิน ๑๐ ปU
* รุ'นประถมศึกษาอายุไม'เกิน ๑๒ ปU
* รุ'นมัธยมศึกษาตอนตน

-๒๒๒.๗ เปตอง มี ๓ รุ'น (ชาย-หญิง) ดังนี้
* รุ'นประถมศึกษาอายุไม'เกิน ๑๐ ปU
* รุ'นประถมศึกษาอายุไม'เกิน ๑๒ ปU
* รุ'นมัธยมศึกษาตอนตน
๒.๘ กรีฑา มี ๓ รุ'น (ชาย-หญิง) ดังนี้
* รุ'นประถมศึกษาอายุไม'เกิน ๑๐ ปU
* รุ'นประถมศึกษาอายุไม'เกิน ๑๒ ปU
* รุ'นมัธยมศึกษาตอนตน
๓. กําหนดการรับสมัคร
*ประเภทกีฬาและกรีฑา รับสมัครระหว'างวันที่ ๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
(เวนวันหยุดราชการ) ณ กลุ'มส'งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
ในวันที่ยื่นใบสมัครเขาแข'งขัน โรงเรียนที่เปQนตัวแทน หรือกลุ'มโรงเรียน ตองนําหลักฐานการสมัคร
เขาแข'งขัน ยื่นต'อเจาหนาที่ที่รับสมัครดวยตนเอง ดังต'อไปนี้
๓.๑ หนังสือนําส'งใบสมัครเขาแข'งขัน (เอกสารหมายเลข ๑)
๓.๒ บัญชีรายชื่อนักกีฬา (เอกสารหมายเลข ๒)
๓.๓ ทะเบียนแผงรูปนักกีฬา (เอกสารหมายเลข ๓)
๓.๔ สําเนาบัตรประชาชนนักกีฬาทุกคน
๓.๕ เมื่อพนกําหนดเวลารับสมัครของกีฬาประเภทนั้น ๆ แลว หลักฐานการสมัครไม'ครบ ใหถือว'า
ผูสมัครสละสิทธิ์การสมัครในปUนั้น หากปรากฎว'าเอกสารใดเปQนเท็จไม'ว'ากรณีใด ๆ หรือเจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ตรวจพบ เมื่อวัน เวลา หรือวิธีใด ก็ตามผูลงนามในใบสมัครตองรับผิดชอบ โดยจะอาง
ว'าไม'ทราบขอเท็จจริงที่ตนประพฤติผิดระเบียบดังกล'าวมิได และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
สามารถพิจารณาความผิด และลงโทษตามความในขอ ๖ แห'งระเบียบจังหวัดอ'างทอง ว'าดวยการแข'งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา ระหว'างโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๒
๔. กําหนดจับสลากแบ"งสาย
จับสลากแบ'งสายการแข'งขันกีฬา วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสานฝBน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
รับสูจิบัตรการแข"งขัน
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กลุ'มส'งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ'างทอง
๕. กําหนดการแข"งขันกีฬา-กรีฑา
-การแข'งขันกีฬา แต'ละชนิดในระหว'างวันที่ ๑๕-๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาสถาบัน
การพลศึกษาวิทยาเขตอ'างทอง
-การแข'งขันกรีฑา ระหว'างวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตอ'างทอง

-๒๓๖. พิธีเปXดการแข"งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดอ"างทอง ประจําปL ๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ'างทอง
มติที่ประชุม
รับทราบ
-การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด'น เพื่อรับรางวัลดานการระบบดูแลช'วยเหลือนักเรียน ขอใหโรงเรียนรายงาน
คุณภาพดําเนินงานระบบดูแลช'วยเหลือนักเรียน เพื่อจัดคุณภาพ ๓ ระดับ ระดับเล็ก ระดับกลาง ระดับใหญ' สพป.จะ
ขอดูทุกโรงเรียน มีระบบรายงานยังไม'ถึง ๕๐ % กลุ'มส'งเสริมการจัดการศึกษาจะดําเนินการจัดเรียงลําดับของโรงเรียนที่
รายงานมาแลว และแต'งตั้งคณะกรรมการกลุ'มละ ๓ ลําดับ ดูสภาพจริง คัดเลือกใหเหลือขนาดละ ๑ โรงเรียน โรงเรียน
ที่ยังไม'รายงานใหรายงานคุณภาพระบบดูแลช'วยเหลือนักเรียน สพป.จะตองรายงาน สพฐ.
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ"มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.๗ การขอรับการประเมินความพรอมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เปZนภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program)
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดใหมีการประเมินความพรอมโรงเรียนที่จะขออนุมัติ
เขาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปQนภาษาอังกฤษ ปUการศึกษา ๒๕๕๘ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ขอแจงใหโรงเรียนที่มีความประสงคจะขอรับการประเมินความพรอมเพื่อเขา
ร'วมโครงการฯทราบ โดยส'งแบบแสดงความจํานงขอรับการประเมิน (สิ่งที่ส'งมาดวย ๑) และแบบสํารวจขอมูลพื้นฐาน
เขาร'วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปQนภาษาอังกฤษ (English program /Minin
English Program) ๑ สิ่งที่ส'งมาดวย ๔ และผลการประเมินความพรอมเบื้องตนของโรงเรียนที่ประสงคเขาร'วมโครงการ
English Program/Mini English Program ปUการศึกษา ๒๕๕๘ (สิ่งที่ส'งมาดวย ๖) หากโรงเรียนใดสนใจจะสมัครเขา
ร'วมโครงการ ขอดูร ายละเอี ยดเพิ่มเติมไดที่กลุ'มนิ เทศฯ พรอมส'งแบบแสดงความจํานงส' งมายังสํ านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
อ'างทอง จะรวบรวมส'งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต'อไป

-๒๔-

-๒๕-

-๒๖-

-๒๗-

มติที่ประชุม

รับทราบ

-๒๘๓.๘ แจงยกเลิกการสอบ Local Assessment System (LAS)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ใหยกเลิกการสอบ Local Assessment System (LAS) ในระดับชั้น ป.๒, ป.๔-๕,ม.๑-๒ และ
ม.๔-๕ ตั้งแต'ปUการศึกษา ๒๕๕๘ เปQนตนไป
สําหรับการสอบขอสอบกลางในการสอบปลายปU รอยละ ๒๐ ของคะแนนสอบทั้งหมดในระดับชั้น ป.๒,ป.๔-๕
และ ม.๑-๒ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ นั้น ยังคงใหมีการสอบเหมือนเดิม ทั้งนี้
เพื่อใหโรงเรียน ครู และนักเรียนไดใชขอสอบซึ่งเปQนขอสอบมาตรฐาน และช'วยลดภาระของครูในการสรางขอสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนสําหรับการประเมินผลปลายปUในกลุ'มสาระการเรียนรูหลัก ซึ่งถือว'าเปQนกลไกในการยกระดับ
คุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สําคัญประการหนึ่ง พรอมกันนี้ใหเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนใหครู
ประเมินระหว'างเรียน (Formative Assessment) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรช'วยสอบออนไลน (Online Testing
System) จากคลังขอสอบมาตรฐาน (Item Banks) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประเมิน
คุณภาพของการจัดการศึกษาทางไกลผ'านดาวเทียมผ'านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning via information
Technology ;DLIT) ใน Model Assessment ผ'านโครงข'ายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ซึ่งสามารถประเมินไดทั้งใน
หองเรียนและนอกหองเรียน เพื่อนําผลการประเมินไปใชในการแกไขปBญหาการเรียนรูของนักเรียนรายบุคคลและพัฒนา
ใหเต็มตามศักยภาพต'อไป

-๒๙-

มติที่ประชุม

รับทราบ

-๓๐๓.๙ โครงการหองเรียนและหองสมุดมาตรฐาน แหล"งสรางองค1ความรู สู"...การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ดวยสํานักงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึกษาอ'างทอง จัดใหมี โครงการหองเรี ยนและหองสมุ ดมาตรฐาน
แห'งสรางองคความรู สู'...การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้คือ ๑) เพื่อส'งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ใหพัฒนาหองเรียนและหองสมุดเปQนแหล'งสรางองคความรู ๒) เพื่อส'งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหมีความพรอมในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ ง และผ'านการรับรองจากการประเมิน คุณภาพภาพนอก และ ๓) เพื่ อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหบรรลุตามเปOาหมาย ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทองไดดําเนิน
โครงการนี้ตั้งแต'ปUงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น
ในปUงบประมาณ ๒๕๕๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง จะดําเนินการโครงการดังกล'าว
ต'อเนื่อง จึงขอใหท'านศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาตามเอกสาร และแนวดําเนินการที่ส'งมาพรอมนี้ สถานศึกษาที่มี
ความพรอมขอใหสมัครเขารับการประเมิน โดยส'งหนังสือถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ภายใน
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

-๓๑มติที่ประชุม

รับทราบ

-๓๒๓.๑๐ การแข"งขันตอบคําถามจากสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๑ ประจําปL พ.ศ.๒๕๕๘
ดวยโครงการสารานุ กรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จ พระเจาอยู' หัว สโมสร
ไลออนสสากล ภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย ไดจัดใหมีการแข'งขันตอบคําถามจากสารานุกรมไทย สําหรับเยาวชน ครั้งที่
๒๑ ประจํ าปU พ.ศ.๒๕๕๘ ระดั บ ประถมศึ กษาตอนปลาย (ประถมศึ กษาปU ที่ ๔-๖) และระดั บ มั ธ ยมศึ กษาตอนตน
(มัธยมศึกษาปUที่ ๑-๓) โดยมีหลักเกณฑและแนวทางการแข'งขันตอบคําถามสารานุกรมไทย สําหรับเยาวชนฯ ดังนี้
กําหนดหนังสือเล'มที่ใชในการแข'งขัน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปUที่ ๔-๖) ใชเล'ม ๑๖,๓๐,๓๘ และฉบับเสริมการเรียนรู
เล'ม ๑๕,๑๖,๒๐ รวม ๖ เล'ม
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (มัธยมศึกษาปUที่ ๑-๓) ใชเล'ม ๑๖,๓๐,๓๒,๓๕,๓๘ และฉบับเสริมการเรียนรู
เล'ม ๑๕,๑๖,๒๐ รวม ๘ เล'ม
กําหนดวันแข'งขันระดับจังหวัด วันเสารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย'า ๙๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง (กําหนดส'งใบสมัครภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
ระดับภาค
วันเสารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ระดับประเทศ
วันเสารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙
ในการนี้ ขอใหโรงเรียนดําเนินการ ดังนี้
๑. ใหโรงเรียนจัดหานักเรียนตามระดับที่กําหนด ระดับละ ๑ ทีม (นักเรียนชายหรือหญิง ๓ คน) ครูที่ควบคุม
และฝxกซอม ๑ คน (หากมีการเรียนการสอนทั้ง ๒ ระดับ ก็ใหส'ง ๒ ทาง) โดยเขียนใบสมัคร ระดับละ ๑ แผ'น ตามแบบ
ที่จัดส'งมาใหแลวส'งใบสมัครใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒. ขอใหโรงเรียนส'งเสริมและสนับสนุนนักเรียนไดศึกษาและเรียนรูจากหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
อย'างสม่ําเสมอเนื่องจากเปQนโครงการพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยู'หัว

-๓๓-

มติที่ประชุม

รับทราบ

-๓๔๓.๑๑ ตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปLที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษา
ปLที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปLที่ ๖

-๓๕-

มติที่ประชุม

รับทราบ

-๓๖กลุ"มบริหารงานการเงินและสินทรัพย1
นางชลธิชา พงศ1ศรี ผูอํานวยการกลุ"มบริหารงานการเงินและสินทรัพย1
-กรมบัญชีกลางไดพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเลคทรอนิกส โปร'งใส และตรวจสอบได ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ สพป.อ'างทองไดรับเปQนเขตนําร'อง ๑๗ จังหวัดแรก โรงเรียนเริ่มปฏิบัติ
จริงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ"มส"งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นายอารักษ1 อินทร1พยุง ผูอํานวยการกลุ"มส"งเสริมสถานศึกษาเอกชน
๓.๑๒ โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานคณะกรรมการส'งเสริมการศึกษาเอกชนจะจัดอบรมพัฒนาครูผูสอนในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ
ศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน ใหสามารถใชหองคอมพิวเตอร และอุปกรณสําหรับหองเรียนที่
จัดสรรให เพื่อพัฒนาครูใหสามารถผลิตสื่อ อิเลคทรอนิกสและนํามาใชจัดการเรียนการสอนไดอย'างมีประสิทธิภาพ
ในการส'งครูเขารับการอบรม โรงเรียนจะตองส'งครูเขารับการอบรมทั้ง ๒ รุ'น ๆ ละ ๓ คน ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี ดังนี้
รุ'นที่ ๑ วันที่ ๘-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
รุ'นที่ ๒ วันที่ ๑๕-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
วิธีการสมัคร โรงเรียนสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต สช.www.opec.go.th
*สมัคร Online ผ'านเว็บไซต www.opectraining.com
*สมัครทางโทรสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หมายเลขโทรสาร ๐-๒๕๒๖-๐๓๘๙
มติที่ประชุม
รับทราบ
หน"วยตรวจสอบภายใน
ประธานฯ หน'วยตรวจสอบภายในไดแจกหนังสือใหโรงเรียนละ ๑ เล'ม โรงเรียนใดที่ไดรับหนังสือจากหน'วยตรวจสอบ
ภายใน แจงแกไขขอใหแกไขตามหนังสือดวย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไม'มี-

-๓๗ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ
ผูอํานวยการกลุ"มอํานวยการ
-ฝากผูบริหารใหม'ขอใหสมัครไลนของเขตพื้นที่ฯ เพื่อติดต'อประสานงาน
-ผูบริหารที่มีลูกจางประจํา และครูที่ไม'มีวิทยฐานะใหไปลงนามที่กลุ'มบริหารงานบุคคล
ประธานฯ ฝากอาหารเสริมนม สุ'มตัวอย'างดูดวย สัปดาหละ ๑ ครั้ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

กรวิภา แสงนาค
ผูจดบันทึกการประชุม
(นางสาวกรวิภา แสงนาค)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สมบัติ กลิ่นกุหลาบ
(นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ)
ผูอํานวยการกลุ'มอํานวยการ

ผูตรวจบันทึกการประชุม

