รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑.นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๒.นายบุญสืบ กลิ่นธรรม รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๓.นายสมปอง คงอ่อน
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๔.นายนพปฏล บุญพงษ์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๕.นายนันทภพ เคหา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๖.นายสมเกียรติ แก้วมณี รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๗.นางกัลยา มาลัย
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๘.นายสมชัย ปานผาสุข
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๙.นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๑๐.นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
๑๑.นายอดิศักดิ์ พรหมศร
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑๒.ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ นาคพนม
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๑๓.นายณนพพล เสนาะดนตรี
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑๔.นายสมชาย สุทธิพันธุ์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
๑๕.นางชลธิชา พงศ์ศรี
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑๖.นายอารักษ์ อินทร์พยุง
แทนผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
๑๗.นางจันทรา จันท์พันแจ้ง
รก.ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
๑๘.นายธงไชย หงษ์สงวนศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
๑๙.นายเฉลิมชัย อ้อเสถียร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดราชปักษี
๒๐.นายประจักษ์ เกษมสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง
๒๑.นางรสสุคนธ์ ติณกุลกาจร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเซิงหวาย
๒๒.นายสมหมาย เก่งการ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
๒๓.นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ/วัดสุวรรณ
๒๔.นายสมศักดิ์ วงษ์เลิศ
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกระทุ่มราย

-๒๒๕.นางสุนทรี ไพรสุวรรณ
๒๖.นายสุขสวัสดิ์ ไพรสุวรรณ
๒๗.นางจิราวรรณ สีนวล
๒๘.นายชัยชาญ พงษ์พัฒน์
๒๙.นายก่อเกียรติ เครือเมฆ
๓๐.นางบุบผา เถาลอย
๓๑.นางภิรมย์ ศิริวรรณ
๓๒.นายกิตติ ต้องประสงค์
๓๓.นายสุรศักดิ์ จันพลา
๓๔.นายสุเมธ ลือสมุทร
๓๕.นายบุญสม แช่มชื่น
๓๖.นางนวลภรณ์ จันทร์ศรี
๓๗.นายนัฐวุฒิ นักสอน
๓๘.นางปราณี สมอารมณ์
๓๙.นางณัฐินิชา เงินทรัพย์
๔๐.นางสาวนัยนา ขุนวงษ์
๔๑.นายวิรัช สอ้าง
๔๒.นายเฉลียว เงินดี
๔๓.นายดารงค์ จีนขจร
๔๔.นางสาวกาญจนา ใจยืน
๔๕.นายสุรชัย อินถา
๔๖.นายดิเรก บาเพ็ญ
๔๗.นางกฤษณา ปิ่นงาม
๔๘.นายบุญเตือน ศัพทเสวี
๔๙.นายปัญญา ลาวัลย์
๕๐.นายสุรโชติ ชั่งใจ
๕๑.นายอลงกต แก่นคิรี
๕๒.นายสุวรรณ์ คงมีทรัพย์
๕๓.นางมนัสฐ์ชนก ปลั่งสอน
๕๔.นางสาวรัชดา ทองสุข
๕๕.นางบังอร คลังทรัพย์
๕๖.นายหิรัญ งอกกาไร

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดรุ้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าผึ้ง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านอิฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจันทร์นิรมิต
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท้ายย่าน
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไทรย์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลิ้นทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจาปาหล่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพทูล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปลดสัตว์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิวงษ์
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนโคศุภราช
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมหาดไทย
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไชยภูมิ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไชโย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดละมุด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม/วัดเทวราช
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมหานาม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมะขาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชะไว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านป่า
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกาแพง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนางเล่ว/วัดบางศาลา

รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลป่าโมก/วัดเกตุ

-๓๕๗.นายประเสริฐ น้อยโสภณ
๕๘.นางธมนต์วรรณ โตทอง
๕๙.นายฉลอง อาพันเรือง
๖๐.นายวรัญญู อยู่เจริญ
๖๑.นายธวัช เสือทรงศีล
๖๒.นายวิทยา รัตนธารากร
๖๓.นายเกรียงไกร บารุงจิตร์
๖๔.นางฉวีวรรณ ร่วมพร
๖๕.นายเทพ ไทยธานี
๖๖.นายจาเนียร แจ่มอาพร
๖๗.นายผดุง รุ่งแจ้ง
๖๘.นางนริสรา ชูวงษ์
๖๙.นายธานินทร์ สุขเกษม
๗๐.นายธีรวุฒิ บุญสอน
๗๑.นายวีระชาติ มาลัย
๗๒.นายเมธี พันธ์งาม
๗๓.นายสานิต ขจรศิลป์
๗๔.ว่าที่ ร.ต.ถาวร พึ่งอุทัยศรี
๗๕.นายอุดม ลิ้มบุญเจริญ
๗๖.นายวิชา จิตชื่น
๗๗.นางสรามล คาเขื่อน
๗๘.นางรฐา เสือคง
๗๙.นายเอนกพงษ์ อ่วมรอต
๘๐. นายเจริญศักดิ์ กระแสร์
๘๑.นายสาโรจน์ โพธิ์ศรี
๘๒.นายมนู สุโธ
๘๓.นายพชร บุญสว่าง
๘๔.นายสมชัย บุญอิ่ม
๘๕.นายสุรพงษ์ แก้วภักดี
๘๖.นางมาลัย โพธิ์ศรี
๘๗.นางบังอร บารุงผล

ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่า
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดถนน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเอกราช
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลาดเค้า
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดม่วงคัน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เอน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลั่นทม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีกุญชร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยางช้าย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคาหยาด
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดจันทราราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสนธิธรรม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทางพระ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านสร้าง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสามประชุม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยางมณี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทองกลาง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าสามัคคี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยางทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกพุทรา

-๔๘๘.นายไพบูลย์ ปรากฎผล
๘๙.นางสาวกุหลาบ พรหมเมศ
๙๐.นายดิเรก ทวีสุข
๙๑.นายสมควร สิงห์คะ
๙๒.นายพิสุทธิ์ อัมพรพงศ์
๙๓.นายศราวุธ ดีชัย
๙๔.นางพรรณี สีม่วง
๙๕.นายวัลลภ เดชฟุ้ง
๙๖.นายชาติชาย เฉลยจรูญ
๙๗.นายสมนึก ยอดขา
๙๘.นายรุ่งโรจน์ โกสยะมาศ
๙๙.นางสาวจุฬามาศ แก้วทอง
๑๐๐.นายสมบูรณ์ สุวรรณภูมิ
๑๐๑.นายสมชาย วีระวรรณ์
๑๐๒.นายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์
๑๐๓.นายสุนันท์ ศรีกระจ่าง
๑๐๔.นายบุญมา เปรมปรี
๑๐๕.นางสาเริง ยอดมิ่ง
๑๐๖.นายกิตติรัตน์ กลัดแก้ว
๑๐๗.นายประจวบ อุ่นน้อย
๑๐๘.นางสงวน มีสกุล
๑๐๙.นางอัญชิสา ธนาวงษ์
๑๑๐.นางมะลิวัลย์ โพธิ์ศรีนาค
๑๑๑.นางสุภาพ แตงอ่อน
๑๑๒.นายธีรวุธ จิระโภคิน
๑๑๓.นางปรานอม แก้วสุข
๑๑๔.นางวิไล ขวัญสงค์
๑๑๕.นายปรีชา ปุลวัน
๑๑๖.นายพนม สุทธิพงษ์
๑๑๗.นายวาทิต ทองเพ็ชร
๑๑๘.นายชานาญ สกุลณี

ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่ามุนี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าตลาด
ผู้อานวยโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดสว่าง
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดข่อย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบุญเกิด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดน้าอาบ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าโขลง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดขุมทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแปดแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทานบ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวันอุทิศ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหลวง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศาลาดิน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลาดเป็ด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยางมณี
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดวัดศาลาดิน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตลาดใหม่
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดห้วยโรง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดน้อย

-๕๑๑๙.นายวิทยา มีสกุล
๑๒๐.นายพิพัฒน์ ขวัญมงคล
๑๒๑.นายสมนึก คาแก้ว
๑๒๒.นายณรงค์ศักดิ์ ฉัตรเจริญพร
๑๒๓.นายเนตร วงศ์ธีระทวีพร
๑๒๔.นายสุรินทร์ หลาบขาว
๑๒๕.นายวิศิษฐ์ รวยทรัพย์
๑๒๖.นายพีระ คงชนะ
๑๒๗.นายภูดิศ พัดพิน
๑๒๘.นายนิวัต ทรัพย์มาก
๑๒๙.นายบรรเทิง นันตรี
๑๓๐.นายสงัด พึ่งประสิทธิ์
๑๓๑.นางสมพิศ คล้ายเจริญสุข
๑๓๒.นางสาวจิราภรณ์ นามมะ
๑๓๓.นายกองแก้ว ธรรมสา
๑๓๔.นายภาณุพงศ์ ธูปประสม
๑๓๕.นายสาร สังข์ทองวิเศษ
๑๓๖.นายประเสริฐ ลูกฟัก
๑๓๗.นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ
๑๓๘.นายเสนาะ หิรัญอ่อน
๑๓๙.นายวิสุทธิ์ โตปิติ
๑๔๐.นายอรรคพล สุวรรณผา
๑๔๑.นางสารี่ คงอ่อน
๑๔๒.นายมาโนช หล่อเหลี่ยม
๑๔๓.นางสาวจรูญ สาลีอ่อน
๑๔๔.นายไพเราะ พัตตาสิงห์
๑๔๕.นายสาราญ ชักนา
๑๔๖.นายบุญพา ฤกษ์ฉวี
๑๔๗.นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์
๑๔๘.นายสมดี เพียรการค้า
๑๔๙.นายกรวิชญ์ เกลี้ยงสอาด

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอบทม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยคล้า
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนางชา
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางจักร
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดน้าพุ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสี่ร้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคลองพูล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหลักแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลานช้าง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคลองสาโรง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไผ่วง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดต้นทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสิทธาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสามโก้
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านลาสนุ่น
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้า
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์/วัดไผ่แหลม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสามขาว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านพราน
ผู้อานวยการโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านเพชร

-๖๑๕๐.นายสมบัติ พูลกสิ
๑๕๑.นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์
๑๕๒.นายสามารถ คงสุข
๑๕๓.นายสรวง นิลดี
๑๕๔.นายสุเทพ บุญชู
๑๕๕.นายสมชัย ยิ้มช้อย
๑๕๖.นายจรัญ ผุดผ่อง
๑๕๗.นายสาฤทธิ์ สาลีอ่อน
๑๕๘.นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ
๑๕๙.นายภาณุพล ตรีธนะ
๑๖๐.นางอัญชลี ชูจิตร
๑๖๑.นายบุญยิ่ง เชื้อนิล
๑๖๒.นายอรุณ เสนาะคา
๑๖๓.นายสุรชัย เหมือนนิรุทธ์
๑๖๔.นางสาวเพ็ญศรี อยู่ถาวร
๑๖๕.นางอมรารัตน์ธนัน นิสะโสกะ
๑๖๖.นางนวลเนตร กวยาวงศ์
๑๖๗.นายภานุมาศ ญาณโกมุท
๑๖๘.นางสมหมาย วะสีนนท์
๑๖๙.นายกรรมาธิการ จิตตะมาก
๑๗๐.นางธัญนันท์ พึ่งวงศ์ญาติ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นางมานพ มณีโชติ
๒.นางสุฑาวรรณ สิริอัคคะโชติ
๓.นางสาวกรวิภา แสงนาค
๔.นางสุณี บุญเลิศ
๕.นางวัฒนาพร อินทร์ไทร
๖.นางเพ็ญศรี พรพึงพระกาฬ
๗.นางสมคิด ชีระภากร
๘.นางวราภรณ์ บุญใส
๙.นางศิริพร โพธิ์ชื่น
๑๐.นายเฉลิมวุฒิ ดีนุช

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทองเลื่อน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยาง
ผู้อานวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านแก
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนกร่าง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจันทร์มณี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังน้าเย็น
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหมื่นเกลา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองยาง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสีบัวทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเสือ
ผู้อานวยการโรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
ผู้อานวยการโรงเรียนสนิทวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพูนสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ลูกจ้างชั่วคราว

-๗ผู้ไม่มาประชุม
๑.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจุฬามุนี
๒.ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
๓. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระแก้วฯ
๔. ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองอ่างทอง
๕. นางสาวสุภาวรัตน์ สมานพันธ์สกุล

ลาพักผ่อน

พิธีก่อนวาระ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานพิธีมอบ
รางวัลให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ดังนี้
๑.มอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ของจังหวัด โรงเรียนวัดท่าชุมนุม
๒.มอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนที่ชนะการประกวดห้องสมุดมาตรฐาน จานวน ๙ โรงเรียน ดังนี้
-โรงเรียนขนาดเล็ก จานวน ๓ โรงเรียน
อันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด
อันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลป่าโมก
อันดับที่ ๓ โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ
-โรงเรียนขนาดกลาง จานวน ๓ โรงเรียน
อันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดน้าพุ
อันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม
อันดับที่ ๓ โรงเรียนวัดไชโย
-โรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน ๒ โรงเรียน
อันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
อันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)
-โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จานวน ๑ โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง จัดห้องสมุดได้ดีเยี่ยม
และดาเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การบริจาคเงินและอุปกรณ์กันหนาวมอบให้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
ตามที่ สพฐ.มีน โยบายช่ว ยเหลื อนั กเรียนที่ประสบภัยหนาว โดยให้ สพป./สพม.ในเขต
ปริมณฑล กรุงเทพฯ ระดมทรัพยากรต่าง ๆ เช่น เงิน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม
ไปมอบให้โรงเรียนที่ประสบภัยหนาว ซึ่ง สพป.อ่างทอง ได้รับมอบหมายให้ไปมอบเงินและเครื่องกันหนาว
ดังกล่าว ที่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ ซึ่งตั้งอยู่อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม
๒๕๕๗ ที่ผ่านมา นั้น

-๒ปรากฏว่า ได้รับความร่วมมือจากประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์กันหนาว ดังนี้
ที่

กลุ่มโรงเรียน/สพป.

จานวนเงิน

หมายเหตุ
อุปกรณ์เครื่องกันหนาว คิดเป็น
มูลค่าทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑

ศูนย์เจ้าพระยา

๕,๙๗๐

๒

เมืองทองสัมพันธ์

๒,๐๐๐

๓

เกษไชโย

๒,๐๐๐

๔

ไชโยบูรพา

๒,๐๐๐

๕

ป่าโมก

๓,๒๐๐

๖

พระตาหนัก

๓,๔๐๐

๗

จินดามณี

๒,๐๐๐

๘

ขุนอินท์

๒,๐๐๐

๙

ดอกแก้ว

๒,๑๐๐

๑๐

พัฒนมิตร

๒,๐๐๐

๑๑

วิเศษเมืองทอง

๒,๐๐๐

๑๒

แสวงหาพัฒนา

๒,๐๐๐

๑๓

บ้านนายแท่น

๒,๐๐๐

๑๔

สามโก้

๒,๗๐๐

๑๕

สพป.อ่างทอง

๒๒,๐๐๐

๑๖

รองบุญสืบ กลิ่นธรรม
รวมทั้งสิ้น

๒๐๐
๕๗,๕๗๐

จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีน้าใจเสียสละเงินและสิ่งของ เพื่อนาไปช่วยเหลือนักเรียนตาม
นโยบายของ สพฐ.ได้สาเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๓๑.๒ การจัดงานประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
การจัดงานประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานฯนั้น
ปรากฏว่าการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้สาเร็จเรียบร้อยด้วยดี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทา
เอกสารสรุปรายงานผลการจัดงาน และจะแจ้งให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบต่อไป ขอขอบคุณผู้บริหาร
โรงเรียน ครู และผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ให้การสนับสนุนจนทาให้งานสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๓ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๘
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ กาหนดให้วันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม ของทุกปี เป็นวัน
เด็กแห่งชาติ นั้น สาหรับปี ๒๕๕๘ วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ โดยส่วนกลางจัด
งานวันเด็กแห่งชาติที่ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ หรือลานพระราชวังดุสิต และลานพระบรมรูปทรงม้า หรือ
บริเวณสนามกรีฑาสถานแห่งชาติ ส่วนภูมิภาคมอบให้จังหวัดรับผิดชอบพิจารณาสถานที่จัดงานและกิจกรรม
ตามความเหมาะสม
ส าหรั บ จั งหวัด อ่า งทอง สพป.อ่างทอง ร่ว มกับองค์ การบริห ารส่ ว นจั งหวัด อ่า งทองและ
ทุกภาคส่วนจัด ณ บริเวณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เหมือนปีที่ผ่านมา และเนื่องจากกิจกรรมและ
ของรางวัลจานวนมากและหลากหลาย จึงขอให้โรงเรียนได้ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปกครองนาเด็กมาร่วม
กิจกรรมในวันงาน สาหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนรับทุนการศึกษา ขอให้นานักเรียนไปรายงานตัวรับทุนภายใน
เวลาที่กาหนดด้วย และขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโดยพร้อมเพรียงกันด้วย
ในปี ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคาขวัญวันเด็กว่า “ความรู้
คู่คุณธรรม นาสู่อนาคต”
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๔ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ด้ว ยสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ สานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ่ า งทอง เป็ น เจ้ า ภาพจั ด งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ระดั บ ภาคกลางและ
ภาคตะวัน ออก ครั้ งที่ ๖๕ ประจ าปี ก ารศึก ษา ๒๕๕๘ ซึ่ งในการด าเนิ นงานคงต้องขอความร่ ว มมื อจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ที่จะร่วมกันจัดงานให้สาเร็จและมี
คุณภาพเพื่อศักดิ์ศรีของชาวจังหวัดอ่างทอง โดยหลังจากนี้จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมเตรียมการและวางแผน
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๔๑.๕ การจัดงานวันครู ประจาปี ๒๕๕๘
ด้วยสานักงานเลขาธิการคุรุสภาขอความร่วมมือให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดงานวันครู
พ.ศ.๒๕๕๘ โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีมติให้จัดงานวันครูประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
แยกเป็นรายอาเภอ สังกัดอาเภอเมือง จัดที่โรงเรียนสตรีอ่างทอง นั้น
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง จึง แจ้งมติมาเพื่อทราบ และขอให้ประธานกลุ่มในแต่ละ
อาเภอแจ้งชื่อประธานในพิธี และสถานที่การจัดงานวันครู ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของแต่ละอาเภอให้ทราบ
ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๖ การลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข.
การลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข.
#๑ คนมีสิทธิเลือก ๑ สถานะ #คิดให้ดี คิดให้รอบคอบ ก่อนยื่นใช้สิทธิ เมื่อยื่นใช้สิทธิ
UNDO แล้วจะขอยกเลิกไม่ได้#
UNDO คือ การให้สมาชิก กบข.ภาคสมัครใจที่รับราชการก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐
ที่ยังรับราชการอยู่ หรือรับบานาญไปแล้ว สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิก กบข. และเลิกรับบานาญสูตร
พ.ศ.๒๔๙๔ ได้
๑.ข้าราชการ
การกลับไปใช้สิทธิในบาเหน็จบานาญ ตาม พรบ.พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ.๒๕๕๗ สาหรับข้าราชการ
ปัจจุบัน
ข้าราชการที่มีสิทธิ Undo
ต้องเป็นข้าราชการซึ่งเข้ารับราชการก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ และเป็นสมาชิก กบข.
โดยสมัครใจ
การใช้สิทธิ
๑. เริ่มใช้สทิ ธิตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๒. มีสิทธิได้รับเงินสะสมและเงินผลประโยชน์ของเงินสะสม คืน จาก กบข.ตั้งแต่วันที่หมด
สมาชิกภาพ
๓. ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินสมทบ เงินชดเชย และเงินผลประโยชน์
๔. สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เมื่อออกจากราชการจะได้รับบานาญ
ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญ ข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ จนถึงวันที่เสียชีวิต
๕ .ถ้าแสดงความประสงค์ไว้แล้วและถึงแก่กรรม ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จะถือว่าการ
แสดงความประสงค์นั้นเป็นอันสิ้นสุด

-๕๖. ทาง กบข.จะส่งรายละเอียดของแต่ละคนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทองประมาณต้นปี ๒๕๕๘ และสานักงานเขตพื้นที่จะจัดส่งให้โรงเรียนต่อไป
๗.เมื่อยื่นสิทธิ Undo แล้ว จะขอยกเลิกไม่ได้ ดังนั้น จึงควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการ Undo
๑. แบบ ข.๑
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน
๔. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ธนาคารกรุงไทย)

จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๒ ฉบับ
จานวน ๒ ฉบับ
จานวน ๒ ฉบับ

หมายเหตุ : ผู้ที่มีความประสงค์ จะ Undo จะต้องมายื่นแบบพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ สพป.อ่างทอง ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๒.ข้าราชการบานาญ
ผู้รับบานาญ ยังมีชีวิตอยู่และเป็นสมาชิก กบข.โดยสมัครใจ
๑.ให้ใช้สิทธิเลือกตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๘
๒.ไม่ต้องคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ที่ได้รับไปแล้ว
๓.ต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วให้รัฐ
โดยวิธีหักกลบลบกัน
๔.ได้รับบานาญสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๙๔ ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกจากราชการถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘
๕.หากกลบลบกันแล้ว
๕.๑ หากมีส่วนต้องชาระคืนให้รัฐต้องคืนภายใน
๕.๑.๑ กรณีผู้รับบานาญนาเงินมาคืนทั้งจานวนต้องนามาคืนภายใน ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๘
๕.๑.๒ กรณีผรู้ ับบานาญนาเงินมาคืนโดยแบ่งชาระ
งวดที่ ๑ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
งวดที่ ๒ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
งวดที่ ๓ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘
@หากไม่นาเงินมาคืนภายในระยะเวลาดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิรับบานาญตาม พรบ.บาเหน็จ
บานาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔@
๕.๒ หากมีส่วนต่างที่รัฐต้องจ่ายคืน รัฐจะจ่ายคืนให้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังกาหนดตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

-๖๖.หากแสดงความประสงค์ไว้แล้วและถึงแก่ความตายก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้ถือว่า
การแสดงวามประสงค์นั้นไม่มีผลใช้บังคับ (เป็นอันสิ้นสุดลง)
๗.จะได้รับบานาญสูตรเดิมตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไปจนถึงวันที่เสียชีวิต
๘.เงินก้อนที่ได้รับจาก กบข.หรือบานาญส่วนเพิ่มที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง “ได้รับการ
ยกเว้นภาษี”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สานักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
ส่วนบริหารการจ่ายเงิน ๑ โทร.๐๒ ๑๒๗ ๗๓๒๙

ส่วนบริหารการจ่ายเงิน ๒ โทร. ๐๒ ๑๒๗ ๗๓๔๖

ส่วนบริหารการจ่ายเงิน ๓ โทร.๐๒ ๑๒๗ ๗๓๕๔

ส่วนบริหารการจ่ายเงิน ๔ โทร.๐๒ ๑๒๗ ๗๓๖๗

สานักงานคลังจังหวัดอ่างทอง โทร. ๐๓๕ ๖๑๑๒๑๓ และ ๐๓๕ ๖๑๒๔๔๐
กบข. โทร. ๐๒ ๒๗๐ ๖๔๐๐ หรือสายด่วน ๑๑๗๙ กด ๖ เว็บไซต์ www.Undo.in.th
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้จัดส่ งรายงานการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ให้โรงเรียนในสังกัด ทางเว็บไซต์ สพป.อ่างทอง เมื่อวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้การรับรองต่อไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

รับรอง
เรื่องเสนอเพื่อทราบ

กลุ่มอานวยการ
นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
๓.๑ การต่ออายุการประกันชีวิตกลุ่มข้าราชการและลูกจ้าง (กธ.เลขทื่ ๑๕๐๐๕๒)
ด้วยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) แจ้งว่า ตามที่กรมธรรม์ประกันชี วิตของ
ข้าราชการและลูกจ้างสังกัด สพป.อ่างทอง (กธ.เลขที่ ๑๕๐๐๕๒) จะหมดอายุลงในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือ สพป.อ่างทอง สารวจความประสงค์ในการต่ออายุกรมธรรม์ของผู้เอาประกันเดิม
และผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ โดยให้รวบรวมรายชื่อและเงินค่าเบี้ยประกันรายละ ๑๖๕ บาท
ส่งให้บริษัทฯ ภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ (ทั้งนี้ จานวนสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่จะต้องไม่น้อยกว่า
๑๕๐ ราย)
เพื่ อ เป็ น สวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่ ข้ า ราชการและลู ก จ้ า ง ได้ ส ร้ า งหลั ก ประกั น ความมั่ น คงให้ แ ก่
ครอบครัว จึงเห็นสมควรแจ้งสถานศึกษา ข้าราชการ และลูกจ้างประจาในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ให้ผู้ที่

-๗ประสงค์จ ะต่ออายุ กรมธรรม์ห รือประสงค์สมัครใหม่ส่งเอกสารและเงินค่าเบี้ยประกัน ให้ สพป.อ่างทอง
ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อดาเนินการต่อไป
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ หน้า ๑๗-๑๘ )
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๓.๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “ปันน้าใจให้ไออุ่นเจือจุนน้องเลย ๒ ก๋อ”
ด้วยจังหวัดเลยตั้งอยู่เหนือสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่
เป็น ภูเขา และมีสภาพภูมิอากาศในฤดูหนาวที่ห นาวเย็นมาก ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อเด็ กนักเรียนในสั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ที่มีพื้นที่ครอบคลุม ๖ อาเภอ ได้แก่ วังสะพุง ภูกระดึง
ผาขาว ภูหลวง เอราวัณ และหนองหิน เป็นจานวนมากที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน ขาดแคลนเสื้อผ้า
เครื่องนุ่ งห่มกัน หนาว สิ่ งของเครื่ องใช้ เครื่องอุป โภคบริโภค ตลอดจนทุนการศึกษา เป็นสาเหตุให้ มีเด็ก
นั ก เรี ย นจ านวนมากเกิด การเจ็ บ ป่ ว ยท าให้ นั กเรี ย นต้ อ งหยุ ดเรี ยนหรือ ออกกลางคั น ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ จึงได้จัดทาโครงการ “ปันน้าใจให้ไออุ่นเจือจุนน้องเลย ๒ ก๋อ” เพื่อจัดหา
ทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนดังกล่าว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้มี
จิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทรัพย์ หรือเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว สิ่งของเครื่องใช้ ได้ที่ศูนย์รับบริจาคสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ โทรศัพท์ ๐-๔๒๘๑-๐๙๐๕ ถึง ๖ โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๙๐๔
หรือโอนเงินบริจาคเข้าบัญชี “กองทุนปันน้าใจให้ไออุ่นเจือจุนน้อง ฉก.ชน.สพป.เลย ๒” ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี ๙๘๒-๙-๐๓๘๐๑-๗ หรือบริจาคได้โดยตรงที่
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ การดาเนินการโครงการสวมหมวกนิรภัย
ด้วยจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอ่างทอง ได้
ตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษา มีการสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์
น้อยลง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทาให้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้
ดังนั้ น เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสี ยชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด กาชับนักเรียน นักศึกษา
ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยให้นักเรียนที่ขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง และกาหนดให้เขตโรงเรียนเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ กรณีนักเรียนไม่ปฏิบัติตามให้มีมาตรการหรือข้อกาหนดให้นักเรียนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๘๓.๔ แจ้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง แจ้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง และเพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานตามขั้นตอน Roadmap ในการสร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืนให้กับสถานศึกษาในสังกัด และเป็นการสร้างจิตสานึกและวินั ยในการจัดการขยะมูลฝอย
ให้แก่นักเรียนและเยาวชนต่อไปนั้น
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนรับผิดชอบตามขั้นตอนที่ ๔
การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน ตาม Roadmap ดังกล่าว จึงขอให้สถานศึกษา
ในสังกัดได้ดาเนินการสร้างวินัยให้กับนักเรียนเพื่อมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๕ ขอความร่วมมือรณรงค์แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์
ด้ว ยจั ง หวั ด อ่า งทอง แจ้ง ว่ า ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ข อความร่ ว มมื อ กระทรวงมหาดไทย
เชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ พร้อมใจกันแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการ
ทุกวันจันทร์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการรับใช้แผ่นดินที่มีต่อประเทศชาติและ
พี่น้องประชาชน โดยสานักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือให้เริ่มแต่งเครื่องแบบ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๕๗ เป็นต้นไป
เพื่อเป็ น การสร้ า งวัฒ นธรรมอันดีง ามและเพื่อความเป็นระเบียบเรีย บร้อยของบุคลากร
ในสังกัดในการปฏิบัติงาน จึงขอความร่วมมือเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พร้อมใจ
แต่ง เครื่ องแบบราชการกากีคอพับ ในการปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๖ การรักษาความปลอดภัยห้วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง ในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘
ด้ ว ยจั ง หวั ด อ่ า งทอง แจ้ ง ว่ า ในห้ ว งเดื อ นธั น วาคม ๒๕๕๗-มกราคม ๒๕๕๘ เป็ น ช่ ว ง
วันหยุ ดราชการต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งประชาชนจานวนมากจะเดินทางไปพักผ่อนและ
ท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดกิจกรรมรื่นเริงของชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อป้องกันการก่อเหตุที่ส่งผลกระทบ
ต่อความสงบเรียบร้อย จึงขอให้ดาเนินการ ดังนี้
๑.เพื่อมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สาคัญ
ต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างรอบคอบและรัดกุมโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการสาธารณะจานวนมากหรือ
รวมตัวกันหนาแน่น อาทิ สถานีขนส่ง สถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมฉลองเทศกาลปีใหม่ โดยให้ดาเนินการควบคู่
ไปกับการอานวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน เพื่อมิให้เกิดความ
ตื่นตระหนกหรือส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว

-๙๒.จัดเตรียมแผนหรือมาตรการรองรับสถานการณ์ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยว
สาคัญและมีการจัดงานเทศกาลปีใหม่เป็นประจาทุกปี
๓.ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ ที่อาจก่อเหตุส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
และดาเนินการมาตรการเชิงรุกในการป้องกันเหตุ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๗ ผลการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ประจาปี ๒๕๕๗
ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้กาหนดจัดโครงการบทเพลงรักชาติร่วมสมัย ประจาปี ๒๕๕๗ ขึ้น
ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมอาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยกาหนดให้มีกิจกรรมการ
ประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ประเภทขับร้องเดี่ยว เพื่อหาผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวด
ในระดับภาค ผลการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ประจาปี ๒๕๕๗ ดังนี้
ระดับอายุ ๑๑-๑๔ ปี จานวน ๓ รางวัล
๑.รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ เด็กหญิงเยาวลักษณ์ พูนผล โรงเรียนสุวรรณราชหงส์
๒.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงไพลิน โพธิ์ย้อย
โรงเรียนวัดละมุด
๓.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงชวัลลักษณ์ นกกลาง โรงเรียนวัดโบสถ์
(ราษฎร์รังสฤษฎ์)
ระดับอายุ ๑๕-๑๘ ปี จานวน ๓ รางวัล
๑.รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ เด็กหญิงนัฐวรรณ คล้ายวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์
วิทยาคม
๒.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นายยุทธการณ์ ปานเจริญ
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
๓.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ เด็กชายอดิศักดิ์ พวงเนียม
โรงเรียนวัดยางช้าย
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายอดิศักดิ์ พรหมศร ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
๓.๘ ความก้าวหน้าเปิดสอบ
สพฐ.ได้กาหนดปฏิทินร่างการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรอง
ผู้อานวยการสถานศึกษา และผู้อานวยการสถานศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
และตาแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้

-๑๐ร่างตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา และผู้อานวยการสถานศึกษา
๑.ประกาศรับสมัครคัดเลือก
๒.รับสมัครคัดเลือก
๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก
๔.การประเมิน
๑)ประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มทั่วไป
๒)ประเมินประวัติและผลงาน กลุ่ม
ประสบการณ์
๕.สอบข้อเขียน
๑)ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน
๒)ความสามารถในการบริหารงานใน
หน้าที่
๖.สอบสัมภาษณ์
๗.ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม – วันอาทิตย์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ภายในวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๙ – วันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วันเสาร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ภายในวันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

-๑๑ร่างตาหน่างครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
๑.ประกาศรับสมัครคัดเลือก

ภายในวันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒.รับสมัครคัดเลือก

วันจันทร์ที่ ๑๖ –วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ)

๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก

ภายในวันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๔.ประเมินประวัติและผลงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ – วันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๕.สอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข
ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการ
ปฏิบัติของวิชาชีพครู

วันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่ง
๖.สอบสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘

๗.ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

-๑๒ร่างตาแหน่งครูผู้ช่วย
๑.ประกาศรับสมัครคัดเลือก

ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘

๒.รับสมัครสอบแข่งขัน

วันจันทร์ที่ ๒๓ –วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘

๔.สอบข้อเขียน
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘

๕.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และมีสิทธิ
สอบภาค ข

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

๖.สอบข้อเขียน

วันเสาร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่ง
๗.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ข และมีสิทธิ
สอบภาค ค

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๘.สอบสัมภาษณ์
ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและ
วิชาชีพ

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๙.ประกาศผลการสอบแข่งขัน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เป็นร่างกาหนดการ ขอให้แจ้งครูสายผู้สอน และท่านใดที่จะสอบให้เตรียมตัวสอบ หากมีความก้าวหน้า
อย่างไรกลุ่มบริหารงานบุคลจะแจ้งให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๙ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตามที่แจ้งให้โรงเรียนขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ บางท่านที่ขอมา
เอกสารยังส่งไม่ครบ ขอความกรุณาผู้บริหารแจ้งด้วย ผู้ที่ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ส่งเอกสารภายในวันที่ ๖
มกราคม ๒๕๕๘ จะดาเนินการจัดส่งไป สพฐ.ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ลูกจ้างประจา ช่างสีระดับ ๔ ที่มี

-๑๓สิทธิ์ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รายใดที่ยังไม่ได้ขอ ให้ดาเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส่งภายในวันที่ ๖
มกราคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มนโยบายและแผน
ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ นาคพนม ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๓.๑๐ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ด้วย สพฐ.ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ/
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น สาหรับโรงเรียนปกติ และกิจกรรมการจัดการศึกษาก่อน
ประถมศึกษา ดังนี้
๑.รายการครุภัณฑ์การศึกษาสาหรับโรงเรียนขนาดกลาง รวม ๑๗ โรงเรียน จานวนเงิน
๑,๓๒๖,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ หน้า ๑๙ )
โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อครุภัณฑ์ตามความต้องการจาเป็นขาดแคลนของ
โรงเรียน และในการจัดซื้อให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
๒) ให้คานึกถึงประโยชน์ใช้สอยกับผู้เรียน โรงเรียนและครู อาจารย์ ผู้สอนเป็นหลัก
๓) ให้ใช้ครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ (Shopping List) โดยใช้ Spec และราคา
(โครงการ Sp ๒) หรือรายการตามที่ สพฐ.กาหนด
๒.รายการครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑ ล้านบาท สาหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาปกติ รวม ๑๑ โรงเรียน และ สพป.อ่างทอง จานวน ๒,๐๙๔,๐๐๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓ หน้า ๒๐ )
๓.รายการครุภัณฑ์ สาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ปกติ รวม ๓ โรงเรียน จานวนเงิน
๒๖๙,๕๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔ หน้า ๒๑ )
๔.รายการครุภัณฑ์ อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา รวม ๓
โรงเรียน จานวน ๑๗๔,๔๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารหมาย ๕ หน้า ๒๒ )
งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ด้วย สพฐ.ได้อนุมัติงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ (แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ สาหรับโรงเรียนปกติ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท ดังนี้
๑.รายการค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้าง รวม ๑๒ โรงเรียน จานวน
๒๗,๔๒๙,๗๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖ หน้า ๒๓ )

-๑๔๒.รายการค่าก่อสร้างอื่น ๆ รวม ๓ โรงเรียน จานวนเงิน ๓๗๔,๘๐๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๗ หน้า ๒๔ )
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
๑.รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่
ชารุด ทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย รวม ๔๙ โรงเรียน จานวนเงิน ๑๗,๕๕๙,๓๐๐ บาท (รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๘ หน้า ๒๕-๓๐ )
ทั้งนี้ทุกรายการแจ้งให้โรงเรียนเตรียมดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับอย่างเคร่งครัด จะก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติโอน
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๑๑ นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ด้ ว ยรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี ค าสั่ ง มอบหมายให้ ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิ การ กรณีปกติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จึงจาเป็นต้องมีการเร่งรัด
กากับ ติดตามเป็นพิเศษให้ประสบผลสาเร็จ โดยเน้นประเด็นสาคัญในแต่ละนโยบาย ดังต่อไปนี้
๑.การตรวจราชการตามนโยบายเฉพาะ
๑.๑ การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๒ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
-การจัดหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
-การดาเนินงานของศูนย์อาเซียนในสถานศึกษา
-การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง
อาเซียน
๑.๓ การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
๑.๔ การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
๑.๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย
-การดาเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียน Smart classroom
๑.๖ การส่งเสริมการอ่านและการเขียน
๒. การตรวจราชการตามนโยบายเร่งด่วน
๒.๑ การปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
๒.๒ การเสริมสร้างวิถีปฏิบัติและวัฒนธรรมการเรียนรู้
๒.๓ การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

-๑๕-การดาเนินการของโรงเรียนนาร่องปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
-การดาเนินการของโรงเรียนนาร่องปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
๓.การตรวจราชการกรณีพิเศษ
รายละเอียดตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป.๑๒๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเรียนมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายณนพพล เสนาะดนตรี ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๓.๑๒ การจาหน่ายสุดยอดผลิตภัณฑ์ของนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
สพฐ.ได้กาหนดให้เขตพื้นที่ต่าง ๆ ส่งผลงาน ภายใน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ นัน้ กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษาได้ประสานกับ สพฐ. โรงเรียนใดทีส่ นใจส่งผลงาน ส่งได้ภายในวันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ก่อนเที่ยง
ทางเว็บไซต์
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๓ การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๘
คาขวัญวันเด็ก “ความรู้ คู่คุณธรรม นาสู่อนาคต”
ขอเรียนเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจาปี ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง มีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ในงานมีการมอบทุนจานวน ๓๑๒ ทุน ได้
แจ้งไปแล้ว ขอให้ส่งรายชื่อตามกาหนดด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานฯ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่จังหวัดนนทบุรี
ชนะเลิศ
๔ กิจกรรม
รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
๓ กิจกรรม
รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
๔ กิจกรรม
เหรียญทอง
๘๓ กิจกรรม
เหรียญเงิน
๗๐ กิจกรรม
เหรียญทองแดง
๓๔ กิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม
๑๕ กิจกรรม
รวม
๒๐๒ กิจกรรม

-๑๖ชนะเลิศ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๑ – ป.๓
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.๑ – ม.๓
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๑ – ม.๓
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑ – ม.๓

โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ
โรงเรียนวัดสามประชุม
โรงเรียนวัดน้าอาบ
โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ

รองชนะเลิศอันดับ ๑
การแข่งขันเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.๑–ป.๖
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจาวันประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
การแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.๑–ป.๖
โรงเรียนวัดนางเล่ว
รองชนะเลิศอันดับ ๒
การแข่งขันการทองอาขยานทานองเสนาะ ม.๑-ม.๓
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
นายสมชาย สุทธิพันธุ์ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
๓.๑๔ การรายงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัด สรรงบประมาณให้กับโรงเรียน
ขนาดเล็กในสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน ในโครงการ
ขยายผลการศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียม จานวน ๙๘ โรงเรียน เพื่อดาเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สรุปว่า โรงเรียนขนาดเล็ก
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วนั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง แจ้งให้โรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการ
ทุกโรงเรียนบันทึกข้อมูลลงแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยเข้าไปที่

-๑๗เว็ บ ไซต์ ส านั ก นโยบายและแผนการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในวั น ที่ ๓๐ ธั น วาคม ๒๕๕๗
และสามารถดู คู่ มื อ การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล แบบประเมิ น การดาเนิ น งานพื้ น ฐาน ได้ที่เว็บไซต์://
๒๑๐.๒๔๖.๑๘๘.๑๕๔/dltv/prameam/login/php และอัพโหลดรูปภาพให้ตรงกับรายการที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๑๕ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติมใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง การเพิ่มรายวิช าหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม
ในหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้ น พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่ อให้ ส ถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสั งกั ด
สามารถจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
และนโยบายรัฐบาล (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๙ หน้า ๓๑-๔๗ )
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๖ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของสถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง
ส านั กงานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาอ่า งทอง ได้ จั ดท าแนวปฏิ บัติ ที่ เป็ น เลิ ศ ของ
สถานศึกษาที่เกิดขึ้นจริง และยังพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของ
สถานศึกษาที่แสดงถึงความดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับเขตตรวจราชการ ระดับ
จังหวัด และระดับเขตพื้นที่การศึกษา จึงขอมอบให้โรงเรียนละ ๑ เล่ม
มติที่ประชุม
รับทราบ
นางกัลยา มาลัย รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๓.๑๗ การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้นาผู้บริหารสถานศึกษาหรือครู
ผู้รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมิน
๕๐ โรงเรียน ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน โรงเรียนที่ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงระดับ
กระทรวงแล้ว กาลังจะพัฒนา จานวน ๑๐๐ โรงเรียน ไปศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จะกาหนดให้โรงเรียนสมัครรับประเมิน
ภายในสิ้นเดือนมกราคม ซึ่งวันเวลาประเมินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๑๘กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นายบุญสืบ กลิ่นธรรม รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๓.๑๘ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี ๒๕๕๘
ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เห็นชอบมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามที่สานักงบประมาณ
เสนอ โดยกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๗ และให้นาผลการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติเห็นชอบเป็น
ตัวชี้วัดในคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงขอให้เร่งรัด
ดาเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี ๒๕๕๘ ดังนี้
๑.งบดาเนินงาน
เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรและอนุมัติเงินประจางวดแล้ว ให้เร่งดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ
โดยเร็ว
๒.งบลงทุน
เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้ดาเนินการในระบบ e-GP ได้เลย เพื่อหาผู้ขาย/ผู้รับ
จ้างไว้ก่อน (ไม่ต้องรอหนังสือแจ้งอนุมัติเงินประจางวด) เมื่อได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจางวดแล้ว จึงลงนามใน
สัญญา และส่งหลักฐานเบิกจ่ายต่อไป
รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่โรงเรียนได้รับจัดสรรและอนุมัติเงินประจา
งวดแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑๐ หน้า ๔๘-๕๕ )
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นายอารักษ์ อินทร์พยุง ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
๓.๑๙ การตรวจนิเทศและติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีนโยบายที่จะดาเนินการตรวจนิเทศและ
ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน ในส่วนภูมิภาคเพื่อให้การบริหารจัดการของโรงเรียนไปตามระเบียบ
กฎหมาย นอกจากนี้ โรงเรีย นเอกชนยังต้องรับการสุ่มตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เช่นเดียวกับ
โรงเรียนของรัฐ
จากการประชุมสัมมนาก่อนการตรวจนิเทศและติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนใน
ส่วนภูมิภาค เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีผู้แทนจากกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จานวน ๓ คน ผู้แทนจากโรงเรียนเอกชน
โรงละ ๒ คน เข้าร่วมประชุม โดยสาระสาคัญของการประชุมในครั้งนี้ วิทยากรจากสานักงานคณะกรรมการ

-๑๙ส่งเสริมการศึกษาเอกชน อธิบายเน้นกาชับให้โรงเรียนเอกชนดาเนินการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และกฎกระทรวงที่ออกตามความพระราชบัญญัตินี้
รวมทั้งแนวปฏิบัติระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
- เงินอุดหนุนทุกประเภท
- ระบบบัญชีของโรงเรียน
- เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
- การแต่งตั้งถอดถอนผู้อานวยการ ผู้จัดการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
- มาตรฐาน อาคารเรียน อาคารประกอบที่ดิน
- การจัดทาและแก้ไขตราสารจัดตั้งของโรงเรียน
ขอให้ผู้บริหารได้ศึกษารายละเอียดตามคู่มือที่ สช.แจกให้และดาเนินการให้ถูกต้องต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ
เรื่อง O-NET ฝากแต่ละกลุ่มโรงเรียนติว O-NET อยากให้ช่วยผลักดัน ปีนี้แข่งกับ ๑๘๓ เขต
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.
กรวิภา แสงนาค ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
(นางสาวกรวิภา แสงนาค)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สมบัติ กลิน่ กุหลาบ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

