รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑.นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๒.นายบุญสืบ กลิ่นธรรม รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๓.นายสมปอง คงอ่อน
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๕.นายนันทภพ เคหา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๗.นางกัลยา มาลัย
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๙.นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๑๐.นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
๑๑.นายอดิศักดิ์ พรหมศร
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑๒.ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ นาคพนม
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๑๓.นายณนพพล เสนาะดนตรี
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑๕.นางชลธิชา พงศ์ศรี
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑๗.นางจันทรา จันท์พันแจ้ง
รก.ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
๑๘.นายธงไชย หงษ์สงวนศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
๑๙.นายเฉลิมชัย อ้อเสถียร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดราชปักษี
๒๐.นายประจักษ์ เกษมสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง
๒๑.นางรสสุคนธ์ ติณกุลกาจร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเซิงหวาย
๒๒.นายฉลอง จันทร์ทอง
แทนผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
๒๓.นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ/วัดสุวรรณ
๒๔.นายสมศักดิ์ วงษ์เลิศ
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกระทุ่มราย
๒๕.นางสุนทรี ไพรสุวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดรุ้ง
๒๗.นางจิราวรรณ สีนวล
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านอิฐ
๒๙.นายก่อเกียรติ เครือเมฆ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจันทร์นิรมิต
๓๐.นางบุบผา เถาลอย
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท้ายย่าน
๓๑.นางมยุรี สาคร
รกผู้อานวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม
๓๒.นายกิตติ ต้องประสงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไทรย์

๓๓.นายสุรศักดิ์ จันพลา
๓๔.นายสุเมธ ลือสมุทร
๓๕.นายบุญสม แช่มชื่น
๓๖.นางศรีประภา จันทร์มานะเจริญ
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.นางนิศากร ยาไทย
๕๕.นางบังอร คลังทรัพย์
๕๖.นายหิรัญ งอกกาไร
๕๗.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

-๒ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลิ้นทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจาปาหล่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพทูล
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดปลดสัตว์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิวงษ์
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนโคศุภราช
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมหาดไทย
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไชยภูมิ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไชโย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดละมุด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม/วัดเทวราช
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมหานาม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมะขาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชะไว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านป่า
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกาแพง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนางเล่ว/วัดบางศาลา
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลป่าโมก/วัดเกตุ
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่า
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดถนน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเอกราช
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลาดเค้า
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดม่วงคัน

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
๘๘.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.นางวราภรณ์ แม้นศรี
๙๙.นางสาวจุฬามาศ แก้วทอง
๑๐๐.นายสมบูรณ์ สุวรรณภูมิ

-๓ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เอน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลั่นทม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีกุญชร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยางช้าย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคาหยาด
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดจันทราราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสนธิธรรม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทางพระ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านสร้าง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสามประชุม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยางมณี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทองกลาง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าสามัคคี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยางทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกพุทรา
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่ามุนี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าตลาด
ผู้อานวยโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดสว่าง
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดข่อย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบุญเกิด
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดน้าอาบ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าโขลง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ

๑๐๑.นายสมชาย วีระวรรณ์
๑๐๒.นายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์
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.นางสุกาญจนา เกษสังข์
๑๑๓.นางปรานอม แก้วสุข
๑๑๔.นางวิไล ขวัญสงค์
๑๑๕.นายปรีชา ปุลวัน
๑๑๖.นายพนม สุทธิพงษ์
๑๑๗.นายนิวัติ เรืองสม
๑๑๘.นายชานาญ สกุลณี
๑๑๙.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.นายสมศักดิ์ แสงทอง
๑๓๐.นายชูชาติ คุ้มประเสริฐ
๑๓๑.นางสมพิศ คล้ายเจริญสุข
๑๓๓.นายกองแก้ว ธรรมสา
๑๓๔.นางสาวชญานิศ ทิพวารี
๑๓๕.นายสาร สังข์ทองวิเศษ
๑๓๖.นายประเสริฐ ลูกฟัก

-๔ผู้อานวยการโรงเรียนวัดขุมทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทานบ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวันอุทิศ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหลวง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศาลาดิน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลาดเป็ด
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดยางมณี
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวัดศาลาดิน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตลาดใหม่
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดห้วยโรง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอบทม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยคล้า
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนางชา
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางจักร
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดน้าพุ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสี่ร้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคลองพูล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหลักแก้ว
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดลานช้าง
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดคลองสาโรง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดต้นทอง
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดสิทธาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสามโก้
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านลาสนุ่น

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.นายสมพร ทับสิน
๑๔๘.นายสมดี เพียรการค้า
๑๔๙.นายกรวิชญ์ เกลี้ยงสอาด
๑๕๐.นายสมบัติ พูลกสิ
๑๕๑.นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์
๑๕๒.นายสามารถ คงสุข
๑๕๓.นายสรวง นิลดี
๑๕๔.นายสุเทพ บุญชู
๑๕๕.นายสมชัย ยิ้มช้อย
๑๕๖.นางชนาลักษณ์ โคงาม
๑๕๗.นายสาฤทธิ์ สาลีอ่อน
๑๕๘.นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ
๑๕๙.นายภาณุพล ตรีธนะ
๑๖๐.นางอัญชลี ชูจิตร
๑๖๑.นายบุญยิ่ง เชื้อนิล
๑๖๒.นายอรุณ เสนาะคา
๑๖๓.นายสุรชัย เหมือนนิรุทธ์
๑๖๔.นางสาวเพ็ญศรี อยู่ถาวร
๑๖๖.นางนวลเนตร กวยาวงศ์
๑๖๘.นางสมหมาย วะสีนนท์
๑๖๙.นายกรรมาธิการ จิตตะมาก
๑๗๐.นางธัญนันท์ พึ่งวงศ์ญาติ

-๕ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้า
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์/วัดไผ่แหลม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสามขาว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านพราน
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
ผู้อานวยการโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทองเลื่อน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยาง
ผู้อานวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านแก
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนกร่าง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจันทร์มณี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังน้าเย็น
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหมื่นเกลา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองยาง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสีบัวทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเสือ
ผู้อานวยการโรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนสนิทวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพูนสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา

-๖๑๗๑.นายนิพนธ์ โห้งาม
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นางมานพ มณีโชติ
๒.นางสุฑาวรรณ สิริอัคคะโชติ
๓.นางสาวกรวิภา แสงนาค
๔.นางสุณี บุญเลิศ
๕.นางวัฒนาพร อินทร์ไทร
๖.นางเพ็ญศรี พรพึงพระกาฬ
๗.นางสาวสุภาวรัตน์ สมานธ์พันสกุล
๙.นางสมคิด ชีระภากร
๑๐.นางวราภรณ์ บุญใส

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายนพปฏล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ติดราชการ
๒. นายสมเกียรติ แก้วมณี
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ติดราชการ
๓. นายสมชัย ปานผาสุข
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
ติดราชการ
๔. นายสมชาย สุทธิพันธุ์
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ติดราชการ
๕. นายอารักษ์ อินทร์พยุง
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ติดราชการ
๖. นางศิริพร โพธิ์ชื่น
๗. นายฉลาด พันธุ์ไม้
๘. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าผึ้ง
๙. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
๑๐. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจุฬามุนี
๑๑. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแปดแก้ว
๑๒. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์
๑๓. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไผ่วง
๑๔. ผู้อานวยการโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
๑๕. ผู้อานวยการโรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา
๑๖. ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองอ่างทอง
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายปวิณ ชานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์โรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School ) จังหวัดอ่างทอง ร่วมมือระหว่างสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

-๗สิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และปตท. โดย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง บรรยายพิเศษ ดังนี้
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะจังหวัดอ่างทอง โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทาแผนขยะของจังหวัดอ่างทอง โดยแก้ปัญหาขยะของจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้เยาวชนรู้จักขยะ ทา
อย่างไรให้ขยะน้อยที่สุด ให้เด็กรู้จักแยกขยะที่มีประโยชน์ใช้ซ้าได้ และให้มีการวางแผนแก้ปัญหา ผู้บริหาร
ช่วยรณรงค์ขยะลดลงไป อยากให้ผู้บริหารจังหวัดอ่างทองช่วยการรณรงค์ ให้โรงเรียนมีขยะน้อยที่สุด
และขอฝาก ดังนี้
๑. ๑ เมษายน เป็นวันราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน
และในวันที่ ๑๒ ตุลาคม จะเสด็จมาเป็นประธานเปิดโรพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
-สวมเสื้อสีม่วง สานักนายกรัฐมนตรี กาหนดลักษณะเสื้อสีม่วง และได้จัดทาเข็มที่ระลึก เข็มละ
๓๐๐ บาท จัดสรรโค้วต้าให้จงั หวัดอ่างทอง จานวน ๗๐๐ เข็ม
๒.นโยบายการประกวดของ คสช.ค่านิยม ๑๒ ประการ ฝากผู้บริหารประชาสัมพันธ์การประกวด
นักเรียนประพฤติตน ปฏิบัติตนที่ดีค่านิยม ๑๒ ประการ โรงเรียนละ ๑ คน จังหวัดอ่างทองจะมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณบัตรภายในเดือนนี้
๓.ปัญหาใกล้ตัว ยาเสพติด อุบัติเหตุ ท้องก่อนวัยอันควร
อุบัติเหตุ ๗ วันอันตราย ๑๗๓ ครั้ง ข้อมูลโรงพยาบาล
ท้องก่อนวัยอันควร เดิมติด ๑ ใน ๕ ประเทศ อันดับ ๑ ของอาเซียน
นางสาวศศิลักษณ์ สงรอด นักวิชาการสรรพากรชานาญการ สานักงานสรรพากรจังหวัดอ่างทอง บรรยาย
การหักลดหย่อนเงินบริจาคเพื่อการศึกษา
นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประธาน
การประชุม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
-

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ศพ ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
๑.สมาชิก ช.พ.ค.สังกัดจังหวัดอ่างทอง ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ (งวดที่ ๑๒/๕๗)
จานวน ๔,๙๘๙ ราย เก็บเงินสงเคราะห์รายศพ รายละ ๕๘๔ บาท
เก็บเงินสงเคราะห์รายศพ สมาชิกได้ จานวน ๔,๙๔๒ ราย
ส่งเงินให้สานักงาน ช.พ.ค. จานวน ๒,๙๐๔,๔๕๑.๕๐ บาท
๒.จานวนสมาชิก ช.พ.ค. เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ มีดังนี้
๑.จานวนสมาชิก ยกมาจากงวดก่อน
๔,๙๙๔ คน
๒.สมาชิกเข้าใหม่
๒
คน
๓.สมาชิกขอกลับเข้าเป็นสมาชิกตามเดิม คน
๔.จานวนสมาชิก จาหน่ายระหว่างงวด
๑๐
คน

-๘-

ถึงแก่กรรม
๓ คน
ย้ายออก
๖ คน
ถอนชื่อ
๑ คน
๕.จานวนสมาชิกย้ายเข้า
๓
คน
๖.จานวนสมาชิกถอนชื่อ คน
๗.จานวนสมาชิกเมื่อวันสิ้นงวด
๔,๙๘๙ คน
๘.กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ ๙๕๓,๙๘๒ บาท
เงินค่าจัดการศพ จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอรับพร้อมเงินสงเคราะห์ครอบครัว
๓.การรับเงินสงเคราะห์รายศพและการนาส่งเงิน
สมาชิก ชพส.สังกัดจังหวัดอ่างทอง ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ (งวดที่ ๑๒/๕๗)
จานวน ๒,๘๗๕ ราย เก็บเงินสงเคราะห์รายศพ รายละ ๒๕๓ บาท
เก็บเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิกได้
๒,๘๔๓
ราย
ส่งเงินให้สานักงาน ชพส.
๗๒๓,๗๘๐.๕๐
บาท
๔.จานวนสมาชิก ชพส. เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ มีดังนี้
๑.จานวนสมาชิกยกมาจากงวดก่อน
๒,๘๗๗ ราย
๒.สมาชิกเข้าใหม่ ราย
๓.สมาชิกขอกลับเข้าเป็นสมาชิกตามเดิม ราย
๔.สมาชิกจาหน่ายระหว่างงวด
๔
คน
ถึงแก่กรรม ๑ คน
ย้ายออก ๓ คน
๕.จานวนสมาชิกที่ย้ายเข้า
๒
คน
๖.จานวนสมาชิกเมื่อวันสิ้นงวด
๒,๘๗๕ คน
๗.กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมทายาทได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ ๓๘๕,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗

สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้จัดส่ งรายงานการประชุม
ผู้บริ หารสถานศึกษา ครั้ งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ให้ โรงเรียนในสั งกัด ทางเว็บไซต์ สพป.อ่างทอง เมื่อวันที่
๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้การรับรองต่อไป
มติที่ประชุม

รับรอง

-๙ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
๓.๑ เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้ ว ยกระทรวงมหาดไทยแจ้ ง ว่ า คณะกรรมการอ านวยการจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ได้เชิญชวนทุกภาคส่ ว นประดับ ธงตราสั ญลั ก ษณ์เฉลิ มพระเกี ยรติฯ ตั้ งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน พร้อมทั้งเชิญชวนข้าราชการ/ประชาชน
พร้อมใจ แต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ฯ ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๕๘ หรือตามอัธยาศัยและ
ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสมหามงคลดังกล่าว
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จึงให้โรงเรียนถือปฏิบัติดังนี้
๑.ประดับธงตราสัญลักษณ์ฯ พร้อมทั้งตกแต่งโรงเรียนให้เรียบร้อยสวยงาม ตั้งแต่วันที่ ๑
มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากโรงเรียนมีความประสงค์จะนาตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อประดับ
ในโครงการ กิจกรรม หรือสิ่งของใด ๆ ก็ตาม ให้แจ้งขอพระราชทานพระราชานุญาตไปที่ กองราชเลขานุการ
ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สานักราชเลขาธิการ ในสวนจิตรลดา โทร
๐๒๒๘๐ ๑๖๔๐ – ๑ ต่อ ๑๒๓ โดยตรง และสามารถสื บค้นภาพตราสั ญลั กษณ์ฯ และสี ของพื้นธงได้ ที่
เว็บไซต์ กองกลางสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.gad.moi.go.th เมนูหลัก”งานสาคัญ” หัวข้อ
“ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
๒.เชิญชวนข้าราชการ/ประชาชนในพื้นที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง (ซึ่งเป็นสี
ประจาวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน) ประดับตราสัญลักษณ์ฯ ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๕๘ หรือตามอัธยาศัย
และตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ ขอเชิญสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ด้ ว ยส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แจ้ ง ว่ า ส านั ก งานปลั ด ส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี ได้ รั บ พระราชทานพระราชานุ ญาตให้ จั ด ทาเข็ มที่ ร ะลึ ก เฉลิ ม พระเกีย รติส มเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จาหน่ายในราคา
ชุดละ ๓๐๐ บาท เพื่อน าเงิน รายได้ส มทบมูล นิธิส มเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ โดยจัดทาทั้งสิ้ นจานวน
๕๐๐,๐๐๐ ชุด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ่ า งทอง จึ ง ขอความร่ ว มมื อ สถานศึ ก ษา
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อประดับไว้เป็นสิริมงคล และเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี โดยรวบรวมเงินส่ง

-๑๐กลุ่มอานวยการ ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในการนี้ จะได้รับเข็มที่ระลึกฯ ภายในเดือนมีนาคม
๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับทราบ

-การคัดเลือกนักเรียนรับประการเกียรติบัตร ประพฤติตน ปฏิบัติตนที่ดี ค่านิยม ๑๒
ประการดีเด่น ปฏิบัติตน ประพฤติตนตามค่านิยม ๑๒ ประการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจะมอบเกียรติ
บัตรให้ คัดโรงเรียนละ ๑ คน ขอให้ส่งรายชื่อนักเรียน ชั้น (ไม่จากัดชั้น) โรงเรียน ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เขตพื้นที่ฯได้ทาไลน์กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา วัตถุประสงค์เชื่อมโยงเขือคร่าย แจ้งข้อมูล
ข่าวสาร ขอความกรุณาผู้บริหารสถานศึกษาสมัครเข้าสมาชิกไลน์ เฉพาะกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ขอเชิญผู้ยัง
ไม่สมัครเป็นสมาชิก สมัครไลน์ผู้บริหารสถานศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายอดิศักดิ์ พรหมศร ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
๓.๓ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษาและ
ผู้อานวยการสถานศึกษา
สพฐ.ได้กาหนดปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการ
สถานศึกษา และผู้อานวยการสถานศึกษา ดังนี้
๑.ประกาศรับสมัครคัดเลือก
๒.รับสมัครคัดเลือก
๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
๔.การประเมิน
๑) ประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มทั่วไป
๒) ประเมินประวัติและผลงาน กลุ่มประสบการณ์
๕.สอบข้อเขียน
๑) ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน
๒) ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่
๖.สอบสัมภาษณ์
๗.ประกาศผลการคัดเลือก
มติที่ประชุม

รับทราบ

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

-๑๑๓.๔ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สพฐ.ได้กาหนดปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ดังนี้
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

มติที่ประชุม

รับทราบ

-เลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างประจา ขอให้โรงเรียนดาเนินการตามหนังสือที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองส่งไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มนโยบายและแผน
ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ นาคพนม ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑, ๒ ขอให้โรงเรียนรายงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๑๒กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายณนพพล เสนาะดนตรี ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๓.๕ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับประเทศ วันที่ ๑๗ – ๑๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
๓.๕.๑ มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ๑๑ รายการ
(๑) การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๑ – ป.๓ โรงเรียนวัดพิจารณาโสภณ
(๒) การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.๑ – ม.๓ โรงเรียนวัดสามประชุม
(๓) การแข่งขันเดี่ยวขลุย่ เพียงออ ม.๑ – ม. ๓ โรงเรียนวัดน้าอาบ
(๔) การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑ – ม.๓ โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ
(๕) การแข่งขันเล่านิทาน นักเรียนที่มีความบกร่องทางร่างกายฯ ป.๑ – ป. ๖ โรงเรียน
อนุบาลวัดอ่างทอง
(๖) การแข่งขันคณิตศาสตร์ใช้ในชีวิตประจาวัน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ป. ๑ – ป.๖ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
(๗) การแข่งขันการวาดภาพระบายสีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป. ๑ –
ป.๖ โรงเรียนวัดนางเล่ว
(๘) การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม. ๑ – ม. ๓ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์
(๙) การแข่งขันเดี่ยวระนาดหุ้ม ม. ๑ – ม. ๓ โรงเรียนวัดสีบวั ทอง
(๑๐) การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม. ๑ – ม. ๓ โรงเรียนวัดวังน้าเย็น
(๑๑) การแข่งขันการวาดภาพระบายสี นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม. ๑ –
ม.๓ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์
๓.๕.๒ การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผลงานของนักเรียนจาหน่ายและสาธิตในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานนักเรียนจาก
โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ไปจาหน่าย พร้อมสาธิต ในวันที่ ๑๗ – ๑๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จานวน ๒ โรงเรียน ดังนี้
(๑) โรงเรียนวัดหนองยาง ผลิตภัณฑ์ งานสานจากเส้นพลาสติก สานสวยด้วยเคคูพาจ
(๒) โรงเรียนวัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์) ผลิตภัณฑ์งานสานไม้ไผ่ ดอกไม้
ประดิษฐ์จากกระดาษสาชุบน้ายางพารา
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๑๓๓.๖ ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘
๓.๖.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา
รับเด็กที่มีอายุ ๔-๕ ปี (นับวันเกิด – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ที่อยู่ในเขตพื้นที่
บริการเข้าเรียน โดยไม่มีการสอบ
ถ้าสมัครเกินใช้วิธีการจับสลาก
 รับสมัคร ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 จับสลาก/ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับสลาก วันที่ ๘
มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 มอบตัวนักเรียน ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๓.๖.๒ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑
รับนักเรียนอายุย่างเข้าปีที่ ๗ (เกิด พ.ศ.๒๕๕๑) หรือนักเรียนที่จบชั้นก่อน
ประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการทุกคน โดยไม่มีการสอบ
ถ้าสมัครเกินให้ใช้วิธีการจับสลาก
 รับสมัคร ๖ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.
๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 จับสลาก/ประกาศผล และรายงานตัวนักเรียนจับสลากวันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 มอบตัวนักเรียน ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
๓.๖.๓ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑
- รับนักเรียนในเขตบริการ ๑๐๐ %
 รับสมัคร ๒๐ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. –
๑๖ .๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 มอบตัว วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๖.๓๐ น.
๓.๖.๔ โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ
รับสมัคร
 ก่อนประถมศึกษาและ ป.๑ วันที่ ๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
 สอบคัดเลือก ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 ประกาศผล ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 รายงานตัว ภายใน ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
 มอบตัวภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๑๔๓.๗ การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน กองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมาติดตามการดาเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันที่ปรับจากอัตรา ๑๓ บาท ต่อคนต่อวัน เป็น ๒๐ บาท ต่อคนต่อวัน
- ประเมินคุณภาพอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และอาหารว่างที่โรงเรียนจัดบริการ
ตามมาตรฐานโภชนาการ
 เอกสารที่โรงเรียนต้องจัดเตรียมสาหรับการประเมิน
๑) เมนูอาหารหรือรายการอาหารหมุนเวียน ในวันที่ทาการประเมิน และ
เมนูอาหารหรือรายการอาหารย้อนหลัง ๑ สัปดาห์
๒) รายการจัดซื้อ/จัดจ้างวัตถุดิบอาหารในวันที่ทาการประเมิน และย้อนหลัง ๑
สัปดาห์
๓) รายงานภาวะโภชนาการนักเรียน ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และข้อมูลปัจจุบัน
 บุคลากรที่ต้องให้ข้อมูล
๑) สัมภาษณ์ครูผู้รับผิดชอบงานอาหารกลางวัน
๒) สัมภาษณ์แม่ครัว และผู้ประกอบอาหาร
 วิธีการประเมิน:
ประเมินจากสถานการณ์จริง ณ วันประเมิน โดยผู้แทนกรมอนามัย
๑) กระบวนการล้าง หั่น ปรุง ประกอบอาหารของแม่ครัวและผู้ประกอบการ
๒) การตักอาหารของแม่ครัว หรือครู หรือนักเรียนแกนนา ตามบริบทของโรงเรียน
๓) การกินอาหารของเด็ก
๔) ความสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัย
-กาหนดมาติดตามแบบสุ่ม ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
นายสมปอง คงอ่อน รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๓.๘ การคัดเลือกยุวทูตความดีเพื่อพัฒนาโลกทัศน์และสานมิตรไมตรีกับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน
ตามที่มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดค่ายให้โรงเรียนหลักและโรงเรียน
ภาคีตามกลุ่มโครงการ จานวน ๓ ค่าย เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อเพิ่มพูนสาระความรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายของมูลนิธิยุวทูตความดี และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนจากค่าย
ไปพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ นั้น
บั ดนี้ มูล นิ ธิยุ ว ทูตความดี ได้แจ้งผลการคัดเลื อกตัว แทนยุว ทูต ความดีจากค่ายดังกล่ า ว
จานวน ๘๖ คน ครูผู้ดูแล จานวน ๒๔ คน เพื่อไปพัฒนาโลกทัศน์และสานมิตรไมตรีกับเยาวชนประเทศ

-๑๕เพื่อนบ้าน ซึ่งเด็กหญิงวัลลี สมประสงค์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในวันที่ ๒๓ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๙ การประกาศนโยบายปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๔๕ น. ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.)กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ศธ.) โดยพล ร.อ.ณรงค์ พิ พั ฒ นาศั ย รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พร้ อ มด้ ว ย นายกมล รอดคล้ า ย เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
(เลขาธิการ กพฐ.) และผู้บริหาร สพฐ.ได้แถลงข่าว การประกาศนโยบาย ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียน
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และกล่าวว่าปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้มีมาอย่างต่อเนื่ อง เพราะฉะนั้นในปี
๒๕๕๘ นี้ จึงได้กาหนดให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องทาให้สาเร็จ ซึ่งจากข้อมูล สพฐ.
พบว่า ขณะนี้มีนักเรียนประมาณ ๒๕,๐๐๐ – ๒๖,๐๐๐ คน ที่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้กระจายอยู่ตามพื้นที่
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อยู่ ในพื้นที่ชายแดน กลุ่มชาติพันธุ์ เด็กต่างด้าวที่ติดตามพ่อแม่
เข้ามาทางาน ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ในการสื่อสาร ทาให้เมื่อเข้ามาสู่ระบบการศึกษาเด็กจึงประสบ
ปัญหาในการเรียน และเมื่อเด็กอ่านเขียนไม่ได้ก็เป็นผลให้ไม่สามารถเรียนรู้ในวิชาอื่น ๆ ได้ ซึ่งเป็นอุปสรรค
สาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็ก ดังนั้น การแก้ปัญหาอันดับแรก คือ ต้องทาให้นักเรียนทุกคนในระบบ
การศึกษา อ่านเขียนภาษาไทยได้ และเข้าใจในสิ่งที่อ่านเขียน ถือเป็นหัวใจสาคัญของการจัดการ ศึกษาระดับ
ขั้นพื้นฐาน
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ได้กาหนดมาตรการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ดังนี้
๑.ให้ สพฐ.ประกาศนโยบายและกาหนดมาตรการเร่งรัดคุณภาพให้นักเรียนทุกระดับชั้น
สามารถต้องอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและสื่อสารได้ มีการกากับติดตามการดาเนินงานของ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาทั้ ง ๒๒๕ เขตซึ่ ง ต้ อ งรายงานความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งานต่ อ
กระทรวงศึกษาธิการ
๒.กาหนดให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการประกาศนโยบายแก่โรงเรียนในสังกัด
ต้องมีข้อมูลการอ่านเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อนามาวิเคราะห์วางแผนการพัฒนาเด็กร่วมกับโรงเรียน
และสรุปข้อมูลดังกล่าว รายงานต่อ สพฐ. มีการนิเทศ จัดทาแผนงาน กิจกรรมให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และรายงานความก้าวหน้าต่อ สพฐ.เป็นระยะ
๓.สถานศึกษา ต้องกาหนดเป็นนโยบายสาคัญให้ครูและผู้เกี่ยวข้องดาเนินการทุกวิถีทาง
ให้นักเรียนอ่านเขียนได้ตามมาตรฐานของหลักสูตร ปรับระบบบริหารจัดการให้ครูทุกคน ไม่เฉพาะครูวิชา
ภาษาไทยครูที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาอ่านเขียนของนักเรียนมีแผนซ่อมเสริมนักเรียนทุกคนที่มี
ปัญหาโดยการซ่อมเสริมต้องแล้วเสร็จภายในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต้องประสานผู้ปกครองให้
รับทราบปัญหาและมีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานให้อ่านเขียนได้ กากับติดตาม นิเทศ ช่วยเหลือครูในการ
แก้ปัญหาอ่านเขียนของนักเรียน พร้อมรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานต่อ สพป.อย่างต่อเนื่อง

-๑๖นายกมล รอดคล้ า ย เลขาธิ ก ารส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ก ล่ า วว่ า
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาชาติ ตั้งเป้าหมายให้นักเรียนคิดวิเคราะห์
เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ และมีทักษะที่จาเป็นสาหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งการอ่านออกเขียนได้ถือเป็นหัวใจสาคัญต่อการพัฒนาตัวเอง และการเรีย นรู้ในระดับสูงขึ้น
การแก้ปัญหาเรื่องนี้ จึงเป็นหัวใจสาคัญ โดยเฉพาะ สพฐ.มีเป้าหมายจะยกระดับคะแนนการทดสอบระดับชาติ
(National Test : NT) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) และโครงการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ให้เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๓%
ทั้ ง นี้ ใ นช่ ว งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ่ า งทอง
จะดาเนินการวัดความสามารถการอ่าน การเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้นของภาคเรียนที่ ๒ และจะส่งแบบ
วัดความสามารถการอ่านเพื่อ ให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินประเมินและส่งผลการอ่าน การเขียน
ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๑๐ การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กาหนดการสอบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบวันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ มีสนามสอบ จานวน ๒๐
สนามสอบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบวันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ และวันอาทิตย์ที่ ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ มีสนามสอบ จานวน ๑๓ สนามสอบ
การเพิ่ม-ลดรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบ O-NET เฉพาะนักเรียนที่ย้ายเข้า-ออก ตั้งแต่วันที่
๕-๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
ให้โรงเรียนเข้าไปที่ สทศ – เข้าระบบ O-NET – ใส่ username}passward ของโรงเรียน –
ข้อมูลนักเรียน – แจ้งขอปรับปรุงข้อมูลนักเรียน – เพิ่ม/ลด
การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๑๑ การสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กาหนดสอบวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางชลธิชา พงศ์ศรี ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๓.๑๒ พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบาเหน็จบานาญตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ ๒๔๙๔ พ.ศ.๒๕๕๗

-๑๗ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
๑.ข้าราชการยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบานาญตามพระราชบัญญัติบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ จานวน ๘๗ ราย
๒.ข้าราชการบานาญ ยื่นแบบฯ
จานวน ๓๔๐ ราย
ได้รับเงินเพิ่ม
๑๕๘ ราย
ส่งคืนเงิน
๑๘๒ ราย
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๘
๓.๑๐.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๕๘ ตามมติคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ กาหนดเป้าหมายเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้
งบลงทุน
ภาพรวม
ไตรมาส ๑
๒๙%
๓๒%
ไตรมาส ๒
๕๕%
๕๕%
ไตรมาส ๓
๗๔%
๗๖%
ไตรมาส ๔
๘๗%
๙๖%
๓.๑๐.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาส ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)
งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ๐.๕๓%
- ภาพรวม เบิกจ่ายได้ ๑๘.๑๙%
๓.๑๐.๓ รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจางวด ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ หน้า ๑๖ – ๒๑)
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นายอารักษ์ อินทร์พยุง ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
๓.๑๔ การจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจาปี ๒๕๕๘
ตามทีร่ ัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๐
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ นับตั้งแต่นั้นมาก็ถือเอาวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันการศึกษาเอกชน
ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ นี้ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กาหนดจัดขึ้นใน
ส่วนกลางระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ -๒๐.๐๐ น. ณ ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว
ปีนี้ ๓ ทางเข้า ๓ D โดยมีกิจกรรมสาคัญ ๆ ได้ดังนี้
๑.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
๒.เสวนาวิชาการ การสาธิต การสอนฝึกอาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
๓.การจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือนักเรียน นักศึกษาเอกชน
๔.แจกทุนการศึกษาวิชาชีพ

-๑๘๕.การแสดงจากศิลปิน นันททิว AF ปอ AF แชมป์วงดนตรีลูกทุ่งจากรายการชิงช้าสวรรค์
และการแสดงจากนักเรียน นักศึกษา
ในส่วนภูมิภาคให้พิจารณาจัดตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๑๕ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ.ก.ค.ศ.สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุ คคลเข้ ารั บ ราชการเป็ น ข้า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง บุคลากรทางการศึ กษาอื่ น
ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ตามตาแหน่งว่างครั้งแรก
๑.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ๒ ตาแหน่ง
๒.นักวิชาการ เงินและบัญชีปฏิบัติการ ๓ ตาแหน่ง
๓.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ๓ ตาแหน่ง
๔.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ๖ ตาแหน่ง
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สานักงานการศึกษา
เอกชนจั งหวัดสงขลา ผู้ ส อบแข่งขัน ได้จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามล าดับในส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัด/อาเภอ(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) และปีนี้บัญชีสารองไว้ไม่เกิน ๒ ปี ผู้สนใจสามารถ
ดูรายละเอียดจาก http://www opec.go.th
มติที่ประชุม

รับทราบ

หน่วยตรวจสอบภายใน
นางจันทรา จันท์พันแจ้ง ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๓.๑๖ การตรวจสอบภายในสถานศึกษาประจาปี ๒๕๕๘
ข้อตรวจพบ จากการตรวจสอบภายในสถานศึกษาประจาปี ๒๕๕๘
งานการเงิน
๑ ไม่จัดทาทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ตามประเภทของเงิน / จัดทาไม่ครบถ้วน
การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง
- ไม่บันทึกเลขที่เอกสารด้านรับ ด้านจ่าย
- ไม่บันทึกจานวนเงินคงเหลือ
- ไม่แสดงรายการเงินประกันสัญญาที่นาฝากเขตไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
๒.ยอดเงินคงเหลือในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณไม่ตรงกับ รายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
๓.ไม่ออกใบเสร็จรับเงินกรณีมีผู้บริจาค และไม่บันทึกในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

-๑๙๔.การจ่ายเงินกรณีถึงเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย โรงเรียน ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่
น าส่ ง สรรพากร / กรณี หั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ย และน าส่ ง แต่ ไ ม่ ไ ด้ บั น ทึ ก รายการในทะเบี ย นคุ ม เงิ น นอก
งบประมาณ ประเภท ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
๕.ไม่นาส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินอุดหนุนอื่น และบัญชีเงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน เป็ นเงินรายได้แผ่ นดิน / กรณีนาส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรายการใน
ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน
๖.ไม่นาส่งค่าขายพัสดุชารุด เป็นเงินรายได้แผ่นดิน
๗.การใช้จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนไม่เป็นไปตามระเบียบและวัตถุประสงค์
ของเงิน เช่น จ่ายเป็นทุนการศึกษา จ่ายเป็นเงินสดให้กับนักเรียน
๘.การเก็บรักษาเงินเกินอานาจการเก็บรักษา ไม่นาฝาก สพป.อ่างทอง
๙.โรงเรียนไม่จัดส่งรายงานเงินคงเหลือประจาวัน ณ วันสิ้นเดือน
๑๐.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โรงเรียนไม่จัดส่งรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ให้ สพป.อ่างทอง
๑๑.ไม่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจาวัน / แต่งตั้งแต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่
๑๒.กรณีมีเงินสดคงเหลือ ไม่จัดทาบันทึกเก็บรักษาเงิน
๑๓.ไม่ประทับตราจ่ายเงินแล้วในหลักฐานการจ่าย
๑๔.ไม่จัดทาแผนการจ่ายเงิน
๑๕.การจัดทา – จัดเก็บเอกสารหลักฐานไม่เป็นระบบ
- ขึ้นปีงบประมาณใหม่ ไม่ทาทะเบียนคุมเงินใหม่ ทาต่อกันมา
- เก็บหลักฐานการจ่ายรวมกัน ไม่แยกตามทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่
และจัดเก็บรวมกันหลายปีงบประมาณ
- ใบเสร็จรับเงินที่เลิกใช้ไม่ปรุ
งานพัสดุ
๑. การดาเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น
- จัดทาหลักฐานจัดซื้อ จัดจ้าง และส่งเบิก โดยที่ยังไม่มีการส่งมอบของ หรือ ยังส่ง
มอบไม่ครบ ทาให้มีปัญหาในการตรวจรับสิ่งของ
๒. หลักฐานการดาเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง เช่น
- การจ้างไม่ระบุรายละเอียดของงาน ใช้ข้อความกว้าง ๆ เช่น จ้างซ่อมแซม
ฝาอาคารเรียน จานวน 1 หลัง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

-๒๐- ไม่จัดทาบันทึกทราบผลการตรวจรับและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
- ไม่มีบันทึกขออนุมัติการดาเนินการของเจ้าของโครงการ
- การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี การจัดซื้อ
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงิน เช่น วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
แต่จัดซื้อกล้องวงจรปิด
- ใบสั่งจ้างไม่ติดอากรแสตมป์
- ไม่จัดทาใบส่งมอบงาน
- กรณีจัดซื้อไม่มีใบส่งของ ใช้ใบเสร็จรับเงินแทนใบส่งของ ไม่จัดทาใบสาคัญรับเงิน
เป็นหลักฐานการจ่าย
๓.ไม่จัดทาทะเบียนควบคุมการใช้จ่ายเงินตามโครงการ
๔.ไม่บันทึกรายการจัดซื้อ – จ้าง ในระบบ E- GP / แบ่งซื้อ – จ้าง เพื่อให้จานวนเงินที่
จัดซื้อ- จ้าง ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องบันทึกรายการในระบบ E- GP
๕.ไม่จัดทาแผนการใช้จ่ายเงิน
๖.การจัดทาบัญชีวัสดุ / ใบเบิกพัสดุ
- ดาเนินการไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน
- บันทึกรายละเอียดของวัสดุ ไม่ครบถ้วน
- ไม่อ้างอิงเลขที่เอกสารด้านรับ ด้านจ่าย
๗.การจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน
- จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่ครบถ้วนครุภัณฑ์ที่มีทุกรายการ ไม่ครอบคลุม
ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ ไม่บันทึกรายการครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม เช่น โต๊ะ – เก้าอีนักเรียน
ตู้เหล็ก ฯ
- การบันทึกรายการในทะเบียนคุมทรัพย์สิน ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เช่น บันทึก
ประเภทครุภัณฑ์ไม่ถูต้อง ไม่ใส่รหัสครุภัณฑ์
- การคานวณค่าเสื่อมราคา ไม่ถูกต้อง ดาเนินการไม่ครบทุกรายการ ไม่เป็น
ปัจจุบัน
- ไม่เขียนรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ / เขียนไม่ครบถ้วน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
-

ไม่มี-

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-๒๑ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ขอตัวแทนแต่ละกลุ่มโรงเรียน จับฉลากกีฬา ณ ห้องประชุมสานฝัน
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
กรวิภา แสงนาค ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวกรวิภา แสงนาค)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สมบัติ กลิ่นกุหลาบ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

