รายงานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานฝัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

รายงานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานฝัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
..................................
ผู้มาประชุม
๑. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์
๒. นายบุญสืบ กลิ่นธรรม
๓. นายสมปอง คงอ่อน
๔.นายสมชัย ปานผาสุข
๕. นางกัลยา มาลัย
๖.นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย
๗. นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ
๘. นายอดิศักดิ์ พรหมศร
๙. ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ นาคพนม
๑๐. นายณนพพล เสนาะดนตรี
๑๑. นายสมชาย สุทธิพันธุ์
๑๒. นางชลธิชา พงศ์ศรี
๑๓. นางรัชนีกรณ์ ภาคพิบูลย์
๑๔. นางจันทรา จันท์พันแจ้ง
๑๕. นายสุขสวัสดิ์ ไพรสุวรรณ
๑๖. นายบุญสม แช่มชื่น
๑๗. นายดิเรก บาเพ็ญ
๑๘. นายสุวรรณ์ คงมีทรัพย์
๑๙. นายธีรวุฒิ บุญสอน
๒๐. นายอเนกพงษ์ อ่วมรอต
๒๑. นายศราวุธ ดีชัย
๒๒. นายวิทยา รัตนธารากร
๒๓. นางสาเริง ยอดมิ่ง
๒๔. นายพนม สุทธิพงษ์
๒๕. นายภานุพงศ์ ธูปประสม
๒๖. นายสาร สังข์ทองวิเศษ

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แทนผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
รก.ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ประธานกลุ่มศูนย์เจ้าพระยา
ประธานกลุ่มเมืองทองสัมพันธ์
ประธานกลุ่มเกษไชโย
ประธานกลุ่มไชโยบูรพา
ประธานกลุ่มพระตาหนัก
ประธานกลุ่มจินดามณี
ประธานกลุ่มขุนอินท์
ประธานกลุ่มป่าโมก
ประธานกลุ่มดอกแก้ว
ประธานกลุ่มวิเศษเมืองทอง
ประธานกลุ่มพัฒนมิตร
ประธานกลุ่มสามโก้

๒๗. นายสามารถ คงสุข
๒๘. นายสรวง นิลดี
๒๙. นายฉลอง อาพันเรือง
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายนพปฏล บุญพงษ์
๒. นายนันทภพ เคหา
๓. นายสมเกียรติ แก้วมณี
๔. นายสมหมาย เก่งการ
๕. นายประจวบ อุ่นน้อย
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางมานพ มณีโชติ
๒. นางสุฑาวรรณ สิริอัคคะโชติ
๓. นางสาวกรวิภา แสงนาค
๔. นางสุณี บุญเลิศ
๕. นางวัฒนาพร อินทร์ไทร
๖. นางสาวสุภาวรัตน์ สมานธ์พนั สกุล
๗. นางวราภรณ์ บุญใส

-๒ประธานกลุ่มแสวงหาพัฒนา
ประธานกลุ่มบ้านนายแท่น
ประธานเครือข่ายมัธยมศึกษา
ติดราชการ
ลาพักผ่อน
ติดราชการ
ประธานเครือข่ายปฐมวัย
ประธานเครือข่ายประถมศึกษา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.
นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการ
ประชุม กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอขอบคุณในส่วนประธานกลุ่มโรงเรียน ช่วยเหลือบัตรกาชาดที่จังหวัดขอความร่วมมือ ขอฝากาถ้าจาหน่าย
ไม่ไหมให้รีบส่งคืน
การสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เข็มละ ๓๐๐ บาท กรณีสั่งจองเพิ่มให้สั่งได้ที่ สพป.
อ่างทอง เพื่อประสานในการสั่งจองกับจังหวัดอ่างทอง
- การไปศึกษาดูงานรัฐสภา
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่าทอง กาหนดไปศึกษาดูงานรัฐสภา ในวันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๕๘ โดยให้ทุกคนที่ไปร่วมโครงการ ประกอบด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม และประธานเครือข่าย รอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผู้อานวยการกลุ่มภารกิจ และเจ้าหน้าที่กลุ่มละ ๑
คน นั้น

-๒เนื่องจากหลังจากไปศึกษาดูงานที่รัฐสภาแล้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จะนาคณะ
ไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
การแต่งกายใส่เสื้อสีอ่อน เหลือง ชมพู ฟ้า ใส่สูททับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
- UTQ ฝากให้รณรงค์เรียนต่อ เขตพื้นที่ฯ ได้รับเลือกที่จะมาติดตามการเยน UTQ ที่เรียนได้ ๑๐๐ % ของ
ระดับภาค
- Obec Awards ขอบคุณ รองสมเกียรติ แก้วมณี และผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน และทีมงานที่
ช่วยกัน รูปเล่มสวยงาม แจกให้ทุกโรงเรียน
- โครงการแสงเทียนแห่งศรัทธา ในปี ๕๔ จานวน ๓๓ คน ปี ๕๕ จานวน ๓๒ คน ปี ๕๖ จานวน ๓๔ คน ปี
๕๗ จานวน ๖๒ คน อยากให้ออกแบบทาเข็ม ออกแบบเข็มเกียรติยศของเขต ฝากกลุ่มบริหารงานบุคคล
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้จัดส่งรายงานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๘ ให้กลุ่มโรงเรียนในระบบ e-office เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กลุ่มอานวยการ
นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
๓.๑ การคัดเลือกนักเรียนรับประกาศเกียรติบัตร
ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้ขอความร่วมมือคัดเลือกนักเรียนที่ประพฤติ ปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ ประการ
ได้ดีเด่น โรงเรียนละ ๑ คน และโรงเรียนได้แจ้งรายชื่อให้แล้ว นั้น
บัดนี้ จังหวัดอ่างทองได้กาหนดมอบประกาศเกียรติบัตรดังกล่าวในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
อ่างทอง ซึ่ งตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการมอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จึงขอความร่วมมือประธานกลุ่มโรงเรียน และประธาน
เครือข่ายทุกท่านได้แจ้งข่าวสารให้โรงเรียนในกลุ่มทุกแห่งได้ทราบ และนานักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปรับเกียรติบัตร
ในวัน ที่ ๒๗ กุ มภาพัน ธ์ ๒๕๕๘ โดยรายงานตั ว เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ศาลากลางจั งหวัดอ่า งทอง (ชั้น ๑)
หากสงสัยสอบถามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๕๕๔๓๓๔๙, ๐๘๖-๑๒๙๘๗๓๑
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๓๓.๒ ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งกาหนดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ประกอบด้วย ๒ มิติ ๗ ตัวชี้วัดหลัก
และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี (ARS) ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ๕๕ ตัวชี้วัด โดยรายงานสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทางระบบ รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน นั้น
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ แ จ้ ง ผลคะแนนมาเรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยสรุ ป ดั ง นี้
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑)
มติที่ประชุม
รับทราบ
นางกัลยา มาลัย รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๓.๓ การประกวดร้องเพลง งานของดีเมืองอ่างทอง และกาชาด ประจาปี ๒๕๕๘
ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้จัดงานของดีเมืองอ่างทอง และกาชาด ประจาปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๕-๑๕
มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และกาหนดให้มีการประกวดร้องเพลงของหน่วยงานต่าง ๆ นั้น
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และกลุ่มสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้รับมอบให้เป็นฝ่ายประกวดร้องเพลง ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ดังนี้
รายชื่อผู้เข้าประกวดร้องเพลงของ สพป.อ่างทอง
“งานของดีเมืองอ่างทองและกาชาด ประจาปี ๒๕๕๘”
นักร้องกิติมาศักดิ์ (ร้อง ๑ เพลง เริ่มเวลา ๑๘.๓๐ น.)
๑. นายก่อเกียรติ เครือเมฆ
โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิต
๒. นางสาวศิริพร ทับเกตุแก้ว
โรงเรียนวัดท่าชุมนุม
๓. นางประณีต ญาณโกมุท
โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงส์
๔. นายธีรวุฒิ บุญสอน
โรงเรียนวัดยางช้าย
๕. นายบุญชอบ บุญเมือง
โรงเรียนวัดไผ่วง
๖. นายสมนึก ยอดขา
โรงเรียนวัดบุญเกิด
๗. นายพรสิทธิ์ เที่ยงตรง
โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
ตารางนักร้องประกวด (เริ่มเวลาแข่งขัน ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป)
ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
อาเภอ
เพลงช้า
เพลงเร็ว
๑ นางนิตยา ศรีรัตน์
วัดเซิงหวาย
เมืองอ่างทอง
บทเรียนราคาแพง สาวนาสั่งแฟน
๒ นายสิโรฒม์ เฟื่องขจร สนามชัยสิทธิ
เมืองอ่างทอง
อกหักจากปักษ์ใต้ คิดถึงบ้านเกิด
นุสรณ์
(เอกชน)
๓ นางรัตนาภรณ์ ผ่องพุฒิ อนุบาลป่าโมก
ป่าโมก
บุษบาเสี่ยงเทียน เคีย่ วเกี่ยวใจ
๔ นายวาทิต ทองเพ็ชร์
วัดห้วยโรง
วิเศษชัยชาญ
รักจงรอ
ชมทุ่ง
๕ นายเอกสิทธิ์ สาสนะ
สีบัวทอง
แสวงหา
ล่องเรือหารัก
ลูกทุ่ง

-๔หมายเหตุ โรงเรียนใดยังไม่ได้แจ้งรายชื่อเพลงที่เข้าประกวด ให้โทร แจ้ง รองฯ กัลยา มาลัย โทร ๐๘๕ ๑๗๐๐๐๘๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายอดิศักดิ์ พรหมศร ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานุคคล
๓.๔ สรุปการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จานวน ๑๔
วิชาเอก โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ไม่เว้นวันหยุดราชการ นั้น
เมื่อครบกาหนดวันรับสมัครแล้ว มีจานวนผู้สมัคร ดังนี้
๑. กลุ่มสาขาวิชาเอกทางปฐมวัย
จานวน ๑๐ ราย
๒. กลุ่มวิชาเอกทางสังคมศึกษา
จานวน ๑๘ ราย
๓. กลุ่มสาขาวิชาเอกทางคอมพิวเตอร์
จานวน ๒๐ ราย
๔. กลุ่มสาขาวิชาเอกทางคหกรรมศาสตร์
จานวน ๓ ราย
๕. กลุ่มสาขาวิชาเอกทางวิทยาศาสตร์
จานวน ๗ ราย
๖. กลุ่มสาขาวิชาเอกทางวัดผลการศึกษา
จานวน ๑ ราย
๗. กลุ่มสาขาวิชาเอกทางสุขศึกษา-พลศึกษา
จานวน ๓ ราย
๘. กลุ่มสาขาวิชาเอกทางดนตรี
จานวน ๖ ราย
๙. กลุ่มสาขาวิชาเอกทางคณิตศาสตร์
จานวน ๓ ราย
๑๐. กลุ่มสาขาวิชาเอกทางภาษาอังกฤษ
จานวน ๖ ราย
๑๑. กลุ่มสาขาวิชาเอกทางบรรณารักษ์
จานวน ๒ ราย
๑๒. กลุ่มสาขาวิชาเอกทางประถมศึกษา
จานวน ๒ ราย
๑๓. กลุ่มสาขาวิชาเอกทางภาษาไทย
จานวน - ราย
๑๔. กลุ่มสาขาวิชาเอกทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จานวน ๓ ราย
รวม
จานวน ๘๔ ราย
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๕ มาตรฐานความปลอดภัยในการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็น หรือมีเหตุพิเศษ
มาตรฐานความปลอดภัยของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่มรับสมัคร พิมพ์ลายนิ้วมือ ขอ
ความร่วมมือจากตารวจพิมพ์ลายนิ้วมือ การออกข้อสอบ ทหาร ๔ นายดูแล ฝ่ายออกข้อสอบไม่ให้นารถเข้ามาบริเวณ
เขตพื้นที่ฯ ข้อสอบมีทหารไปดูแลด้านสนามสอบ ผู้เข้าสอบ เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๐๘.๐๐ น. มาพิมพ์ลายนิ้วมืออีกครั้ง เริ่ม

-๕สอบ พิมพ์ลายนิ้วมือ ใครทาข้อสอบเสร็จก่อนห้ามออกห้องสอบก่อนเวลา วิชาที่สอง พิมพ์ลายนิ้วมือ สอบ ๔ วิชา พิมพ์
ลายนิ้วมือทั้ง ๔ วิชา การออกข้อสอบจะกาหนด สถานที่ และจะติดกล้องวงจรปิดประมาณ ๑๐ ตัว
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มนโยบายและแผน
ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ นาคพนม ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๓.๖ การขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องส้วม)
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จะดาเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ าง (อาคารเรียน อาคารประกอบ) จึงขอให้ โรงเรีย นในสังกัดที่มีความจาเป็น ขาดแคลนห้องเรียน
อาคารประกอบ หรือเพื่อทดแทนอาคารเรียนเดิมที่ชารุด (อายุเกิน ๓๐ ปี) ได้เตรียมการจัดทาเอกสารแบบคาขอ
ตั้งงบประมาณสนับสนุนตามแบบที่กาหนด (ใช้ราคากลางตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด)
จัดส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาเสนองบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป
เสนอเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๗ การรายงานผลการบริหารงบประมาณ ปี ๒๕๕๘
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองไปแล้วนั้น ขอให้
สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ ดังกล่าว เร่งรัดดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล และให้รายงานผลการบริหารงบประมาณ ให้เว็ปไซต์ http://budget58-report.jobobec.in.th ให้เป็น
ปัจจุบันตลอดเวลา
เสนอเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๘ การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จะดาเนินการตามโครงการประเมินประสิทธิภาพ
การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
รับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารงานและการดาเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเพื่อสรุปผล
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา และเสนอแนะแนวทางสู่การพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยกาหนดการประเมินดังกล่าวในระหว่างวันที่ ๙-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘
จึงขอให้แจ้งสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านเอกสาร สภาพแวดล้อมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับ
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา ตามคู่มือการประเมินฯ ซึ่งจะส่งให้สถานศึกษาต่อไป
เสนอเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๖๓.๙ การแอบอ้างโครงการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับแจ้งว่ามีผู้อ้างว่าได้ดาเนินการโครงการเรียน
ฟรี ๑๕ ปี “THE IDON STUDENTW โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
กองทัพทั้ง ๔ เหล่าทัพ เพื่อนานักเรียนไปเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ของเหล่าทัพ โดยเก็บค่าใช้จ่ายสถานศึกษา
ในการนี้ สานักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า มิได้ได้ดาเนินการโครงการดังกล่าว
จึงขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งไปยังสถานศึกษาในสังกัด หากพบการแอบอ้าง โครงการในลักษณะ
ดังกล่าว ให้ดาเนินการตามกฎหมาย และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายณนพพล เสนาะดนตรี ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๓.๙ รายงานผลการดาเนินงานโครงการเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 10
และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด จัดงานโครงการเปิดฟ้า
การศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 10 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพ ความมุ่งมั่นและภาพความสาเร็จ ในการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
สร้างความตระหนักในความสาคัญ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในภารกิจการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้เด็กและ
เยาวชนในจังหวัดอ่างทอง ทุกคน ได้มีความเสมอภาคทั้งด้านโอกาส และคุณภาพทางการศึกษา ให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และสาธารณชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาเภอแสวงหา
จังหวัดอ่างทอง
1. จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ การงานอาชีพและเทคโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมกลุ่มปฐมวัย และกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียน จานวน 3,217 คน ครูผู้ฝึกสอน จานวน 1,975 คน จาก
สถานศึกษา จานวน 134 โรงเรียน จาแนกรายสังกัด
 สังกัด สพป.อ่างทอง
จานวน 125 โรงเรียน
 สังกัด เอกชน
จานวน 8 โรงเรียน
 สังกัด เทศบาล
จานวน 1 โรงเรียน

-๗3. ผลการแข่งขัน ฯ
สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ระหว่าง วันที่ 15 - 17 กันยายน 2557

ชนะเลิศ

207

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

171

144

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
กิจกรรม

644

286

168

192

1288

4. ได้ตัวแทนนักเรียน ไปเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้ง
ที่ 64 ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี รวม 203 รายการ จานวนโรงเรียน 58 แห่ง นักเรียน
618 คน ครูผู้ฝึกสอน 325 คน

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
1) มีนักเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง จานวน 618 คน จานวนโรงเรียน 58 แห่ง ครูผู้ฝึกสอน
จานวน 325 คน เข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่าง วันที่ 17 – 19
ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี จานวน 202 รายการ ผลการแข่งขัน ดังนี้
ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
กิจกรรม

4

3

4

83

70

34

15

202

-๘-

ระดับชาติ

 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
1) มีนักเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง ได้เป็นตัวแทนภูมิภาค เข้าแข่งขันระดับชาติ รวม 11 รายการ
นักเรียน จานวน 18 คน ครูผู้ฝึกสอน จานวน 13 คน จาก 10 โรงเรียน

ลำด ับ

รห ัส

1

1593

2

โรงเรียน

จำนวนทีม

น ักเรียน

ครู

โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ

1

3

1

1852

โรงเรียนวัดนางเล่ว

1

1

1

3

1855

โรงเรียนวัดน้ าอาบ

1

1

1

4

1888

โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ

1

5

2

5

1905

โรงเรียนวัดวังน้ าเย็น

1

1

1

6

1922

โรงเรียนวัดสามประชุม

1

1

1

7

1926

โรงเรียนวัดสีบวั ทอง

1

1

1

8

1931

โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์

2

2

2

9

2056

โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน

1

2

2

10

2059

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

1

1

1

18

31

รวม

11
31

2) ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์
2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

-๙ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

ทอง

เงิน

0

1

1

7

3

ทองแดง เข้าร่วม
0

รวม
กิจกรรม

1

11

กิจกรรมจาหน่ายและสาธิตผลิตภัณฑ์ผลงานของนักเรียน
สพฐ. ได้คัดเลือกผลงานผลิตภัณฑ์ด้านศิลปหัตถกรรม งานศิลปะ อาหารคาว-หวาน อาหารแปรรูป และ
งานเกษตร ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อนาไปจาหน่าย พร้อมสาธิต
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2557
จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนวัดหนองยาง : ผลิตภัณฑ์งานสานจากเส้นพลาสติก สานสวยด้วยเดคูพาจ
2. โรงเรียนวัดท่าสามัคคี : งานสานจากไม้ไผ่ ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาชุบน้ายางพารา


๓.๑๐ สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๑ โปรแกรมการแข่งขันกีฬา “กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.อ่างทอง ครั้งที่ ๔ ประจาปี ๒๕๕๘”
ณ สนามเทศบาลอาเภอแสวงหา
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๒ การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และการทัศนศึกษา
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๓ แนวทางการรายงานเหตุด่วน/ข่าวด่วน ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖)
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๑๐๓.๑๔ แบบติดตามการดาเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๗)
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายสมชาย สุทธิพันธุ์ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.๑๕ การสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑) กาหนดการสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กาหนดสอบวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รายละเอียดกาหนดสอบ ตามตารางสอบ ดังนี้
เวลา
วันสอบ
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๘

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.
ความสามารถ
ด้านภาษา

๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น.
พัก

ความสามารถ
ด้านคานวณ

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
พัก

ความสามารถ
ด้านเหตุผล

๒) สนามสอบ จัดสนามสอบจานวน ๑๐๐ สนามสอบ มีผู้อานวยการโรงเรียน/รักษาการณ์เป็นประธาน
สนามสอบ ครูคุมสอบแต่งตั้งจากต่างโรงเรียน เมื่อสอบเสร็จแล้ว กรรมการคุมสอบจะตรวจข้อสอบเขียนตอบ
ที่สนามสอบให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (รายละเอียดการจัดส่งข้อสอบ สนามสอบ
กรรมการจัดสอบ คู่มือการจัดสอบอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของ สพป.อ่างทอง เรื่อง สอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๗)
๓) การสอบ NT เป็นการทดสอบระดับชาติมีความสาคัญขอให้ทุกกลุ่มโรงเรียนเน้นดูแลเป็นพิเศษ ให้เด็กเข้า
สอบ เพื่อนาผลไปแก้ไขพัฒนานักเรียนต่อไป
การสอบ LAS ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๕ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
- กาหนดการสอบ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบ
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๕ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
- สพป.อ่างทอง จะจัดทาต้นฉบับข้อทดสอบ บันทึกลงซีดีให้โรงเรียนไปดาเนินการจัดสอบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๑๑กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางชลธิชา พงศ์ศรี ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๓.๑๖ การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติเงินประจางวด ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
และโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก งบลงทุน และยังไม่ได้ส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๘)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ถ้ามี)
ไม่มีระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
กรวิภา แสงนาค
ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวกรวิภา แสงนาค)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สมบัติ กลิ่นกุหลาบ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

