รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
..................................
ผู้มาประชุม
๑. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๒. นายบุญสืบ กลิ่นธรรม รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๓. นายสมปอง คงอ่อน
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๔. นายนันทภพ เคหา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๕. นางกัลยา มาลัย
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๖. นายสมเกียรติ แก้วมณี รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๗. นายสมชัย ปานผาสุข รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๘. นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
๙. นายอดิศักดิ์ พรหมศร
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑๐. ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ นาคพนม
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๑๑. นายณนพพล เสนาะดนตรี
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑๒. นายสมชาย สุทธิพันธุ์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
๑๓. นางชลธิชา พงศ์ศรี
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑๔. นายอารักษ์ อินทร์พยุง
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
๑๕. นางจันทรา จันท์พันแจ้ง
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
๑๖. นายธงไชย หงษ์สงวนศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
๑๗. นายเฉลิมชัย อ้อเสถียร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดราชปักษี
๑๘. นายประจักษ์ เกษมสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง
๑๙. นางรสสุคนธ์ ติณกุลกาจร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเซิงหวาย
๒๐. นายสมหมาย เก่งการ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
๒๑. นางฐิติรัตน์ ดอกจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ/วัดสุวรรณ
๒๒. นางมานิตา สังข์ชุม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกระทุ่มราย
๒๓. นางสุนทรี ไพรสุวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดรุ้ง
๒๔. นายสุขสวัสดิ์ ไพรสุวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าผึ้ง
๒๕. นางจิราวรรณ สีนวล
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านอิฐ

๒๖. นายชัยชาญ พงษ์พัฒน์
๒๗. นายก่อเกียรติ เครือเมฆ
๒๘. นางบุบผา เถาลอย
๒๙. นางมยุรี สาคร
๓๐. นายกิตติ ต้องประสงค์
๓๑. นายดารงค์ ทองคาชู
๓๒. นายสุเมธ ลือสมุทร
๓๓. นายบุญสม แช่มชื่น
๓๔. นางนวลภรณ์ จันทร์ศรี
๓๕. นายนัฐวุฒิ นักสอน
๓๖. นายวัฒนา สังข์ชุม
๓๗. นางณัฐนิชา เงินทิพย์
๓๘. นางสาวนัยนา ขุนวงษ์
๓๙. นายวิรัช สอ้าง
๔๐. นายเฉลียว เงินดี
๔๑. นายดารงค์ จีนขจร
๔๒. นางสาวกาญจนา ใจยืน
๔๓. นายสุรชัย อินถา
๔๔. นายดิเรก บาเพ็ญ
๔๕. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะ
๔๖. นายบุญเตือน ศัพทเสวี
๔๗. นายปัญญา ลาวัลย์
๔๘. นายสุรโชติ ชั่งใจ
๔๙. นายอลงกต แก่นคิรี
๕๐. นายสุวรรณ์ คงมีทรัพย์
๕๑. นางมนัสฐ์ชนก ปลั่งสอน
๕๒. นางนิศากร ยาไทย
๕๓. นางบังอร คลังทรัพย์
๕๔. นายหิรัญ งอกกาไร
๕๕. นายประเสริฐ น้อยโสภณ
๕๖. นายสุรศักดิ์ จันพลา
๕๗. นายฉลอง อาพันเรือง
๕๘. นายวรัญญู อยู่เจริญ
๕๙. นายธวัช เสือทรงศิล

-๒ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจันทร์นิรมิต
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท้ายย่าน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไทรย์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลิ้นทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจาปาหล่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพทูล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปลดสัตว์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิวงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนโคศุภราช
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมหาดไทย
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไชยภูมิ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไชโย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดละมุด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม/วัดเทวราช
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมหานาม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมะขาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชะไว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านป่า
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกาแพง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดนางเล่ว/วัดบางศาลา
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลป่าโมก/วัดเกตุ
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่า

๖๐. นายวิทยา รัตนธารากร
๖๑. นายเกรียงไกร บารุงจิตร์
๖๒. นางฉวีวรรณ ร่วมพร
๖๓. นายเทพ ไทยธานี
๖๔. นายจาเนียร แจ่มอาพร
๖๕. นายผดุง รุ่งแจ้ง
๖๖. นางนริสรา ชูวงษ์
๖๗. นายธานินทร์ สุขเกษม
๖๘. นายธีรวุฒิ บุญสอน
๖๙. นายวีระชาติ มาลัย
๗๐. นายเมธี พันธ์งาม
๗๑. นายสมยศ ทองงาม
๗๒. ว่าที่ ร.ต.ถาวร พึ่งอุทัยศรี
๗๓. นายอุดม ลิ้มบุญเจริญ
๗๔. นายวิชา จิตชื่น
๗๕. นางสรามล คาเขื่อน
๗๖. นางรฐา เสือคง
๗๗. นายเอนกพงษ์ อ่วมรอต
๗๘. นายเจริญศักดิ์ กระแสร์
๗๙. นายสาโรจน์ โพธิ์ศรี
๘๐. นายมนู สุโธ
๘๑. นายพชร บุญสว่าง
๘๒. นายสมชัย บุญอิ่ม
๘๓. นายสุรพงษ์ แก้วภักดี
๘๔. นางมาลัย โพธิ์ศรี
๘๕. นายไพบูลย์ ปรากฎผล
๘๖. นางสาวกุหลาบ พรมเมศ
๘๗. นายสมควร สิงห์คะ
๘๘. นายพิสุทธิ์ อัมพรพงศ์
๘๙. นายศราวุธ ดีชัย
๙๐. นางพรรณี สีมว่ ง
๙๑. นายวัลลภ เดชฟุ้ง
๙๒. นายชาติชาย เฉลยจรูญ

๓ผู้อานวยการโรงเรียนวัดถนน
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
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าตลาด
ผู้อานวยโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสว่าง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดข่อย

๙๓. นายสมนึก ยอดขา
๙๔. นายรุ่งโรจน์ โกสยะมาศ
๙๕. นางสาวจุฬามาศ แก้วทอง
๙๖. นายสมบูรณ์ สุวรรณภูมิ
๙๗. นายสมชาย วีระวรรณ์
๙๘. นายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์
๙๙. นายชัยวัฒน์ มั่นอก
๑๐๐. นายบุญมา เปรมปรี
๑๐๑. นางสาเริง ยอดมิ่ง
๑๐๒. นายกิตติรัตน์ กลัดแก้ว
๑๐๓. นายประจวบ อุ่นน้อย
๑๐๔. นางสงวน มีสกุล
๑๐๕. นางบุษลักษณ์ ศักดิ์รัมย์
๑๐๖. นายบุญชู กิ่งจันทร์
๑๐๗. นายจัตุรงค์ วงษ์ปาน
๑๐๘. นายธีรวุธ จิระโภคิน
๑๐๙. นางปรานอม แก้วสุข
๑๑๐. นางวิไล ขวัญสงค์
๑๑๑. นายปรีชา ปุลวัน
๑๑๒. นายพนม สุทธิพงษ์
๑๑๓. นายวาทิต ทองเพ็ชร
๑๑๔. นายวิทยา มีสกุล
๑๑๕. นายพิพัฒน์ ขวัญมงคล
๑๑๖. นายสมนึก คาแก้ว
๑๑๗. นายณรงค์ศักดิ์ ฉัตรเจริญพร
๑๑๘. นายเนตร วงศ์ธีระทวีพร
๑๑๙. นายสุรินทร์ หลาบขาว
๑๒๐. นายวิศิษฐ์ รวยทรัพย์
๑๒๑. นายพีระ คงชนะ
๑๒๒. นายภูดิศ พัดพิน
๑๒๓. นายนิวัติ ทรัพย์มาก
๑๒๔. นางเดือนเพ็ญ พรมทอง
๑๒๕. นายสงัด พึ่งประสิทธิ์
๑๒๖. นางสมพิศ คล้ายเจริญสุข

-๔ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบุญเกิด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดน้าอาบ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าโขลง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดขุมทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแปดแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดทานบ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวันอุทิศ
แทนผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหลวง
แทนผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศาลาดิน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลาดเป็ด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยางมณี
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศาลาดิน
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดตลาดใหม่
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดห้วยโรง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอบทม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยคล้า
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนางชา
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางจักร
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดน้าพุ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสี่ร้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคลองพูล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหลักแก้ว
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดลานช้าง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคลองสาโรง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม

๑๒๗. นางลัดดา แย้มจานัน
๑๒๘. นายกองแก้ว ธรรมสา
๑๒๙. นายภาณุพงศ์ รูปประสม
๑๓๐. นายสาร สังข์ทองวิเศษ
๑๓๑. นายประเสริฐ ลูกฟัก
๑๓๒. นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ
๑๓๓. นายเสนาะ หิรัญอ่อน
๑๓๔. นายวิสุทธิ์ โตปิติ
๑๓๕. นางวิภา แก้วภักดี
๑๓๖. นายธงชัย คล้ายเผือก
๑๓๗. นายมาโนช หล่อเหลี่ยม
๑๓๘. นางกนิฎฐา บุญร่วม
๑๓๙. นายไพเราะ พัตตาสิงห์
๑๔๐. นายสาราญ ชักนา
๑๔๑. นายบุญพา ฤกษ์ฉวี
๑๔๒. นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์
๑๔๓. นายสมพร ทับสิน
๑๔๔. นายสมดี เพียรการค้า
๑๔๕. นายกรวิชญ์ เกลี้ยงสอาด
๑๔๖. นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์
๑๔๗. นายสามารถ คงสุข
๑๔๘. นางสาวฉวีวรรณ วุฒิ
๑๔๙. นายสุเทพ บุญชู
๑๕๐. นายสมชัย ยิ้มช้อย
๑๕๑. นางชนาลักษณ์ โคงาม
๑๕๒. นายสาฤทธิ์ สาลีอ่อน
๑๕๓. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ
๑๕๔. นายคนึง เจียรนันท์
๑๕๕. นางอัญชลี ชูจิตร
๑๕๖. นายบุญยิ่ง เชื้อนิล
๑๕๗. นายอรุณ เสนาะคา
๑๕๘. นายสุรชัย เหมือนนิรุทธ์
๑๕๙. นางสาวเพ็ญศรี อยู่ถาวร
๑๖๐. นางอมรารัตน์ธนัน นิสะโสกะ

-๕รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดไผ่วง
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดต้นทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสิทธาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสามโก้
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านลาสนุ่น
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้า
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์/วัดไผ่แหลม
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสามขาว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านพราน
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
ผู้อานวยการโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านเพชร
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยาง
ผู้อานวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านแก
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนกร่าง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดจันทร์มณี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังน้าเย็น
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหมื่นเกลา
แทนผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองยาง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสีบัวทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเสือ
ผู้อานวยการโรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ

๑๖๑. นางนวลเนตร กวยาวงศ์
๑๖๒. นายภาณุมาศ ญาณโกมุท
๑๖๓. นางสมหมาย วะสีนนท์
๑๖๔. นายกรรมาธิการ จิตตะมาก
๑๖๕. นางธัญนันท์ พึ่งพงศ์ญาติ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางมานพ มณีโชติ
๒. นางสุฑาวรรณ สิริอัคคะโชติ
๓. นางสาวกรวิภา แสงนาค
๔. นางสุณี บุญเลิศ
๕. นางวัฒนาพร อินทร์ไทร
๖. นางสาวสุภาวรัตน์ สมานพันธ์สกุล
๗. นางเพ็ญศรี พรพึงพระกาฬ
๘. นางวราภรณ์ บุญใส
๙. นางศิริพร โพธิ์ชื่น
๑๐. นายฉลาด พันธุ์ไม้
๑๑. นายเสรี ใบบัว
๑๒. นายธีระ คงสมบูรณ์
๑๓. นายเฉลิม เจริญวิถี
๑๔. นางสมคิด คงมิยา

-๖ผู้อานวยการโรงเรียนสนิทวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพูนสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ช่างสี ช ๔
ช่างสี ช ๔
ช่างสี ช ๔
ช่างสี ช ๔
นักวิชาการศึกษา

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายนพปฏล บุญพงษ์
รอง ผอ.สพป.
๒. นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย
รอง ผอ.สพป
๓. นางสมคิด ชีระภากร
เจ้าพนักงานธุรการ
๔. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกพุทรา
๕. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่ามุนี
๖. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดน้อย
๗. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยาง
๘. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองยาง
๙. ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๐. ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองอ่างทอง

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

-๗เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีก่อนวาระประชุม
นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้เป็นประธานมอบ
เกียรติบัตร ให้กับนักเรียน และบุคลากร ดังนี้
๑. มอบประกาศเชิดชูเกียรติผู้ทาคุณประโยชน์ให้แก่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี
๒๕๕๗ ของโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ
๒. มอบโล่ และเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
ระดับยอดเยี่ยม
โรงเรียนวัดนางเล่ว
ระดับดีเด่น
โรงเรียนวัดลาดเค้า
โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์
ระดับดี
โรงเรียนวัดราชปักษี
โรงเรียนวัดจาปาหล่อ
โรงเรียนวัดมหานาม
โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์
โรงเรียนวัดเอกราช
โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ
โรงเรียนวัดสามประชุม
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
โรงเรียนวัดท่าสามัคคี
โรงเรียนอนุบาลสามโก้
โรงเรียนวัดทานบ
โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด
โรงเรียนวัดเกษทอง
โรงเรียนวัดบ้านพราน
โรงเรียนวัดจันทร์มณี
๓. การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง
ตามที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ่ า งทอง ได้ จั ด ท าโครงการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริหารงานของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบ
ข้อมูล ปัญหา อุปสรรคในการบริหารงานและการดาเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเพื่อสรุปผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา และเสนอแนะแนวทางสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยได้มีการประเมินสถานศึกษาตามโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๙-๑๓ มีนาคม
๒๕๕๘ และได้ดาเนินการสรุปผลการประเมินสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว

-๘เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษาที่มีผลการประเมินในแต่ละกลุ่มโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จึงได้กาหนดมอบโล่รางวัลแก่สถานศึกษาที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของ
สถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนเป็นอันดับที่ ๑ ดังนี้
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ที่
กลุ่มโรงเรียน
โรงเรียน
หมายเหตุ
๑
ศูนย์เจ้าพระยา
อนุบาลวัดอ่างทอง
๒
เมืองทองสัมพันธ์
วัดโพธิวงษ์
๓
ไชโยบูรพา
วัดบ้านป่า
๔
เกษไชโย
วัดไชโย
๕
ป่าโมก
ชุมชนวัดพายทอง
๖
จินดามณี
วัดสุวรรณราชหงส์
๗
พระตาหนัก
วัดทางพระ
๘
ขุนอินท์
วัดท่าตลาด
๙
ดอกแก้ว
วัดหัวตะพาน
๑๐
วิเศษเมืองทอง
อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
๑๑
พัฒนมิตร
วัดหลักแก้ว
๑๒
สามโก้
วัดท่าชุมนุม
๑๓
แสวงหาพัฒนา
พวงทองอุปถัมภ์
๑๔
บ้านนายแท่น
วัดหนองยาง
๔.มอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ จานวน ๒ โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง และโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
๕.มอบช่อดอกไม้ให้กับผู้ชนะการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระดับชาติ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
นายฉลอง อาพันเรือง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านบริหารจัดการ
นางสุนทรี สายสุทธิ
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
นางสาวสมรัก ยวงเกตุ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๙ประธานฯ
ขอแสดงความยินดีที่ได้รับเกียรติบัตรและโล่ ผู้ทาคุณประโยชน์ และโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ
ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และทีมงาน เป็นโรงเรียนที่พัฒนาการผ่านเกณฑ์ ขอให้โรงเรียนรักษาความดีและต่อเนื่อง
โล่ ร างวัล การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารของสถานศึ กษา ๔ ด้า น ด้ านวิ ช าการ ด้า นงบประมาณ ด้ า นการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล obec awads จานวน ๓ ท่าน
และทราบว่าโรงเรียนของเราได้ระดับเพชร ยินดีด้วย มอบกลุ่มอานวยการตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับระดับเพชร
มติที่ประชุม
รับทราบ
หลังจากเสร็จพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่แล้ว
นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็น ประธาน
การประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.ให้ทุกโรงเรียนจัดทามาตรการด้านความปลอดภัย อาคารสถานที่ อาคารประกอบ อาคารสนาม
๑.การตรวจสอบอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง
๒.ให้คุณครูตรวจสอบอาคารเรียน เกี่ยวกับไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น ทีวี เครื่องทาน้าดื่ม ให้มี
มาตรการตรวจสอบเกี่ยวกับไฟฟ้า ให้มีผู้รับผิดชอบ ตู้ทาน้าดื่มใช้เกิน ๑๐ ปี ให้เลิกใช้ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
ทั้งหมด เขตพื้นที่ฯ ได้มีหนังสือแจ้ง และแจ้งในที่ประชุมต่าง ๆ ให้ทาการตรวจสอบตลอดเวลา ฝากเป็นข้อคิด โรงเรียน
ที่ไม่ได้ทาอะไรเลย หากเกิดอะไรขึ้น จะต้องรับผิ ดชอบ ขอให้ ดูเรื่ องของสนามเด็กเล่ น ขณะนี้เป็นหน้า ฝน ถ้าช ารุด
ให้ซ่อมทา ให้มีมาตรการให้ความรู้เกี่ยวความปลอดภัยกับนักเรียน อุบัติภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า และโรงเรียนที่ติดกับแม่น้า
แม่น้า
๒.ให้โรงเรียนรับแบบแจก ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ขอให้
ทาให้เสร็จในภาคเช้า มอบให้ ศน.จิราภรณ์ แบบที่ ๒ แบบแสดงความคิดเห็นเรื่องความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในเขต
จังหวัดภาคกลาง ขอให้ทาให้เสร็จในภาคเช้า มอบให้ทีมงาน ศน.กัญจน์กมล
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.bilce for mom วันปั่นจักรยานวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ จุด A B C เข้าตามจุดที่แจ้งไป จะทาสถิติด้วย
จุดแต่ละจุดลงไว้ขอให้ไปร่วมครบตามจุด เมื่อเสร็จแล้วจะมีพิธีต่อ ไม่เกิน ๒ ทุ่ม มีอาหารเลี้ยงให้อยู่ร่วมกิจกรรม
ครบถ้วน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ขอบคุณแต่ละกลุ่ม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแต่ละจุดคิดทีมงาน และให้แต่งตั้ง พนักงานราชการ ที่จะสอบ
ให้มาเป็นทีมงานด้วย และจัดสรรงบประมาณรอบแรกไปให้ เพื่อเตรียมงานแต่ละจุด ประถม และมัธยมศึกษา
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๑๐๕.การประกันชีวิตเด็กนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน เมื่อนานักเรียนออกนอกโรงเรียน เช่น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานกีฬา อยากให้ทาประกันชีวิตหมู่ (เขียนเป็นโครงการ) อยากให้ทุกรอบที่ออกจาก
โรงเรียน
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๑ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ ในการนี้มีโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้รับโล่รางวัล โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจาปี ๒๕๕๘ จานวน ๙ โรงเรียน ดังนี้
๑. โรงเรียนวัดไชโย
๒. โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม
๓. โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์
๔. โรงเรียนวัดท่าชุมนุม
๕. โรงเรียนวัดเซิงหวาย
๖. โรงเรียนวัดถนน
๗. โรงเรียนบ้านหนองถ้า
๘. โรงเรียนวัดหนองยาง
๙. โรงเรียนวัดทางพระ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๒ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อแม่ หรือ bike for MOM” ของจังหวัด
อ่างทอง
ตามที่ สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร ทรงมี ป ณิ ธ านในการจัด กิ จ กรรมปั่ น จั ก รยาน
เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ นั้น
จังหวัดอ่างทองได้ดาเนินในเรื่องต่าง ๆ ที่ผ่านมา ดังนี้
๑. กาหนดเส้นทางการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ จากการสารวจเส้นทางการปั่นจักรยานและจัดทาแผนผัง
เส้นทางจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทย โดยเริ่มที่ศาลากลางจังหวัดให้ถนนสายอ่างทอง – ป่าโมก (ทางหลวงหมายเลข
๓๐๙) ถึงที่ว่าการอาเภอป่าโมกและกลับมาสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัด นั้น จากการซ้อมปั่นทาให้เห็นว่าจะเกิดหากตาม
เส้นทางที่กาหนดเดิมจะรักษาความปลอดภัยทางด้านการจราจรไม่เหมาะสม จึงขออนุญาตไปทางส่วนกลางเพื่อปรับ
แผนการปรับเลนการปั่นจากเดิมเป็นเบี่ยงเข้าทางเลนขวาทางเดียวทั้งไป-กลับ โดมีพักจุดที่ ๑ วัดราชปักษี พักจุดที่ ๒
หน้าบริษัทไทยเรยอน จากัด (มหาชน) พักจุดที่ ๓ ที่ว่าการอาเภอป่าโมกและวัดพินิจธรรมสาร โดยมีจุดรวมพลก่อนเข้า
ศาลากลางจังหวัดที่วัดท้องคุ้ง ตาบลโพสะ อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง รายละเอียดตามผังเส้นทาง ขณะนี้แขวงทาง

-๑๑หลวงจั งหวัดอ่างทองได้ปรั บปรุงเส้ น ทางและภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางปั่นจักรยาน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น จุดพักและจุดจบ
ประดับธงเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดทาป้ายเส้นทางปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้แล้วเสร็จตลอดเส้นทาง
๒. ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ จะจัดพิธีมอบเข็มกลัดพระราชทาน และเสื้อจักรยานของจังหวัดอ่างทอง
สาหรับผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่ลาดับที่ ๑,๐๐๑-๒,๕๙๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมอาเภอเมืองอ่างทอง
๓. การจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑) บริเวณศาลาริมน้า หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และการแสดงบนเวที ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒) จุดพักหน้าบริษัทไทยเรยอน จากัด (มหาชน) มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่องเกี่ยวกับ
“ป่าไม้”
๓) จุดพักที่ว่าการอาเภอป่าโมก มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติกองทุนแม่ของแผ่นดิน
จัดกิจกรรมปลูกป่า (๕ ต้น) กิจกรรม “ร้อยดวงใจเพื่อแม่” และจัดการแสดงเทิดพระเกียรติฯ
๔) จุดวัดพินิจธรรมสาร อาเภอป่าโมก มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์ฝึกอาชีพ ตุ๊กตา
ชาววัง จัดกิจกรรม “ร้อยดวงใจเพื่อแม่” และการจัดการแสดงเทิดพระเกียรติฯ
๕) จุดวัดราชปักษี ตาบลโพสะ อาเภอเมืองอ่างทอง มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ
ฟาร์มตัวอย่างฯ หนองระหารจีน/สีบัวทองและศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง จัดกิจกรรม”ร้อยดวงใจเพื่อแม่” และการจัด
แสดงเทิดพระเกียรติฯ
๔. การอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดให้มี
การบริการปะยาง
น้าดื่ม
หน่วยปฐมพยาบาล
-รถสาหรับบรรทุกคนและรถจักรยานกรณีมีปัญหา
รถสุขาเคลื่อนที่
จัดซุ้มอาหาร
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๓ การดาเนินงานเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง
จังหวัดอ่างทอง ได้จัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาแล้งจังหวัดอ่างทอง ปี ๒๕๕๗๒๕๕๘ โดย
๑. จัดทาแผนเฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดอ่างทอง ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จานวน ๕ ด้าน
ประกอบด้วย ๑) แผนปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาน้าอุปโภค บริโภค ๒) แผนปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาน้าเพื่อ
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และระบบนิเวศ ๓) แผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดในฤดูแล้ง ๔)
แผนปฏิบัติงานด้านการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ๕) แผนปฎิบัติงานด้านการจัดสถานการณ์ช่วงฤดูแล้ง
๒. แต่งตั้งคณะทางาน ให้มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบ การระบายน้า ข้อมูลการขาดแคลนน้าอุปโภคและบริโภค
ข้อมูลการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง

-๑๒๓. แต่งตั้งคณะทางาน ๓ คณะ ประกอบด้วย ๑) คณะทางานในการรณรงค์ใช้น้าอย่างประหยัด ๒)
คณะทางานด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพระยะสั้น ๓) คณะทางานในการบริหารจัดการน้าอุปโภคบริโภค
๔. ให้อาเภอจัดทาแผนเฉพาะกิจฯ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาข้อมูลแหล่งน้าอุปโภคบริโภคจาก
บ่ อ บาดาล ระบบประปาหมู่ บ้ า น จั ด ท าบั ญ ชี ห มู่ บ้ า น /ชุ ม ชนที่ มี ค วามเสี่ ย งภั ย และจั ด ท าแผนแจกจ่ า ยน้ า
ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้าน้อยทดแทนการทานาปรัง
จังหวัดอ่างทองได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดังนี้
๑. จัดประชุมและมีมติให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ๕ ด้านและมุ่งเน้นเฉพาะ ๓ กิจกรรมสาคัญ ได้แก่
๑) การส่งเสริมการประกอบอาชีพระยะสั้นในช่วงฤดูแล้ง
๒) บริหารจัดการน้าอุปโภค บริโภค ที่ระบบประปาขั้นพื้นฐานยังให้บริการไม่ทั่วถึง
๓) การรณรงค์ใช้น้าอย่างประหยัด
๒. ประชาสัมพันธ์การประกาศกรมชลประทาน เรื่อง งดส่งน้าเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนา
ปรังในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา
๓. จังหวัดอ่างทอง โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาวิเศษชัยชาญ
สนับสนุนน้าประปาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปช่วยเหลือประชาชนที่อยู่นอกเขตบริการของการประปา
๔. ปรับเปลี่ยนการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยอบรมและ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ด้านปศุศัตว์ ๔๑๓ ราย ด้านประมง ๑๒๐ ราย และฝึกอาชีพเกษตรกร ๘ หลักสูตร ๗๗๘ ราย
โดยใช้งบกระทรวงเกษตรและงบจังหวัดอ่างทอง
๕. จังหวัดอ่างทอง ดาเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง แจ้งให้อาเภอประสาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สารวจความต้องการขุดเจาะบ่อบาดาล โดยเน้นพื้นที่ขาดแคลนน้า รวม ๔๑ ตาบล
๑๕๗ หมู่บ้าน
๖. ประชุมคณะทางานบริหารจัดการน้าอุปโภคบริโภค
๗. ขุดเจาะบ่อบาดาลโดยกรมทรัพยากรน้าบาดาล กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก(กรมการทหารช่าง
และกองพลพัฒนา ๑) ได้ดาเนินการเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ จานวน ๖๕ บ่อ ในพื้นที่อาเภอแสวงหา อาเภอโพธิ์ทอง
และอาเภอวิเศษชัยชาญ
๘. ให้การช่วยเหลือเกษตรขาดน้าทาการเกษตรเนื่องจากฝนทิ้งช่วงโดยสูบน้าจากบ่อทราย บ่อทรายทั้งสิ้น ๑๖
บ่อ ใช้ ไ ด้ จ านวน ๙ บ่ อ ได้แ ก่ ๑) บ่ อ ทรายทองเจริ ญ หมู่ที่ ๒ ต าบลหลั ก ฟ้า อ าเภอไชโย ๒) ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด
ภาณุวิทย์ทรายทอง หมู่ที่ ๒ ตาบลนรสิงห์ อาเภอป่าโมก ๓) เฉลิมชัยทรายทอง หมู่ที่ ๒ ตาบลนรสิงห์ อาเภอป่าโมก ๔)
นรีนราพาณิชย์ หมู่ที่ ๕ ตาบลโคกพุทรา อาเภอโพธิ์ทอง ๕) บริษัท ชูศักดิ์ (บ่อที่ ๑) หมู่ที่ ๖ ตาบลจาปาหล่อ อาเภอ
เมืองอ่างทอง ๖) บริษัท สโตนวัน จากัด หมู่ที่ ๗ ตาบลนรสิงห์ อาเภอป่าโมก ๗) นายสะอาด แจ้งจิต หมู่ที่ ๒ ตาบล
ไผ่ดาพัฒนา อาเภอวิเศษชัยชาญ ๘) บ่อนัทที หมู่ที่ ๗ ตาบลนรสิงห์ อาเภอป่าโมก ๙) บริษัท ชูศักดิ์ (บ่อที่ ๒) หมู่ที่ ๖
ตาบลจาปาหล่อ อาเภอเมืองอ่างทอง

-๑๓๙. จัดตั้งศูนย์บริการน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอ่างทอง
ตาบลจาปาหล่อ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยจัดหาภาชนะรองรับน้าจานวน ๖,๐๐๐ ลิตร เพื่อรองรับน้า
สะอาด แจกจ่ายน้าให้ประชาชนแจกจ่ายน้าให้ประชาชนที่รับน้าในศูนย์บริการน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคพระราชทาน
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาจังหวัดอ่างทอง
เปิดศูนย์บริการน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
จึงขอความร่วมมือโรงเรียนได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ
ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบข้อมูลต่อไปด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
ให้โรงเรียนในเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กลุ่มอานวยการ
นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
๓.๑ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดอ่างทอง
สถานการณ์ระบาดของไข้เลือดออกในช่วง ๔ สัปดาห์ที่ผ่านมาของจังหวัดอ่างทอง (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน –
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) แยกรายอาเภอ ดังนี้
พื้นที่ที่มีผู้ป่วยรายสุดท้ายในช่วง ๔ สัปดาห์ ที่ผ่านมา พบผู้ป่วย ๗ อาเภอ ๔๓ ตาบล ๑๒๕ ราย ได้แก่
อาเภอเมืองอ่างทอง พบผู้ป่วย ๑๓ ตาบล ๓๑ ราย ได้แก่ ตาบลตลาดหลวง บางแก้ว ป่างิ้ว บ้านแห หัวไผ่
คลองวัว ย่านซื่อ ศาลาแดง ตลาดกรวด บ้านอิฐ จาปาหล่อ โพสะ และบ้านรี
อาเภอไชโย พบผู้ป่วย ๑ ตาบล ๑ ราย ได้แก่ ตาบลจระเข้ร้อง
อาเภอป่าโมก พบผู้ป่วย ๑ ตาบล ๑ ราย ได้แก่ ตาบลป่าโมก
อาเภอโพธิ์ทอง พบผู้ป่วย ๑๐ ตาบล ๔๔ ราย ได้แก่ ตาบลอินทประมูล รามะสัก องครักษ์ บางพลับ บ่อแร่
บางเจ้าฉ่า ยางช้าย อ่างแก้ว ทางพระ และหนองแม่ไก่
อาเภอวิเศษชัยชาญ พบผู้ป่วย ๙ ตาบล ๑๓ ราย ได้แก่ ตาบลคลองขนาก ศาลเจ้าโรงทอง ท่าช้าง บางจัก
ยี่ล้น หลักแก้ว ไผ่ดาพัฒนา ห้วยคันแหลน และม่วงเตี้ย
อาเภอสามโก้ พบผู้ป่วย ๔ ตาบล ๑๔ ราย ได้แก่ ตาบลมงคลธรรมนิมิต อบทม ราษฎรพัฒนา และบ้านสามโก้
อาเภอแสวงหา พบผู้ป่วย ๕ ตาบล ๒๑ ราย ได้แก่ ตาบลวังน้าเย็น สีบัวทอง ศรีพราน แสวงหา และห้วยไผ่
เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหา จึงขอให้โรงเรียนดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพ่นสารเคมีกาจัดยุงตัวเต็มวัย และการทางานแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย เมื่อพบผู้ป่วยในพื้นที่ เน้นการดาเนินงานควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนภายใน ๒๔ ชั่วโมง ทั้งบ้านผู้ป่วยและ
รอบบ้านผู้ป่วยให้ครอบคลุม

-๑๔๒. กระตุ้นให้ประชาชนทุกครัวเรือน ต้องกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ายุงลายบริเวณรอบ ๆ บ้านและข้างใน
บ้านด้วยตัวท่านเอง “บ้านใครบ้านมัน” อย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ ด้วยประเด็น “สัปดาห์ละ ๕ นาที ดู ๕ ที่ ชีวีปลอดภัย
จากไข้เลือดออก” โดยให้ใช้เวลาเพียงสัปดาห์ละ ๕ นาที ในการดูแหล่งเพาะพันธุ์ ๕ ที่ ได้แก่ ห้องน้า ภาชนะขังน้าใน
บ้าน จานรองขาตู้กับข้าว ภาชนะขังน้านอกบ้าน เศษขยะรอบบ้าน
๓. ดูแลความสะอาดสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะและทิ้งขยะลงในถังขยะ เพื่อนาไปกาจัดให้ถูกวิธี
๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้ปกครองนักเรียนทราบถึงอาการเบื้องต้นของโรคไข้เลือดออก เมื่อมี
อาการไข้สูง ไม่มีน้ามูก ไม่ไอ ควรไปปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที ไม่ควรซื้อยากินเอง เพื่อให้ได้รับรักษา
ทันเวลา
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒ การดาเนินการใด ๆ ในเขตทางหลวง
ด้ว ยจั งหวั ดอ่างทอง แจ้ งว่า จากการตรวจสอบเส้ นทางหลวงทุก สายพบป้า ยโฆษณา ประชาสั มพันธ์ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ติดตั้งในเขตทางหลวง โดยไม่ได้ยื่นเรื่องขออนุญาต และไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการทางหลวง
อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙ ทั้งโดยเจตนาและ
ไม่เ จตนา ในการนี้ ไ ด้ข อความร่ ว มมือจั งหวัด ประชาสั มพั นธ์ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ องและวั ดต่ าง ๆ ทราบ ในการ
ดาเนินการใด ๆ ในเขตทางหลวง จะต้องยื่นขออนุญาตโดยตรงได้ที่แขวงทางหลวงอ่างทอง หรือที่หมวดทางหลวงใน
สังกัด ดังนี้
๑. หมวดทางหลวงบางปะหัน ตั้งอยู่ที่ กม.๔๒+๔๕๐ ด่านเก็บเงินค่าธรรมผ่านทางบางปะหัน ทางหลวง
หมายเลข ๓๒ ตอน นครหลวง – อ่างทอง ตาบลหันสัง อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์
๐๒๕-๒๕๕๒๖๐
๒. หมวดทางหลวงป่าโมก ตั้งอยู่ที่ กม.๔๓+๐๐๐ ด้านซ้ายทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอน บางเสด็จ-แยก
ที่ดิน ตาบลโรงช้าง อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๑-๔๔๒๖๓๖๘
๓. หมวดทางหลวงอ่างทอง ตั้งอยู่ที่ กม.๕๐+๑๕๐ ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน อ่างทอง-ไชโย ตาบลบ้านอิฐ
อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๖๑๓๐๓๐
๔. หมวดทางหลวงโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ที่ กม.๗+๖๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ ตอน อ่างทอง-ปากดง ตาบล
บางพลับ อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๑๔๐๕๗๙๕
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๓ การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ด้วยสานักงานศึกษาธิการภาค ๓ จัดทาโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ได้จัดไปแล้ว สานักงานศึกษาธิการภาค ๓ มีการแข่งขันการเขียนเรียงความ การวาดภาพ การแต่งร้อยกรอง การเล่า
เรื่อง และการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ กาหนดส่งวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ขอความร่วมมือกลุ่มโรงเรียนคัดเลือก
กิจกรรม ๕ กิจกรรม ระดับละ ๒ คน

-๑๕-

การประกวดเรียงความ เรื่องพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชั้น ป.๔ - ป.๖ และชั้น ม.๑ - ม.๓
การประกวดวาดภาพ เรื่องพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชั้น ป.๑-ป.๓ ใช้สีชอล์กหรือสีเทียน ขนาด ๑๐ นิ้วx๑๕ นิ้ว
ชั้น ป.๔ – ป.๖ ใช้สชี อล์กหรือสีเทียน ขนาด ๑๕ นิ้ว x ๒๐ นิ้ว
ชั้น ม.๑ - ม.๓ ใช้สีน้าหรือสีโปสเตอร์ ขนาด ๑๕ นิ้ว x ๒๐ นิ้ว
การประกวดร้อยกรอง (กลอนแปด) เรื่องพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี
การประกวดเล่าเรื่อง เรื่องพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชั้น ป.๑ – ป.๖ และชั้น ม ๑ – ม.๓
การประกวดแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทเพลงลูกทุ่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทองได้ประกวดไปแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ การรณรงค์เทิดพระเกียรติ “ชาวอ่างทองร่วมใจ สวมใส่ผ้าไทย เทิดไท้ราชินี”
รัฐบาลกาหนดให้สวมใส่ผ้าไทย ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
มีหนังสือแจ้งไปแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายอดิศักดิ์ พรหมศร ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เปิดสอบแข่งขันตาแหน่งครูผู้ช่วย ถ้าไม่เปิดสอบไม่มีโอกาสขอใช้บัญชีที่อื่นได้ เปิดสอบ ๕ สาขาวิชา ๖
ตาแหน่ง คณิต ๑ ตาแหน่ง วิทย์ ๑ ตาแหน่ง ภาษาไทย ๑ ตาแหน่ง ภาษาอังกฤษ ๒ ตาแหน่ง ปฐมวัย ๑ ตาแหน่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ ขอให้ครู ผู้บริหารเข้าไปเรียน
TEPE online เมื่อเรียนแล้วขอให้โรงเรียนรายงานให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองทราบด้วย
ขอ ๑๐๐ % เนื่องจากเกี่ยวกับตัวชี้วัด เพื่อรายงานระบบตัวชี้วัดของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่จะสิ้นงบประมาณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ มีข้าราชการเกษียณอายุ จานวน ๑๔๒ คน
ขอเรียนเชิญ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้รักษาการณ์ผู้บริหารโรงเรียน ทุกท่านมาร่วมงาน และแจ้งครูที่จะเกษียณอายุ ร่วมงาน
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ แต่งกายชุดไทย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานฯ
๑.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการเรียนในระบบออนไลน์ (TEPE onlie) อย่างน้อย
คนละ ๑ หลักสูตร และรายงานให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอ่างทองทราบด้วย

-๑๖๒.ก.พ.อิเลคทรอนิคส์ ขอให้โรงเรียนตรวจสอบ หากผิดพลาดให้ทาหนังสือยืนยันมาที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไข
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มนโยบายและแผน
ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ นาคพนม ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
-การติดตามประเมินผล นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับนักเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดภาคเรียนที่ ๑ ให้รายงาน
จานวน ๘ ครั้ง ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน – มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนต้องเข้าไปรายงานในระบบทุกเดือน กลุ่มนโยบาย
และแผนจะแจ้งให้ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
-การของบประมาณจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ต่อพ่วง งบประมาณ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ โรงเรียนได้รับแจ้งแล้ว
วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท วิธีสอบราคา
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๓.๕ งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ ๑๑ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๕๘
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด กาหนดจัดงานเปิดฟ้า
การศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ ๑๑ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่าง
วันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ โดยกาหนดเปิดงานในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม
(วิทยาคม) อาเภอโพธิ์ทอง จั งหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการแสดง ศักยภาพ ความมุ่งมั่นและภาพความส าเร็จในการ
จัดการศึกษา รวมทั้งการสร้างความตระหนักในความสาคัญ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในภารกิจการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดอ่างทองทุกคน ได้มีความเสมอภาคทั้งด้านโอกาสและคุณภาพทางการ
ศึกษาให้แก่ครูและบุ คลากร และสาธารณชนทั่วไปและเพื่อคัดเลื อกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕ จึงขอความร่วมมือจากท่านดาเนินการ ดังนี้
๑. ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด/แข่งขันฯ เพื่อคัดเลือกตัวแทน ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียน
เรียนร่วม
๒. วิธีการคัดเลือกตัวแทนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร่วม

-๑๗๒.๑ การจัดแข่งขัน
ที่
รายการ
ระดับชั้น
โรงเรียน/สมัครเข้าแข่งขัน
๑ งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ ๑๑ ก่อนประถมศึกษา/ประถมศึกษา
โรงเรียนในสังกัด สพป.
(สิ้นสุดระดับเขต)
และมัธยมศึกษาตอนต้น
อ่างทองและเอกชน
๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
๑.ก่อนประถมศึกษา
ทุกสังกัด
พื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒.ประถมศึกษา ป.๑-ป.๖
ทุกสังกัด
(คัดเลือกตัวแทน เข้าแข่งขันระดับภาค ๓.มัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑-ม.๓
โรงเรียนขยายโอกาส(สังกัด
กลางและภาคตะวันออก)
สพป.อ่างทอ)
๒.๒ วิธีการคัดเลือกตัวแทน
การคัดเลือก
เจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
หมายเหตุ
๑) ตัวแทนกลุ่มโรงเรียน
-กลุ่มโรงเรียน ๑๔ กลุ่ม (สพป.
-ตัวแทนกลุ่มโรงเรียน ๑ กิจกรรม/
อ่างทอง
ระดับชั้น
-เทศบาล
-ตัวแทนเทศบาล ๑ กิจกรรม/
ระดับชั้น
๒.๓ การสมัครเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่
๒.๓.๑ ประธานกลุ่มโรงเรียน คัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียน ๑ กิจกรรม/ระดับชั้น ตามกรอบกิจกรรม
การประกวด/แข่งขันฯ
๒.๓.๒ กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน ป้อนข้อมูล นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียน ครูผู้ฝึกสอน
ผ่านระบบโปรแกรมลงทะเบียน ทางเว็บไซต์ http://www.sillapa.nat http://www.atg.obec.go.th ภายในวันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๕๘
๓. ติดตามความเคลื่อนไหว และ Download เกณฑ์การแข่งขัน, กิจกรรมการแข่งขัน, ตารางการแข่งขัน,
ประกาศผลการแข่งขัน ได้ทางเว็บไซต์ http://www.sillapa.net, http://www.atg.opec.go.th
๔. สพฐ.ได้กาหนดวิธีการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา
๒๕๕๘ ระดับต่าง ๆ ดังนี้

-๑๘ระดับชั้น
๑. ก่อนประถมศึกษา
๒. ประถมศึกษา ป.๑-ป.๖
๓. มัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑-ม.๓
๓.๑ โรงเรียนขยายโอกาส
๓.๒ โรงเรียนทั่วไป
๔. มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-ม.๖
มติที่ประชุม

เจ้าภาพในการ
จัดการแข่งขัน
สพป.
สพม.











โรงเรียนที่เข้าร่วม

พื้นที่ดาเนินการ

ทุกสังกัด
ทุกสังกัด (รวม ศส.)

๑๘๓ เขต
๑๘๓ เขต

ทุกสังกัด (ไม่รวม สช.)
ทุกสังกัด (รวม คส.)
(ยกเว้นโรงเรียนขยาย
โอกาส)
ทุกสังกัด (รวมโรงเรียน
ขยายโอกาส และ คส.)

๑๘๓ เขต
๑๘๒ เขต + สพม.
กทม. ๒ เขต
๑๘๒ เขต + สพม.
กทม. ๒ เขต

รับทราบ

๓.๖ โครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ยอดรวมบริจาค ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๘๗,๖๑๕ บาท
จานวนสถานศึกษาที่ร่วมบริจาค จานวน ๕๘ ราย
ตรวจสอบรายละเอียดยอดเงินความเคลื่อนไหวการรับบริจาค ดูได้หน้าเว็บไซต์ สพป.อ่างทอง
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๗ โครงการครูสอนว่ายน้าเพื่อชีวิต
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสุนนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) จัดกิจกรรมว่ายน้าเพื่อชีวิต โดยการจัดอบรมครูพล ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ รวม ๕ วัน เวลา
๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ สระว่า ยน้ า สถาบั น การพลศึ กษาวิทยาเขตอ่ างทอง เป้าหมายครู ดรงเรียนละ ๒-๓ คน
รวม ๖๐ คน
มติที่ประชุม
รับทราบ
การแข่งขันกีฬานักเรียน ขอให้โรงเรียนส่งหลักฐานพร้อมใบสมัคร โรงเรียนที่เป็นตัวแทนให้ส่งใบสมัครที่กลุ่ม
โรงเรียน ขอให้กลุ่มโรงเรียนรวบรวมใบสมัครส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๑๙กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางกัลยา มาลัย รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๓.๘ แนวทางการดาเนินงานของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทาการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. ประชุมชี้แจงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการดาเนินงานประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทาการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒. จัดส่งคู่มือหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ (Performance
Assessment) ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาครูผู้สอนในสังกัด
๓. ตรวจเยี่ยม กากับและติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทาการ
ทดสอบ O-NET ของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความเป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ
๔. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและสาธารณชน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑. ประชุมชี้แจงสถานศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบแนะแนวทางการดาเนินงานประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทาการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒. ช่วยเหลือสนับสนุนให้สถานศึกษาวิเคราะห์และกาหนดมาตรฐานที่ใช้เป็นกรอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงให้ความรู้
ทาเอกสารสื่อนิเทศ ฯลฯ
๔. นิเทศ กากับ และติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทาการทดสอบ
O-NET ของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความเป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ
๕. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานและการประเมินคุณภาพการศึกษาใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว
ระดับสถานศึกษา
๑. วิเคราะห์ มาตรฐานและตัว ชี้ วัดที่ใช้เป็นกรอบในการประเมินผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนใน ๓ กลุ่ มสาระ
การเรียนรู้ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ
๒. กาหนดกรอบหรือแผนงานในการประเมินความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ ตลอดปีก ารศึกษา
ซึ่งได้แก่ โครงงานหรือชิ้นงาน มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ต้องการวัด ระยะเวลาในการประเมิน วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ ใน
การประเมิน ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน เป็นต้น
๓. ก าหนดโครงงาน (Project) ภารกิ จ งานหรือ ชิ้ น งาน (Task) ที่ ใ ช้เ ป็ น สถานการณ์ ส าหรั บการประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนที่สอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนการสอน ในชั้นเรียนให้เหมือนกัน

-๒๐ทั้งหมดทุกห้องในแต่ละระดับชั้นของสถานศึกษา โดยทุกโครงงานหรือชิ้นงาน จะต้องเอื้อให้เด็กแสดงพฤติกรรมตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียนอย่างครบถ้วน
๔. สร้างเครื่องมือประเมินภาคความรู้ ซึ่งได้แก่ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ เครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ
ซึ่งได้แก่ แบบตรวจสอบกระบวนการทางาน แบบประเมินผลงานฯลฯ และเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ซึ่งได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบวัดเจตคติหรือทัศนคติ ฯลฯ
๕. การประเมินความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามกาหนดการที่วางแผนอย่าง
เคร่งครัด
๖. กากับและติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทาการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละห้องเรียนให้มีความเป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ
๗. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานและการประเมินคุณภาพการศึกษาใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้มายัง
เขตพื้นที่การศึกษา
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๙ การดาเนินโครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
ด้วยสานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้ดาเนินโครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออก
เสียงประชามติ ได้กาหนดจัดประชุมผู้บริหารหรือครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นายบุญสืบ กลิ่นธรรม รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๓.๑๐ การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
๑.กรณีการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ซึ่งแบ่งเป็นงบประมาณปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ หาก
โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณพร้อมกันวงเงินงบประมาณเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และโรงเรียนมีความต้องการใช้ใน
ระยะเดียวกัน โรงเรียนจะต้องจัดซื้อในครั้งเดียวกัน โดยวิธีสอบราคา
๒.การกาหนดระยะเวลาส่งมอบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและบบปฏิบัติการ
(Operating System) พร้อม Application สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การเบิก
จ่ายเงินสามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ดังนั้นการกาหนดระยะเวลาการส่งมอบให้กาหนด
ระยะเวลาไว้ในเอกสารสอบราคาในส่วนของเงื่อนไขการยื่นของสอบราคา และให้โรงเรียนจัดทาเอกสารรับทราบเงื่อนไข
กาหนดการส่งมอบ โดยให้ผู้รับเอกสารสอบราคาลงนามรับทราบในวันรับเอกสารสอบราคา

-๒๑๓.หลังจากโรงเรียนได้ดาเนินการจัดหาผู้ขายและได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว กรณีการจัดหาโดยใช้เงิน
งบประมาณปี ๒๕๕๖ และงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ การจัดทาใบ PO ในระบบ GFMIS ต้องจัดทาใบ PO แยกตาม
ปีงบประมาณ ซึ่งหากใน PO มียอดเงินงบประมาณไม่ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท จะต้องดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ สาหรับกรณีที่ใบ PO ที่มียอดเงินงบประมาณเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หากกรมบัญชีกลางมี
การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในปีดังกล่าวก็จะสามารถกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีต่อไปได้
๔.สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับหนังสือจากสานัก งานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสานัก
ตรวจสอบพิเศษภาค ๔ ให้ ทบทวนการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางคอมพิว เตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่ว ง
รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สาหรับครู (Movable Computer) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนั้น
เพื่อให้การจัดซื้อระบบคอมพิว เตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ได้ใช้เทคโนโลยีที่มีการ
ปรับปรุงคุณลักษณะที่ทันสมัย ไม่ตกรุ่นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่าและประหยัดงบประมาณ จึงให้โรงเรียน
ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยใช้ ร ายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะตามขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗ และลดวงเงิ น งบประมาณที่ จั ด สรรเฉพาะในส่ ว นของรายการเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ลเคลื่ อ นที่ ส าหรั บ ครู
(Movable Computer) งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จากวงเงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท คงเหลือวงเงินงบประมาณ
๒๑,๐๐๐ บาท
ซึ่งรายละเอียดตามหนังสือ สพป.อ่างทอง ที่ ศธ ด่วนที่สุด ๓๖๗๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ทุก
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรทราบแล้ว
๕.การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรณีเดินทางไปราชการให้เร่งส่งรายงานการเดินทาง เมื่อกลับมาถึง
รวมทั้งเร่งรัดการส่งใช้เงินยืมราชการ
๖.การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน การจัดซื้อจัดจ้าง ให้รีบส่งหลักฐานมาเบิกจ่าย เพื่อให้ %
เบิกจ่ายเข้าเป้าหมาย
๗.กรณีโรงเรียนประกาศสอบราคาไปแล้ว ให้ยกเลิกการประกาศสอบราคา เหตุผลเนื่องจาก สพฐ.แจ้ง
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะ และวงเงินงบประมาณในการจัดหาลดลง
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นายอารักษ์ อินทร์พยุง ผู้อานวยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
๓.๑๑ การฝึกอบรมระบบ TEPE online ให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเอกชน
ด้วยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับความร่วมมือจากสานักพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สานักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ใช้ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาเอกชน รวมถึงข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสามารถเข้าร่วมการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ร ะบบ TEPE
online โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีวุฒิบัตรในระบบให้เมื่อผ่านการประเมินการอบรม วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามความสนใจและภารกิจของตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

-๒๒จึงขอให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในระบบ นอกระบบทุกประเภท เข้าร่วม
ลงทะเบี ย นเรี ย นออนไลน์ สมั ค รทางเว็ บ ไซต์ http//www.tepeonline.org และรายงานแบบให้ ก ลุ่ ม ส่ ง เสริ ม
สถานศึกษาเอกชน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Asia-Pacific School Leadership Academv ครั้งที่ ๖”
ด้วยศูนย์ Asia-Pacific Centre of Education for International Understanking (APCEIU) ครั้งที่ ๖”
ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และการพัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนา
ทั ก ษะและความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม และการเป็ น พลเมื อ งโลก โดยประ สงค์ จ ะเชิ ญ
ผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษา จากประเทศในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก ซึ่งสามารถปฏิบัติงานต่อได้ไม่ต่ากว่า ๕ ปี และยังไม่เคยเข้าร่วมประชุม หรือการอบรมของสถาบัน APCEIU
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ (สามารถเขียนและพูดได้ในระดับดี ) และมีความ
สนใจที่จะพัฒนาโครงการด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา และสนับสนุนการดาเนินการด้านการศึกษา
เพื่อความเข้าใจอันดีและการเป็นพลเมืองโลก นอกจากนี้ ควรเป็นผู้มีความรอบรู้และมีพื้นฐานความด้านสังคมศาสตร์
มนุษยวิทยา หรือศิลปศาสตร์ โดยผู้จัดจะให้การสนับสนุน ค่าที่พัก (๒ คนต่อ ๑ ห้อง) ค่าอาหาร อุปกรณ์การสอนและ
ค่าศึกษาดูงาน (ไม่รวมค่าบัตรโดยสาร ไป-กลับระหว่างประเทศ เบี้ยเลี้ยง และค่าประกันสุขภาพในประเทศ) ให้แก่
ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าประชุม (S e l e c t i o n C o m m i t t e e)
ผู้สนใจสามารถจัดทาเอกสารการสมัครและจัดส่งไปยังสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดาเนินนอก ดุสิต กรุเทพฯ ๑๐๓๐๐ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
rpunpukdee@hotmail.com หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๖๒๘๕๖๔๖ ต่อ ๑๑๕ โทรสาร
๐๒-๖๒๘๕๖๔๗ ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๓ การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของประเทศสหราชอาณาจักรเพื่อการคุ้มครองเด็ก (ICPC)
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทราบ
ว่าในกรณีที่โรงเรียนเอกชนยื่นเรื่องเพื่อขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น Non-lmmigrant รหัส B ให้ชาวอังกฤษเพื่อขอเป็นครูในโรงเรียน จะต้อง
แนบประกาศนียบัตรจากระบบ ตรวจสอบประวัติผู้กระทาผิดต่อเด็ก (International Child Protection Certificate
หรือ ICPC) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับแจ้งจากสานัก
ความสัมพัน ธ์ต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่า การตรวจสอบประวัติชาวอังกฤษจากเว็บไซต์ของ
หน่ ว ยงานที่เ ก็ บ ประวั ติอ าชญากรรมของสหราชอาณาจั กร (www.acro.police.uk/icpc) ตามข้ อเสนอของสถาน
เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร เป็นการป้องกันผู้ที่เคยกระทาความผิดและมีคดีล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กซึ่งมีประวัติ
กับทางการสหราชอาณาจักร ไม่ให้เข้ามาประกอบอาชีพครูหรืออาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ

-๒๓สถานศึกษาในการป้องกันปัญหาการกระทาความผิดและการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก ข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้เป็นการ
บังคับสถานศึกษาแต่อย่างใด การดาเนินการขึ้นอยู่กับความพร้อมและดุลยพินิจของสถานศึกษา
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มีระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นายโสรส มั่นดี ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การประเมินโรงเรียนซ้ารอบ ๓ ดังนี้
๑.โรงเรียนวัดราชปักษี
๒.โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
๓.โรงเรียนวัดท่า
๔.โรงเรียนวัดจันทราราม
๕.โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
๖.โรงเรียนวัดศาลาดิน
๗.โรงเรียนวัดบางจักร
๘.โรงเรียนวัดหมื่นเกลา
๙.โรงเรียนวัดวงภาษศน์
๑๐.โรงเรียนวัดบ้านพราน
นายสมชาย สุทธิพันธุ์ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การประเมินโครงการสนับสนุนโรงเรียนภาคบังคับ ยกเลิกหรือดาเนินการต่อ รายละเอียดจะแจ้ง บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย พัฒนาผู้บริหารขยายโอกาส ส่งเสริมอนุบาลประจาจังหวัด ประจา
เขตพื้นที่ และโรงเรียนขนาดเล็ก ประเมิน ๔ โครงการ แบบออนไลน์
ประธานฯ
เดือนกันยายน เขตพื้นที่ฯ มีงานเกษียณอายุราชการ งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง และงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ฝากประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารอาเภอสามโก้ โรงพยาบาลแจ้งการตรวจสุขภาพประจาปี วันที่ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๕๘ แจ้งครูที่เข้าร่วมตรวจสุขภาพ งดน้า อาหาร หลัง ๓ ทุ่ม
นางสาวกัญจน์กมล โพธิ์บุญ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ได้จัดทาหนังสือเส้นทางสู่ความสาเร็จ O-NET ของเขตพื้นที่ฯ อยู่หน้าเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง

-๒๔ประธานฯ
กรณีมีเหตุการณ์ใด ขอให้โรงเรียนแจ้งมือถือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
และแจ้งเขตพื้นที่ฯ มีเหตุการณ์ใดฝากประธานกลุ่มโรงเรียนให้กาลังใจดูแลด้วย
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

กรวิภา แสงนาค
ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวกรวิภา แสงนาค)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สมบัติ กลิน่ กุหลาบ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

