รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษา
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส"วนร"วม
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
วันศุกร0ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย"า ๙๐
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง

กลุ"มอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง

รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษา
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส"วนร"วม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
วันศุกร0ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย"า ๙๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง
..................................
ผูมาประชุม
๑. นายเพชรรัตน นิ่มพันธุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
๒. นายบุญสืบ กลิ่นธรรม รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
๓. นายนพปฏล บุญพงษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
๔. นายนันทภพ เคหา
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
๕. นายสมเกียรติ แกวมณี รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
๖. นางกัลยา มาลัย
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
๗. นายสมชัย ปานผาสุข
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
๘. นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
๙. นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ
ผูอํานวยการกลุ'มอํานวยการ
๑๐. นายอดิศักดิ์ พรหมศร
ผูอํานวยการกลุ'มบริหารงานบุคคล
๑๑. ว'าที่ ร.ต.จิรวัฒน นาคพนม
ผูอํานวยการกลุ'มนโยบายและแผน
๑๒. นายณนพพล เสนาะดนตรี
ผูอํานวยการกลุ'มส'งเสริมการจัดการศึกษา
๑๓.นายเชต บุญมี
แทนผูอํานวยการกลุ'มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
๑๔. นางชลธิชา พงศศรี
ผูอํานวยการกลุ'มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
๑๕. นายอารักษ อินทรพยุง
ผูอํานวยการกลุ'มส'งเสริมสถานศึกษาเอกชน
๑๖. นางจันทรา จันทพันแจง
ผูอํานวยการหน'วยตรวจสอบภายใน
๑๗. นายธงไชย หงษสงวนศรี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
๑๘. นายเฉลิมชัย ออเสถียร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชปCกษี
๑๙. นายประจักษ เกษมสุข
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอ'างทอง
๒๐. นางรสสุคนธ ติณกุลกําจร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเซิงหวาย
๒๑. นายมานะ สาระภี
แทนผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ'างทอง
๒๒. นายพนมณัฐ ภูเจริญ
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช'อ/วัดสุวรรณ
๒๓. นายสมศักดิ์ วงษเลิศ
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกระทุ'มราย
๒๔. นางสุนทรี ไพรสุวรรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรุง
๒๕. นายสุขสวัสดิ์ ไพรสุวรรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําผึ้ง

๒๖. นางจิราวรรณ สีนวล
๒๗. นายชัยชาญ พงษพัฒน
๒๘. นายก'อเกียรติ เครือเมฆ
๒๙. นางบุบผา เถาลอย
๓๐. นางมยุรี สาคร
๓๑. นายกิตติ ตองประสงค
๓๒. นายสุรชัย ลีลาขจรจิต
๓๓. นายสุเมธ ลือสมุทร
๓๔. นางยุภา ถิ่นชีลอง
๓๕. นางนวลภรณ จันทรศรี
๓๖. นายนัฐวุฒิ นักสอน
๓๗. นางปราณี สมอารมณ
๓๘. นางณัฐนิชา เงินทิพย
๓๙. นางสาวนัยนา ขุนวงษ
๔๐. นายวิรัช สอาง
๔๑. นายเฉลียว เงินดี
๔๒. นายดํารงค จีนขจร
๔๓. นางสาวกาญจนา ใจยืน
๔๔. นายไพบูลย ศรีสุวรรณ
๔๕. นายดิเรก บําเพ็ญ
๔๖. นายสมพงษ เมืองวัฒนะ
๔๗. นายบุญเตือน ศัพทเสวี
๔๘. นายปCญญา ลาวัลย
๔๙. นายสุรโชติ ชั่งใจ
๕๐. นายอลงกต แก'นคิรี
๕๑. นายมนัส อินเอก
๕๒. นางมนัสฐชนก ปลั่งสอน
๕๓. นางสาวรัชดา ทองสุข
๕๔. นางบังอร คลังทรัพย
๕๕. นางชะอุม หิรัญโญภาส
๕๖. นายสมหวัง จันทวงษ
๕๗. นางธมนตวรรณ โตทอง

-๒รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานอิฐ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทรนิรมิต
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทายย'าน
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไผ'ลอม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทรย
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลิ้นทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจําปาหล'อ
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพทูล
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปลดสัตว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิวงษ
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนโคศุภราช
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมหาดไทย
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไชยภูมิ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไชโย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดละมุด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวงษภาศน
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดเจาบุญเกิด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม/วัดเทวราช
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมหานาม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมะขาม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานชะไว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานปJา
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดกําแพง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนางเล'ว/วัดบางศาลา
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทรยนิโครธาราม
แทนผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลปJาโมก/วัดเกตุ
แทนผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

๕๘. นายฉลอง อําพันเรือง
๕๙. นายวรัญKู อยู'เจริญ
๖๐. นายชาติ มารยาท
๖๑. นายวิทยา รัตนธารากร
๖๒. นายเกรียงไกร บํารุงจิตร
๖๓. นางฉวีวรรณ ร'วมพร
๖๔. นายเทพ ไทยธานี
๖๕. นายจําเนียร แจ'มอําพร
๖๖. นายผดุง รุ'งแจง
๖๗. นางนริสรา ชูวงษ
๖๘. นายธานินทร สุขเกษม
๖๙. นายธีรวุฒิ บุญสอน
๗๐. นายวีระชาติ มาลัย
๗๑. นายเมธี พันธงาม
๗๒. นายสานิต ขจรศิลปL
๗๓. ว'าที่ ร.ต.ถาวร พึ่งอุทัยศรี
๗๔. นายอุดม ลิ้มบุญเจริญ
๗๕. นายวิชา จิตชื่น
๗๖. นางสรามล คําเขื่อน
๗๗. นางรฐา เสือคง
๗๘. นายเอนกพงษ อ'วมรอต
๗๙. นายเจริญศักดิ์ กระแสร
๘๐. นายสาโรจน โพธิ์ศรี
๘๑. นายมนู สุโธ
๘๒. นายพชร บุญสว'าง
๘๓. นายสมชัย บุญอิ่ม
๘๔. นายสุรพงษ แกวภักดี
๘๕. นางมาลัย โพธิ์ศรี
๘๖. นางบังอร บํารุงผล
๘๗. นายไพบูลย ปรากฎผล
๘๘. นางสาวกุหลาบ พรมเมศ
๘๙. นายสมควร สิงหคะ
๙๐. นายพิสุทธิ์ อัมพรพงศ

-๓ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดท'า
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดถนน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพิจารณโสภณ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเอกราช
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลาดเคา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดม'วงคัน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เอน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลั่นทม
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีกุญชร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางชาย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคําหยาด
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทราราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสนธิธรรม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทางพระ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานสราง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามประชุม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางมณี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทองกลาง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดท'าสามัคคี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโคกพุทรา
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดท'าตลาด
ผูอํานวยโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง

๙๑. นายศราวุธ ดีชัย
๙๒. นางพรรณี สีม'วง
๙๓. นายวัลลภ เดชฟุOง
๙๔. นายชาติชาย เฉลยจรูญ
๙๕. นายสมนึก ยอดขํา
๙๖. นายรุ'งโรจน โกสยะมาศ
๙๗. นางสาวจุฬามาศ แกวทอง
๙๘. นายสมบูรณ สุวรรณภูมิ
๙๙. นายสมชาย วีระวรรณ
๑๐๐. นายพงษศักดิ์ ทองศักดิ์
๑๐๑. นายสุนันท ศรีกระจ'าง
๑๐๒. นายบุญมา เปรมปรี
๑๐๓. นางสําเริง ยอดมิ่ง
๑๐๔. นายกิตติรัตน กลัดแกว
๑๐๕. นางภทรพร สุธาพจน
๑๐๖. นางสงวน มีสกุล
๑๐๗. นางอัญชิสา ธนาวงษ
๑๐๘. นางมะลิวัลย โพธิ์ศรีนาค
๑๐๙. นางสุภาพ แตงอ'อน
๑๑๐. นายธีรวุธ จิระโภคิน
๑๑๑. นางปรานอม แกวสุข
๑๑๒. นางวิไล ขวัญสงค
๑๑๓. นายปรีชา ปุลวัน
๑๑๔. นายพนม สุทธิพงษ
๑๑๕. นายวาทิต ทองเพ็ชร
๑๑๖. นายชํานาญ สกุลณี
๑๑๗. นายวิทยา มีสกุล
๑๑๘. นายพิพัฒน ขวัญมงคล
๑๑๙. นายสมนึก คําแกว
๑๒๐. นายณรงคศักดิ์ ฉัตรเจริญพร
๑๒๑. นายเนตร วงศธีระทวีพร
๑๒๒. นางสาวอรุณีย อึ้งภากรณ

-๔ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดท'าอิฐ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสว'าง
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดข'อย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบุญเกิด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดน้ําอาบ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดท'าโขลง
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดขุมทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแปดแกว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทํานบ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวันอุทิศ
แทนผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหลวง
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนบานศาลาดิน
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลาดเปQด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางมณี
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศาลาดิน
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยคันแหลน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตลาดใหม'
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยโรง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนอย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอบทม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไผ'หมูขวิด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยคลา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนางชํา
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางจักร

๑๒๓. นายวิศิษฐ รวยทรัพย
๑๒๔. นายสฤษดิ์ บุญมี
๑๒๕. นายภูดิศ พัดพิน
๑๒๖. นายนิวัต ทรัพยมาก
๑๒๗. นางเดือนเพ็ญ พรมทอง
๑๒๘. นายสงัด พึ่งประสิทธิ์
๑๒๙. นางสมพิศ คลายเจริญสุข
๑๓๐. นางลัดดา แยมจํานัน
๑๓๑. นายกองแกว ธรรมสา
๑๓๒. นายชัยณรงค วรเกียรติตระกูล
๑๓๓. นายสาร สังขทองวิเศษ
๑๓๔. นายประเสริฐ ลูกฟCก
๑๓๕. นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ
๑๓๖. นายเสนาะ หิรัญอ'อน
๑๓๗. นายวิสุทธิ์ โตปSติ
๑๓๘. นายอรรคพล สุวรรณผา
๑๓๙. นางสารี่ คงอ'อน
๑๔๐. นายมาโนช หล'อเหลี่ยม
๑๔๑. นางสาวจรูญ สําลีอ'อน
๑๔๒. นายไพเราะ พัตตาสิงห
๑๔๓. นายสําราญ ชักนํา
๑๔๔. นายบุญพา ฤกษฉวี
๑๔๕. นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ
๑๔๖. นายเอกบรินทร ชูช'าง
๑๔๗. นายสมดี เพียรการคา
๑๔๘. นายกรวิชญ เกลี้ยงสอาด
๑๔๙. นายสมบัติ พูลกสิ
๑๕๐. นายสมศักดิ์ วงษจันทร
๑๕๑. นายสามารถ คงสุข
๑๕๒. นายสรวง นิลดี
๑๕๓. นายสุเทพ บุญชู
๑๕๔. นายสมชัย ยิ้มชอย
๑๕๕. นางชนาลักษณ โคงาม
๑๕๖. นายสําฤทธิ์ สําลีอ'อน

-๕ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดน้ําพุ
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดสี่รอย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองพูล
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหลักแกว
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลานชาง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองสําโรง
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดใหม'ทางขาม
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไผ'วง
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตนทอง
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดสิทธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามโก
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบานลําสนุ'น
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองถ้ํา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ/วัดไผ'แหลม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดท'าชุมนุม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองกร'าง
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนตาวง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามขาว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานพราน
แทนผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
ผูอํานวยการโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานเพชร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทองเลื่อน
รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยาง
ผูอํานวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานแก
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหวา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนกร'าง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทรมณี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังน้ําเย็น

๑๕๗. นายสมเกียรติ จรรยารัตน
๑๕๘. นายภาณุพล ตรีธนะ
๑๕๙. นางอัญชลี ชูจิตร
๑๖๐. นายบุญยิ่ง เชื้อนิล
๑๖๑. นายอรุณ เสนาะคํา
๑๖๒. นายประทุม ม'วงประดับ
๑๖๓. นางสาวเพ็ญศรี อยู'ถาวร
๑๖๔. นางนวลเนตร กวยาวงศ
๑๖๕. นายจตุพร พึ้งนอย
๑๖๖. นางสมหมาย วะสีนนท
๑๖๗.นายกรรมาธิการ จิตตะมาก
๑๖๘. นางธัญนันท พึ่งวงศญาติ
ผูเขาร'วมประชุม
๑. นางมานพ มณีโชติ
๒. นางสาวกรวิภา แสงนาค
๓. นางสุณี บุญเลิศ
๔. นางสาวสุภาวรัตน สมานพันธสกุล
๕. นางเพ็ญศรี พรพึงพระกาฬ
๖. นางสมคิด ชีระภากร
๗. นางวราภรณ บุญใส
๘. นางศิริพร โพธิ์ชื่น
๙. นายฉลาด พันธุไม
๑๐. นายเสรี ใบบัว

-๖แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดหมื่นเกลา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองยาง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสีบัวทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแกวกระจ'าง
แทนผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองเสือ
ผูอํานวยการโรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนสนิทวิทยา
แทนผูอํานวยการโรงเรียนราษฎรนิยมวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพูนสุข
ผูอํานวยการโรงเรียนวรดิตถวิทยาประสูทน
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวงศสวัสดิ์วิทยา
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ช'างสี ช ๔
ช'างสี ช ๔

ผูไม'มาประชุม
๑. นายสมปอง คงอ'อน
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง
๒. นางสุฑาวรรณ สิริอัคคะโชติ
ลาพักผ'อน
๓. นางวัฒนาพร อินทรไทร
ลาพักผ'อน
๔. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจุฬามุนี
๕. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปJามุนี
๖. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสระแกว
๗. ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองอ'างทอง
๘. ผูอํานวยการโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ

-๗เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีก'อนวาระประชุม
การมอบเมล็ดพันธุผักใหกับโรงเรียนในสังกัด สพป.อ'างทอง ที่เขาร'วมโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ตาม
ความร'วมมือของคณะกรรมการอาชีวศึกษากับ สพฐ.โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหบุรี จํานวน ๑๘ โรงเรียน
ดังนี้
๑.โรงเรียนวัดหวยคันแหลน
๒.โรงเรียนวัดอบทม
๓.โรงเรียนวัดใหม'ทางขาม
๔.โรงเรียนชุมชนวัดน้ําพุ
๕.โรงเรียนบานดอนตาวง
๖.โรงเรียนชุมชนวัดท'าอิฐ
๗.โรงเรียนวัดมะขาม
๘.โรงเรียนวัดไชยภูมิ
๙.โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
๑๐.โรงเรียนบานหวยคลา
๑๑.โรงเรียนวัดสามประชุม
๑๒.โรงเรียนวัดบานปJา
๑๓.โรงเรียนวัดสีบวั ทอง
๑๔.โรงเรียนวัดวันอุทิศ
๑๕.โรงเรียนวัดโพธิวงษ
๑๖.โรงเรียนวัดหัวสะแกตก
๑๗.โรงเรียนวัดสิทธาราม
๑๘.โรงเรียนวัดม'วงคัน
นายเพชรรัตน0 นิ่มพันธุ0 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง เปQนประธานดําเนินการ
ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
การสอบผูบริหารสถานศึกษา ที่อบรมผูบริหารสถานศึกษามาแลว เลือกสถานศึกษา จํานวน ๘ ท'าน ดังนี้
๑.นางมานิตา สังขชุม
เลือกโรงเรียนกระทุ'มราย อําเภอเมืองอ'างทอง
๒.นายบุญชู กิ่งจันทร
เลือกโรงเรียนวัดมะนาวหวาน อําเภอวิเศษชัยชาญ
๓.นายดํารงค ทองคําชู
เลือกโรงเรียนวัดลิ้นทอง อําเภอเมืองอ'างทอง
๔.นายจัตรุงค วงษปาน
เลือกโรงเรียนวัดลาดเปQด อําเภอวิเศษชัยชาญ
๕.นางกนิฏฐา บุญร'วม
เลือกโรงเรียนบานดอนตาวง อําเภอสามโก

๖.นายชัยวัฒน มั่นอก
๗.นายวัฒนา สังขชุม
๘.นางฐิติรัตน ดอกจันทร
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๘เลือกโรงเรียนวัดแปดแกว อําเภอวิเศษชัยชาญ
เลือกโรงเรียนวัดโคศุภราช อําเภอเมืองอ'างทอง
เลือกโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช'อ อําเภอเมืองอ'างทอง

นโยบายของ ท"านเลขาธิการฯ ระยะเร"งด"วนภายใน ๑ ป= สพฐ.ทํา ๖ แผนปฏิรูปการศึกษา ๕๘ – ๖๓
อบรมครูทั่วประเทศ
จัดการเรียนการสอนตามทักษะเด็ก
พัฒนาภาษาอังกฤษ
เตรียมขอความร"วมมือเอกชนแยกแบบฝEกหัด ออกจากแบบเรียนตามคําแนะนํานายกฯ
นายกมล รอดคลาย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล"าวว"า ขณะนี้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดเดินหนาจัดทํายุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ โดยแบ'งออกเปQน ๒ ระยะดวยกัน ซึ่งระยะแรกเปQนระยะด'วนที่จะพยายามดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑ ปW
๑.การอ"านออกเขียนไดของเด็กชั้นประถมศึกษาป=ที่ ๑
ตอนนี้ สพฐ. ไดดําเนินการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนต'าง ๆ รวมถึงการสอนแบบแจกลูกสะกดคําต'อ
จากนี้จะมีการอบรมการสอนในรูปแบบ Brain Based Learning (BBL) ใหกับครูทั่วประเทศ และเมื่อจบภาคเรียนจะมี
การประเมินผล โดยทางสถาบันภาษาไทย และสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) เปQนผูออกแบบประเมิน
๒.สถานการณ0โรคไขเลือดออกจังหวัดอ"างทอง
กรมควบคุมโรคไดคาดการณโรคไขเลือดออกจังหวัดอ'างทอง อยู'ในกลุ'มพื้นที่เสี่ยงสูงต'อการระบาดของโรค
ในช'วงเขาสู'ฤดูฝนนี้
- กลุ'มเด็กนักเรียนช'วยอายุ ๕ – ๑๔ ปW เปQนช'วงอายุที่เกิดโรคมากที่สุด และช'วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปW
เปQนช'วงอายุที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
- จํานวนผูปJวยโรคไขเลือดออกของจังหวัดอ'างทอง ๑ ม.ค.๕๘ – ๒๒ พ.ค. ๕๘ มีผูปJวยรวมทั้งสิ้น
๑๖๑ ราย อยู'ในลําดับที่ ๗ ของประเทศ
- ขอความร'วมมือโรงเรียน วัด โรงพยาบาล สถานที่ราชการและภาคประชาชนทุกหลังคาเรือน ร'วมมือ
กันกําจัดไม'ใหมีลูกน้ํายุงลาย ภาชนะขังน้ํา ซึ่งจะลดความเสี่ยงการระบาดของโรคไขเลือดออกได
๓. การเร"งรัดการเบิกจ"ายงบประมาณ ของทุกส'วนราชการในจังหวัดอ'างทอง ใหทุกส'วนราชการเร'งรัดการ
เบิกจ'ายงบประมาณใหเปQนไปตามกําหนด
- ใหทุกสถานศึกษาเร'งรัดการเบิกจ'ายงบประมาณใหเปQนไปตามกําหนด กรณีถาผูรับเหมาไม'ดําเนินการตาม
กําหนด ใหทําหนังสือแจงเปQนทางการ
๔. ปลาประจําจังหวัดอ"างทอง
ชื่อ ปลาตะเพียนทอง ประกาศใหเปQนปลาประจําจังหวัดอ'างทอง เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

-๙-

๕. การแต"งกาย ของจังหวัดอ"างทอง เนนย้ํา
วันจันทร เครื่องแบบขาราชการ (ชุดสีกากี)
วันอังคาร ชุดสุภาพ ผาไทย
วันพุธ
เสื้อยืดลายธงชาติ
วันพฤหัสบดี ชุดสุภาพตามที่ส'วนหน'วยงานกําหนด
วันศุกร เสื้อตุeกตาประจําจังหวัดอ'างทอง
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๑๐หน"วยตรวจสอบภายใน
จากการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา และจากการดําเนินการติดตามการปฏิบัติงาน
ดานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของหน'วยตรวจสอบภายใน พบว'า สถานศึกษายังปฏิบัติงานดาน การเงิน บัญชี และพัสดุ
ยังไม'ถูกตอง ไม'เปQนไปตามระเบียบ มีการใชแบบฟอรมที่หลากหลาย หน'วยตรวจสอบภายใน ขอสรุปขอบกพร'อง ในการ
ปฏิบัติงานการเงินบัญชี และพัสดุ เพื่อใหโรงเรียนไดนําไปปรับปรุงแกไข ใหถูกตอง ดังนี้
๑.ไม'บันทึกการรับ – จ'ายเงินที่ไดรับจากการบริจาค ในทะเบียนคุมเงินรายไดสถานศึกษา (บันทึกนอกระบบ
ของทางราชการ ทําบัญชีรับ – จ'ายในสมุด)
๒.ไม'จัดทําทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ตามระบบควบคุมการเงินของหน'วยงานย'อย ๒๕๔๔ (จัดทํา
ทะเบียนคุมการรับ – จ'ายเงิน เพียงบัญชีเดียว ไม'แยกตามประเภทของเงินที่ไดรับ เช'น เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุน
ปCจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เงินเรียนฟรี ๑๕ ปWฯ)
๓.ไม'นําส'งดอกเบี้ยเงินอุดหนุน และดอกเบี้ยเงินอาหารกลางวัน เปQนเงินรายไดแผ'นดิน และไม'บันทึกรายการรับ
และนําส'งในทะเบียนคุมเงินรายไดแผ'นดิน (ไม'นําส'งดอกเบี้ย/เก็บรักษาไวนานเกินอํานาจ /นําส'งแต'ไม'บันทึกในทะเบียนคุม)
๔.ไม'จัดทําหลักฐานประกอบการเบิกจ'าย (มีแต'ใบเสร็จรับเงินของรานคา ไม'มีหลักฐานการจัดซื้อ/จัดจาง)
๕.ไม'จัดส'งรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
๖.ไม'จัดส'งรายงานเงินรายไดสถานศึกษา
๗.เก็บรักษาเงินเกินอํานาจการเก็บรักษา
๘.การจัดซื้อ/จัดจาง ไม'เปQนไปตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปW
๙.ไม'จัดทําบัญชีวัสดุ และใบเบิกพัสดุ
๑๐.ไม'จัดทําทะเบียนคุมเงินตามโครงการ (เนื่องจากการจัดซื้อ – จางไม'ตรงกับแผนปฏิบัติการประจําปW)
๑๑.ไม'จัดทําทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ สั่งจาง
๑๒.ไม'จัดทําบัญชีวัสดุ และใบเบิกพัสดุ
๑๓.ไม'หักภาษี ณ ที่จ'าย (การจ'ายเงิน ใหกับ บุคคลธรรมดา ตั้งแต' ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป นิติบุคคล ๕๐๐ บาท
ขึ้นไป หักภาษี ณ ที่จ'าย ๑% /หัก – นําส'ง แต'ไม'บันทึกรายการในทะเบียนคุม / นําส'งเกินกําหนดเวลา (ภายในวันที่ ๗
ของเดือนถัดไป)
๑๔.ไม'จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน(ทํา แต'ไม'ครบถวนทุกรายการที่มี)
๑๕.ไม'คํานวณทุกสิ้นปWงบประมาณ สําหรับครุภัณฑที่มีราคา ต'อชิ้น/ต'อกลุ'ม ตั้งแต' ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๑๖.ไม'เขียนเลขรหัสครุภัณฑไวที่ตัวครุภัณฑ
แนวปฏิบัติ
๑.การใชจ'ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน รายการค'าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
๑.๑ ใหสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปW ที่สอดคลองกับภารกิจ นโยบาย และจุดเนนของ สพฐ
๑.๒ นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปWของสถานศึกษา เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบ
๑.๓ รายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาใหสาธารณชนไดรับทราบ

-๑๑๑.๔ การใชจ'ายเงินงบประมาณตองสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปWของสถานศึกษา (ร'างแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการสนับสนุนค'าใชจ'ายในการจัดการศึกษาตั้งแต'ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปWงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๔๘)
๒.การรับเงินทุกครั้ง ใหโรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกรายการรับ ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ตามประเภทของเงินที่ไดรับ
๓.บันทึกรายการรับ-จ'าย เงินของโรงเรียนในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ตามระบบควบคุมการเงินของ
หน'วยงานย'อย ๒๕๔๔
๔.การนําส'งดอกเบี้ยเงินอุดหนุน และดอกเบี้ยเงินอาหารกลางวัน ใหนําส'งเปQนเงินรายไดแผ'นดินปWละ ๒ ครั้ง
คือ หลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน และหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปW
๕.การส'งรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน ใหนําส'ง สพป.อ'างทอง ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
๖.เงินรายไดสถานศึกษา
๑) อํานาจการเก็บรักษาเงินรายไดสถานศึกษา (หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๓๘๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม
๒๕๔๙)
-เงินรายไดสถานศึกษา
ประเภทเงิน

วงเงินสํารองจ'าย ณ สถานศึกษา

วงเงินฝากธนาคาร

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เงินรายไดสถานศึกษา
- นักเรียนไม'เกิน ๑๒๐ คน

(ส'วนที่เกินฝาก สพป.)
- นักเรียน ๑๒๐ คน ขึ้นไป

๓๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐
(ส'วนที่เกิน ฝาก สพป.)

- เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน นําฝากธนาคารไดไม'เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ส'วนที่เกินใหนําฝาก สพป.
อ'างทอง
๒) การใชจ'ายเงินรายไดสถานศึกษา ใชในการจัดการศึกษา และค'าใชจ'ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา
ตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใชจ'ายเงินรายไดสถานศึกษา ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังรายการต'อไปนี้
๒.๑ รายจ'ายค'าจางชั่วคราว เพื่อจางครูผูสอน พนักงานที่ปฏิบัติงานในลักษณะอํานวยการ
๒.๒ รายจ'ายงบดําเนินงาน (ค'าตอบแทน ค'าใชสอย ค'าวัสดุ และค'าสาธารณูปโภค)
ยกเวน ค'าใชจ'ายในการเดินทางไปราชการต'างประเทศ
๒.๓ รายจ'ายงบเงินอุดหนุน สําหรับช'วยเหลือนักเรียนที่ยากจนขาดแคลน
๒.๔ รายจ'ายเฉพาะงบลงทุน ที่เปQนประโยชนต'อการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

-๑๒๒.๔.๑ ค'าครุภัณฑ ที่มีวงเงินต'อหน'วยต่ํากว'า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๔.๒ ค'าที่ดินและสิ่งก'อสราง ที่มีวงเงินครั้งหนึ่งต'อกว'า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓) การใชจ'ายเงินรายไดสถานศึกษาในส'วนที่เปQนเงินที่มีผูมอบใหโดยมีวัตถุประสงคชัดแจง ใหนําไปใชจ'าย
หรือก'อหนี้ผูกพันไดเฉพาะในกิจการที่ผูมอบระบุวัตถุประสงคในการใชไวเท'านั้น
๔) การใชจ'ายเงินรายไดสถานศึกษาเพื่อเปQนเงินยืม ไดในกรณี ดังต'อไปนี้
๓.๑ ค'าบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสภาพแวดลอม และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
๓.๒ การยืมเงินเพื่อดําเนินงานจัดหารายไดใหกับสถานศึกษา
๓.๓ การยืมเงินเพื่อทดรองจ'ายเปQนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร
เฉพาะในส'วนที่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณมาชดใชเงินรายไดสถานศึกษาได
๕) หามสถานศึกษา ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง และก'อหนี้ผูกพัน เกินวงเงินรายได สถานศึกษาที่มีอยู' ณ วันที่
ดําเนินการ
๖) รายงานการรับ-จ'ายเงินรายไดสถานศึกษา ใหคณะกรรมการสถานศึกษา และ สพป.ทราบภายใน ๓๐ วัน
นับแต'วันสิ้นปWงบประมาณ (ตามประกาศ สพฐ.ว'าดวยหลักเกณฑ อัตรา และวิธีการนําเงินรายไดสถานศึกษาไปจ'าย
เปQนค'าใชจ'ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เปQนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑)
๖.การบันทึกบัญชีวัสดุ และครุภัณฑ
-วัสดุใหบันทึกรายการรับ – จ'าย ในบัญชีวัสดุ และจัดทําใบเบิกพัสดุ
-ครุภัณฑ=มีลักษณะคงทน อายุการใชงานเกินกว'า ๑ ปW การบันทึกรายการครุภัณฑ
๑) ครุภัณฑที่มีมูลค'า ตั้งแต' ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ใหบันทึกในทะเบียนคุมทรัพยสิน และคํานวณค'าเสื่อม
ราคาประจําปW
๒) ครุภัณฑที่มีมูลค'า ไม'ถึง ๕,๐๐๐ บาท ใหบันทึกในทะเบียนคุมทรัพยสิน แต'ไม'ตองคํานวณค'าเสื่อมราคา
ประจําปW (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานฯ ไดมอบให นายบุญสืบ กลิ่นธรรม รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง เปQน
ประธานในการประชุมดําเนินการต'อตามระเบียบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง ไดจัดส'งรายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
ใหโรงเรียนในเว็บไซต เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับรอง

-๑๓ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กลุ"มอํานวยการ
นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง
๓.๑ ขอความร"วมมือรณรงค0แต"งกายผาไทย
ดวยรัฐบาลมีนโยบายสําคัญนโยบายหนึ่ง กล'าวคือ การนําผาไทยมาใชเปQนเครื่องแต'งกายสุภาพทุกกระทรวง
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรการประหยัดพลังงาน อนุรักษวัฒนธรรมไทยและการส'งเสริมอุตสาหกรรมผาประจําทองถิ่น
ตามนโยบายของรั ฐบาล จังหวั ด อ'างทอง จึ งไดทํ าสโลแกนการรณรงคผาไทยว' า “จั งหวัด อ' างทองร'ว มใจใส' ผ าไทย
ทั่วจังหวัด” อาทิตยละ ๑ ครั้ง และช'วงเทศกาลสําคัญต'าง ๆ ตามประเพณีไทย โดยเริ่มตั้งแต'เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
จึงขอความร'วมมือ เชิญชวนขาราชการและบุคลากรในสังกัดแต'งกายชุดสุภาพเรียบรอย ดังนี้
วันจันทร
เครื่องแบบขาราชการตามสังกัด หรือชุดประจําหน'วยงาน
วันอังคาร
ชุดสุภาพผาไทย สตรีนุ'งผาซิ่น (ผาไหม ผาฝOาย ผาขาวมา หรือผาพื้นเมือง)
วันพุธ
เสื้อยืดลายธงชาติ
วันพฤหัสบดี ชุดสุภาพตามที่ส'วนราชการ/หน'วยงานกําหนด
วันศุกร
ชุดสุภาพเสื้อประจําจังหวัดอ'างทอง (เสื้อตุeกตาชาววัง)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒ คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป= ๒๕๕๘ (ในรอบ ๙ เดือน)
ตามที่ สพฐ.ไดกําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปWงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยรายงานผลในระบบ KRS และระบบ ARS รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ
๑๒ เดือน ซึ่งการรายงานในรอบ ๖ เดือน เมื่อวันที่ ๑ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น
สําหรับการรายงานในรอบที่ ๒ ซึ่งเปQนการรายงานรอบ ๙ เดือน ระหว'างวันที่ ๑-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่จะ
ถึงนี้ ขอใหโรงเรียนไดตรวจสอบขอมูลและรายงานในเรื่องที่เกี่ยวของใหเปQนปCจจุบัน ถูกตอง และครบถวน เช'น โรงเรียน
เรียนวิถีพุทธ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๓ ประชาสัมพันธ0โครงการฟLMนฟูศีลธรรมโลก ประจําป=การศึกษา ๒๕๕๘ และโครงการตอบปNญหาธรรมะ
“ทางกาวหนา” ครั้งที่ ๓๔ (คุณนรินทร0 เย็นใจ จากชมรมพุทธศาสตร0สากลในอุปถัมภ0สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย0)
โครงการฟLMนฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๑๐
๑.มุ'งเนนสราง และพัฒนาเยาวชนตนแบบดานศีลธรรมที่มีค'านิยมฯ ๑๒ ประการ
๒.พัฒนาเยาวชนตนแบบดานศีลธรรมใหศักยภาพ พรอมกับการเขาสู'ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
กิจกรรรม ในโครงการ ที่สอดคลอง กับนโยบายรัฐ ที่สามารถทําความร'วมมือ หรือบูรณการลงสู' ชั่วโมงการเรียนการ
สอนได
สําหรับสถานศึกษาที่เขาร'วมโครงการฯ จะไดรับทุนพระเทพญาณมหามุนี เพื่อการฟqrนฟูศีลธรรมโลก ทุนละ
๖,๐๐๐ บาท ต'อ ๑ ทีม (๔๕ คน)

-๑๔สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กพิเศษ ตองมีผูนําเยาวชนตนแบบดานศีลธรรม อย'างนอยที่สุด ๒๕ คนขึ้นไป จะ
ไดรับทุนฟqrนฟูศีลธรรมโลก ๓,๐๐๐ บาท
สําหรับสถานศึกษาที่เขาร'วมโครงการฯ ทุนตนสมบัติจักรพรรดิ ทุนละ ๕๐๐ บาท ๑๐ ทุนต'อ ๑ ทีม (๔๕ คน)
เลือกจากความประพฤติและผลการเรียน
สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กพิเศษ ตองมีผูนําเยาวชนตนศีลธรรมอย'างนอยที่สุด ๒๕ คนขึ้นไปจะไดรับ ๕ ทุน
รางวัลคุณภาพฟqrนฟูศีลธรรมโลก ชิงโล'พระราชทานจากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เปSดรับสมัครสํานักงานเขตฯเขาร'วมโครงการ ตั้งแต'บัดนี้ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๔ โครงการบรรพชาสามเณรฟLMนฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ป=การศึกษา ๒๕๕๘
(สนใจสอบถามรายละเอียดที่ รองปุณญอุษา ผดุงหมาย)
ดวยชมรมพุทธศาสตรสากล ในอุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ร'วมกับคณะสงฆทั่วไทย องคกรภาคี
ภาครัฐและเอกชน ไดจัดทํา “โครงการบรรพชาสามเณรฟqrนฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝCง
คุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีจิตสํานึกความเปQนไทย รูจักสามัคคี มีวินัย มีความ
รับผิดชอบต'อสังคม และมีจิตสาธารณะใหกับเยาวชนผูเขาร'วมโครงการฯโดยโครงการจะดําเนินการเปQน ๒ ระยะ คือ ใน
ปWการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว'างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗-เมษายน ๒๕๕๘ และในปWการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว'างเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๘-เมษายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๕ ทุนการศึกษามูลนิธิทวี “บุณยเกตุ ป=การศึกษา ๒๕๕๘”
ดวยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะใหทุนการศึกษา ปWการศึกษา ๒๕๕๘ แก'ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่กําลัง
ศึกษาต'อระดับปริญญาเอก หลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง จํานวน ๕ ทุนๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท
(ตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข ๓ หนา ๒๖- ๒๘)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๖ ประชาสัมพันธ0โครงการฝEกอบรม
ดวย สถานการศึกษาต'อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการฝsกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ขององคกร โดยมีวัตถุประสงคเพิ่มพูนความรูและนําความรูจากการอบรมไปประยุกตใชและการแกไขปCญหาในการ
ปฏิบัติงานไดอย'างถูกตองและมีประสิทธิภาพ จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑.หลักสูตร “กลยุทธการสรางสัมพันธในการทํางานแบบองครวม และการบริหารความขัดแยงอย'าง
สรางสรรค” ระหว'างวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมฮอลิเดยการเดนท แอนดรีสอรท จังหวัดเชียงใหม'
ค'าลงทะเบียนท'านละ ๓,๐๐๐ บาท
๒.หลักสูตร “เลขานุการรุ'นใหม' : มือขวาผูบริหาร” ระหว'างวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม
เชียงใหม'ฮิลล จังหวัดเชียงใหม' ค'าลงทะเบียน ท'านละ ๓,๕๐๐ บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๑๕กลุ"มบริหารงานบุคคล
นายอดิศักดิ์ พรหมศร ผูอํานวยการกลุ"มบริหารงานบุคคล
-การปรับอัตราเงินเดือน กลุ'มบริหารงานบุคคลกําลังดําเนินการอยู' ดําเนินการไปเกือบ ๑๐๐% สพฐ.ไดแจงการ
ชะลอการดําเนินการ ใหรอหนังสือ สพฐ.สั่งการก'อน ฝากประชาสัมพันธครูใหทราบดวย
-การปรับอัตราค'าจางลูกจางประจํา หลักการระเบียบ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ที่ผ'านมา ไดค'าตอบแทน ๒ % ๔%
ใหบวกเลย ของลูกจางมีคนเดียวที่โรงเรียนวัดตลาดใหม' ส'วนลูกจางประจํา กลุ'มบริหารงานบุคคลดําเนินการเสร็จแลว
จะส'งใหโรงเรียน
-เนื่องจากว'ามีอัตราจางชั่วคราว ประมาณ ๑๐๐ อัตรา มีบางโรงเรียนจางอายุเกิน ๖๐ ปW ไปแลว ใหเปQนลูกจาง
ชั่วคราว ไม'สามารถจางได ตองทําความตกลงกับกระทรวงการคลังก'อน จึงจะจางได
-การประกาศรับสมัครศึกษานิเทศก ของ สพป.อ'างทอง ขาดแคลนสาขาเอกภาษาอังกฤษ สพป.รับสมัคร วันที่
๙-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไม'เวนวันหยุดราชการ รายละเอียดสามารถดูไดที่หนาเว็บไซต สพป.อ'างทอง
-สพป.อ'างทอง สํารวจผูที่จะอบรมเกี่ยวกับวิทยฐานะพิเศษ เชี่ยวชาญ มีผูสมัคร จํานวน ๖๖ คน ใครประสงค
จะสมัครเพิ่มเติม ใหสมัครไดภายในวันนี้
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ"มนโยบายและแผน
๓.๗ รายงานประเมินนักเรียน ป.๑ – ป.๖ ป= ๕๘ อ"านออกเขียนได
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดแจงใหสถานศึกษาทุกแห'งเตรียมความพรอมในการ
ดําเนินงานตามนโยบายการอ'านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปWที่ ๑-๖ ปWการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ภายใน
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยใชเกณฑการใหคะแนน อ'านออกเขียนได (ป.๑-๓) อ'านคล'องเขียนคล'อง (ป.๔-๖) และกรอก
ผลการประเมินลงในแบบรายงานนักเรียน ป.๑ – ๖ ปW ๕๘ อ'านออกเขียนได ตามเอกสารที่แนบมานี้ เพื่อรองรับการ
รายงานลงในระบบอิเล็กทรอนิกส e-Mes ซึ่ง สพฐ.กําลังจัดทําระบบดังกล'าว และกลุ'มนโยบายและแผนจะไดดําเนินการ
แจงสถานศึกษาทราบเพื่อดําเนินการในโอกาสต'อไป
เพื่อโปรดทราบและขอใหโรงเรียนไดเตรียมการจัดทําแผนรายงานซึ่งกลุ'มนโยบายและแผนจะไดแจงให
ดําเนินการต'อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๘ การจัดทําเอกสารรายงานการจัดการศึกษา ประจําป=งบประมาณ ๒๕๕๗
ดวยสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ' า งทอง โดยกลุ' มนโยบายและแผน ไดดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
เอกสารรายงานการจัดการศึกษา ประจําปWงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร'ประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงานของหน'วยงาน และใชเปQนขอมูลในการพัฒนาในโอกาสต'อไป
เพื่อโปรดทราบและมอบใหโรงเรียนในสังกัดไวใชประโยชนต'อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๑๖-การรายงานผลการบริหารงบประมาณลงทุน ที่ดินและสิ่งก'อสราง ตามที่โรงเรียนไดงบประมาณไปแลว กลุ'ม
นโยบายและแผน สพป.อ'างทอง จะเปSดใหรายงานตั้งแต'เริ่มตนจนถึงกระบวนการแลวเสร็จ โรงเรียนหลายแห'งยังไม'
รายงานทางระบบ ใหเปSดเขาไปรายงานในระบบ
-งบประมาณที่โรงเรียนไดรับหลายรูปแบบ มีโรงเรียนหลายโรงเรียนยังไม'ดําเนินการ มาดําเนินการที่เลยกําหนด
ไปแลว หนังสือที่เขตพื้นที่ฯ แจงไปขอใหดําเนินการตามกําหนดดวย
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ"มส"งเสริมการจัดการศึกษา
นายนพปฎล บุญพงษ0 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง
๓.๙ โครงการหองเรียนสีขาว
ยาเสพติดเปQนปCญหาสําคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเปQนนโยบายที่ตองเร'งดําเนินการแกไขอย'างจริงจัง ทั้งนี้เพราะ
ปCญหายาเสพติดที่มีการแพร'ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ไดทวีความรุนแรงมากขึ้น ส'งผลกระทบต'อการพัฒนา
ประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งทางดานการเมือง และความมั่นคงของประเทศ
โรคเอดสเปQนโรคติดต'อรายแรงที่กําลังระบาดอย'างรวดเร็วในทุกจังหวัดของประเทศไทย และเปQนปCญหาเร'งด'วน
ที่รัฐบาลจําเปQนตองดําเนินการแกไข ปCจจุบันมีผูติดเชื้อหลายแสนคน และในแต'ละวันมีผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นเปQนจํานวนมาก
โดยเฉพาะกลุ'มเยาวชน ทําใหสูญเสียทรัพยากรที่มีคุณค'าต'อการพัฒนาประเทศชาติเปQนอย'างยิ่ง
พฤติกรรมที่ไม'พึงประสงคในกลุ'มเยาวชน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เที่ยวกลางคืน การพนัน การทะเลาวิวาท ติดเกม
สื่อลามกอนาจาร ฟุJมเฟqอย และวัตถุนิยมเกินฐานะ ปCญหาต'าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งเปQนพฤติกรรม
เบี่ยงเบนที่สังคมไม'ยอมรับ การปOองกันและแกไขปCญหาเปQนสิ่งสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาทั้งดานร'างกาย จิตใจ
และสติปCญญา
ศูนยอํานวยการปOองกันและแกไขปCญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดบูรณาการจัดทํา
แผนปฏิบัติการร'วมกันทุกฝJายที่เกี่ยวของ จึงไดจัดทําโครงการหองเรียนสีขาว ในสถานศึกษาทุกแห'งทั่วประเทศ โดยมี
เปOาหมายเพื่อใหครู นักเรียน ที่เปQนแกนนําเปQนผูใหความรู ความเขาใจในการใหคําปรึกษา ตักเตือนเพื่อน กระตุนเพื่อน
ปลูกฝCงค'านิยมที่ถูกตองดูแลช'วยเหลือซึ่งกันและกัน
วัตถุประสงค0ของโครงการหองเรียนสีขาว
๑.เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของมีความรู ความเขาใจ ตระหนึกถึงพิษภัยยาเสพติด ปCญหา
โรคเอดส ปCญหาการตั้งครรภก'อนวัยอันควร ปCญหาอบายมุข ปCญหาอุบัติภัยและปCญหาอื่น ๆ โดยนํานโยบายไปสู'การ
ปฏิบัติที่เปQนรูปธรรม
๒.เพื่อใหนักเรียน แกนนํา ที่มีปCญหาตองการความช'วยเหลือไดรับคําปรึกษา คําแนะนําที่ถูกตองเหมาะสมจาก
ผูที่เปQนแกนนํา และครู ครูแนะแนว
๓.เพื่อใหมีนักเรียน แกนนําในหองเรียนดูแลช'วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือนแนะนําเพื่อนในการปOองกันและ
แกไขปCญหายาเสพติด ปCญหาโรคเอดส ปCญหาการตั้งครรภก'อนวัยอันควร ปCญหาอบายมุขและปCญหาอื่น ๆ ที่เปQนสิ่ง
มัวเมาทั้งหลายและปCญหาอุบัติภัย

-๑๗๔.ส'งเสริมและสนับสนุนใหมีนักเรียน แกนนําประจําหองดูแลช'วยเหลือกัน และครู ครูแนะแนว และเพื่อนที่
ปรึกษาใหคําปรึกษาแนะนําและใหการช'วยเหลือ การบริหารจัดการ การอบรม การสนับสนุนกิจกรรม และติดตาม
ประเมินผลโดยร'วมมือกันทุกฝJาย
๕.สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกแห'งทั่วประเทศ มีการดําเนินการโครงการหองเรียนสีขาว ตลอดจน
เปQนฐานของการพัฒนาความรูและค'านิยมที่ถูกตอง
๖.เพื่อลดปCญหาการระบาดของยาเสพติด ปCญหาโรคเอดส ปCญหาการตั้งครรภก'อนวัยอันควร ปCญหาอบายมุขที่
เปQนสิ่งมัวเมาทั้งหลาย ปCญหาอุบัติภัยและปCญหาอื่น ๆ
๗.ผูบริหารสถานศึกษา ครู ใหความสําคัญกับโครงการหองเรียนสีขาว มีการประกาศเจตนารมณร'วมกันในการ
เสริมสรางคุณธรรมนําความรูและทําความดีโดยมีความร'วมมือของทุกฝJายที่เกี่ยวของ คือ คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน
๘.เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการเฝOาระวังพฤติกรรมเสี่ยง ดวยกระบวนการสรางเครือข'าย นักเรียนแกนนํา
เพื่อใหเกิดกระบวนการพัฒนาใหมีความเขมแข็งต'อเนื่องและยั่งยืน
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๐ การจําหน"ายนักเรียน
ตามแนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ กําหนดการจําหน'ายนักเรียน
ออกจากทะเบียนนักเรียนของโรงเรียน มีอยู'ดวยกัน ๕ สาเหตุ ดังนี้
๑.นักเรียนยายสถานศึกษา
๒.นักเรียนถึงแก'กรรม
๓.นักเรียนหยุดเรียนติดต'อกันเปQนเวลานาน และไม'มีตัวตนอยู'ในพื้นที่
๔.นักเรียนมีอายุพนเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
๕.นักเรียนจบการศึกษา กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๕.๑ กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นประถมศึกษาปWที่ ๖ สําหรับสถานศึกษาที่ไม'ไดรับอนุญาตใหเปSดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
๕.๒ กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปWที่ ๓
ประเด็นปNญหาที่พบบ"อย
๑.มีโรงเรียน บางแห'งขออนุญาตจําหน'ายนักเรียน ไม'ดําเนินการตามแบบที่กําหนด เลขประจําตัวประชาชน
ก็ไม'ใส' มีแต'ชื่อ นามสกุล และเลขทะเบียนนักเรียนซึ่งใชไม'ได
๒.กรณี บางโรงเรียนรายงานผลการรับนักเรียนที่ยายไปเขาเรียน สถานศึกษาแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บอกแต'ผูปกครอง ชื่อ – นามสกุล ขอยายเด็ก มาเขาเรียนที่โรงเรียนนี้ ไม'บอกว'าเด็กยายมาจากโรงเรียน อําเภอ จังหวัด
และวันที่ที่โรงเรียนรับยาย (ตองบอกในหนังสือนําดวย)
๓.กรณีเรียนหยุดเรียนติดต'อกันเปQนเวลานาน และไม'มีตัวตนอยู'ในพื้นที่ ตองใหกํานัน หรือผูใหญ'บาน รับรอง
ตามหนังสือรับรองการไม'มีตัวตน

-๑๘๔.กรณี ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงโรงเรียนสอบถามการรับนักเรียนที่ขอยายมาเขาเรียน ใหโรงเรียน
ตรวจสอบว'านักเรียนดังกล'าวมาเขาเรียน หรือไม' ผลเปQนประการใดขอใหรายงาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
ดวย เพื่อที่จะอนุญาตใหโรงเรียนที่นักเรียนยายออก จําหน'ายนักเรียนต'อไป (โรงเรียนส'วนใหญ'ไม'แจงใหเขตฯ ทราบ)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานทะเบียนและ หลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.๑ ปพ.๒ และ ปพ.๓)
กลุ'มส'งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานทะเบียน ในวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน
๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย'า ๙๐ (โดยขอความร'วมมือใหโรงเรียนส'งครู
ผูปฏิบัติงานดานทะเบียน และหลักฐานการจบการศึกษา โรงเรียนละ ๑ คน ยังมีบางโรงเรียนที่ยังไม'ส'งรายชื่อผูเขารับ
การอบรม) ขอใหแจงชื่อใหกลุ'มส'งเสริมการจัดการศึกษาทราบ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๑ การกําหนดการประชุมของกลุ"มส"งเสริมการจัดการศึกษา
-วันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ อบรมนายหมู'ลูกเสือ
-วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ องคการบริหารส'วนจังหวัดอ'างทองจัดวิ่งนิมิมาราธอน ณ วัดม'วง
-วันที่ ๑๒-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ อบรมลูกเสือสามัญรุ'นใหญ' BTC ขั้นความรูเบื้องตน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ร'วมกับ สโมสรลูกเสือและสพป.
-วันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เพื่อคัดเลือกส'งเปQนตัวแทนจังหวัด ที่กรุงเทพฯ
-วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ อบรมแนะแนวอาชีพ ม.๓ จํานวน ๖๕๐ คน ที่ โรงเรียนอนุบาลวัดอ'างทอง จํานวน
๓๙ โรงเรียน
-วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประชุมคณะ พสน.จังหวัดอ'างทอง (สารวัตรนักเรียนเดิม)
-วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สถาปนาลูกเสือแห'งชาติ ที่ค'ายลูกเสือจังหวัดอ'างทอง
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ"มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางกัลยา มาลัย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง
๓.๑๒ การกรอกแบบประเมินตนเองตามอัตลักษณ0 ๒๙ ประการ ประจําป= ๒๕๕๘ โรงเรียนวิถีพุทธ
ดวยสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ไดเปS ด เว็ บไซต การประเมิ น ตนเองตามอั ต ลั กษณ ๒๙
ประการ ปW ๒๕๕๘ โรงเรียนวิถีพุทธ โดยใหโรงเรียนกรอกแบบประเมินตนเองตามอัตลักษณ ๒๙ ประการ ปW ๒๕๕๘
รอบที่ ๑ ระหว'างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงขอใหทุกโรงเรียนประเมินตนเองตามอัตลักษณ
๒๙ ประการทาง เว็บไซต www.Viteebuddha.com
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๑๙-มหกรรมส'งเสริมศีลธรรมการประกวดกิจกรรมผูเรียนดานพระพุทธศาสนา สพป.ไดแจงใหโรงเรียนสมัครเขา
ประกวดแข'งขัน เขตพื้นที่ฯ รับสมัคร วันที่ ๑๖ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีกิจกรรม ๑๑ กิจกรรม
-คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เปQนเลิศ ประจําปW ๒๕๕๘ สพป.แจงโรงเรียนไดสมัครคัดเลือกโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เปQนเลิศ เขตพื้นที่ฯไดพิจารณารางวัลชนะเลิศ ประจําปW ๒๕๕๘ ไดแก'โรงเรียนวัดนางเล'ว จะ
ไดรับเงินรางวัลจาก สพฐ. ๕๐,๐๐๐ บาท จะไปแข'งขันระดับภาคในวันที่ ๑๐ กรกาคม ๒๕๕๘ ที่ สพป.ลพบุรี ชิงเงิน
รางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศไดแก' โรงเรียนวัดลาดเคา และโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ"มบริหารงานการเงินและสินทรัพย0
นายบุญสืบ กลิ่นธรรม รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง
-การลาออก กบข. เดือนนี้เปQนเดือนสุดทาย สําหรับผูที่ทํางานก'อน ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ ผูที่สมัคร กบข และ
เปลี่ยนใจ UNDO แจงความจํานงลาออกก'อนสิ้นเดือน
-เร'งรัดการเบิกจ'ายงบประมาณ มี ๑๘ รายการ ประมาณ ๑๖-๑๗ โรงเรียน เขตพื้นที่แต'งตั้งกรรมการไป
ตรวจสอบแลว ปCญหาที่พบ ผูรับเหมาะหาคนงานไม'ได
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ"มส"งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นายอารักษ0 อินทร0พยุง ผูอํานวยการกลุ"มส"งเสริมสถานศึกษาเอกชน
๓.๑๓ ประกาศคณะกรรมการสํานักงานคณะกรรมการส"งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง นโยบาย “ป=การศึกษา ๒๕๕๘
ป=แห"งการพัฒนาทักษะการอ"าน และทักษะการคิด”
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เห็ น ชอบใหสํ า นั ก งานคณะกรรมการส' ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน ประกาศนโยบาย
“ปWการศึกษา ๒๕๕๘ ปWแห'งการพัฒนาทักษะการอ'านและทักษะการคิด” เพื่อใหโรงเรียนเอกชนและหน'วยงานส'งเสริม
การศึกษาเอกชนทุกแห'ง ใชเปQนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาเอกชน โดยมีเปOาหมายสําคัญเพื่อใหผูเรียนมี
ทักษะการอ'านและทักษะการคิดเหมาะสมตามระดับชั้นและประเภทของการศึกษา รวมทั้งการไดรับการปลูกฝCงค'านิยม
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ
นอกจากนี้ยังกําหนดตัวชี้วัดตามนโยบายเพื่อเปQนกรอบแนวทางในการประเมินผล เช'นเดียวกับปWการศึกษาที่
ผ'านมา ซึ่งจะไดประชุมชี้แจงรายละเอียดของเกณฑการประเมินในแต'ละเปOาหมายและตัวบ'งชี้ต'อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๔ การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเปTนค"าปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเอกชนการกุศล ป=งบประมาณ ๒๕๕๗
(เพิ่มเติม)
สํานักงานคณะกรรมการส'งเสริมการศึกษาเอกชนจัดสรรงบประมาณเปQนค'าปรับปรุงอาคารเรียน ๓ หลัง เปQน
เงิน ๑,๘๑๕,๓๗๐ บาท ขณะนี้เลขาธิการคณะกรรมการส'งเสริมการศึกษาเอกชนไดลงนามขอตกลงกับผูรับใบอนุญาต

-๒๐จัดตั้งโรงเรียน เรียบรอยแลว ซึ่งโรงเรียน จะตองดําเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ระบุไวใหแลวเสร็จตามระยะเวลา
เพื่อใหคณะทํางานตรวจงานการปรับปรุงอาคารเรียน ตามคําสั่ง สช.ที่ ๑๕๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ตรวจงานบันทึกใหความเปQนประกอบการเบิกจ'ายงบประมาณอุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการส'งเสริมการศึกษา
เอกชน ต'อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๕ การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการส'งเสริมการศึกษาเอกชน กําหนดใหมีการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจําปWงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวงว'าดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ในการดําเนินงานตามขั้นตอน สพป.อ'างทองไดส'งบุคลากร ๓ คน เขารับการ
อบรม เมื่อวันที่ ๒๕๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ สช.ไดแต'งตั้งเปQนคณะกรรมการตามคําสั่ง สช.ที่ ๒๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔
กุมภาพันธ ๒๕๕๘
ประกอบดวย
๑.นายสมเกียรติ แกวมณี
รอง ผอ.สพป.อ'างทอง
ประธานกรรมการ
๒.นางธัญนันท พึ่งวงศญาติ
ผอ.รร.อนุบาลวงศสวัสดิ์วิทยา
กรรมการ
๓.นายอารักษ อินทรพยุง
ผอ.กลุ'มส'งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กรรมการและเลขานุการ
กําหนดการประเมิน
วันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
โรงเรียนราษฎรนิยมวิทยา อําเภอวิเศษชัยชาญ
วันที่ ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
โรงเรียนสนิทวิทยา อําเภอวิเศษชัยชาญ
วันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
โรงเรียนอนุบาลพูนสุข อําเภอวิเศษชัยชาญ
วันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
โรงเรียนวรดิตถวิทยาประสูทน อําเภอปJาโมก
วันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
โรงเรียนอนุบาลวงศสวัสดิ์วิทยา อําเภอปJาโมก
วันที่ ๒๒-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ อําเภอวิเศษชัยชาญ
วันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
โรงเรียนวัดสระแกว (รุ'งโรจนธนกุลอุปถัมภ) อําเภอปJาโมก
วันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
โรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ อําเภอเมืองอ'างทอง
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๒๑๓.๑๖ การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานคณะกรรมการส'งเสริมการศึกษาเอกชน จัดสรรเงินอุดหนุนค'าครุภัณฑและอุปกรณเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญทั่วไป ๒ โรงเรียน
๑.โรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ
๕๒,๐๐๐ บาท
๒.โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
๙๓๖,๐๐๐ บาท
สําหรับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ และอุปกรณไดจัดส'งใหโรงเรียนแลว
จึงขอใหโรงเรียนเร'งดําเนินการ ดังนี้
๑.ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
๒.แต'งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑและอุปกรณ
๓.แต'งตั้งคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑและอุปกรณ
ทั้งนี้ การแต'งตั้งคณะกรรมการตามขอ ๑.๒ และ ๑.๓ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน โดยใหดําเนินการจัดทําในระบบออนไลน ผ'านเว็บไซต http://๒๐๓.๑๔๖.๗๕.๘:๘๐๘๐
๔.แจงรายชื่ อ บุ ค ลากรโรงเรี ย นใหสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพื่ อ ร' ว มเปQ น
คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑและอุปกรณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ใหบันทึก
รายชื่ อในระบบออนไลน ผ' านเว็ บไซต http://๒๐๓.๑๔๖.๗๕.๘:๘๐๘๐ และจั ด พิ มพส' งไปยั งสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา)
๕.จัดหาครุภัณฑและอุปกรณใหเปQนไปตามคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑและอุปกรณ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส'งมาดวย ๒
๖.เมื่อตรวจรับครุภัณฑและอุปกรณเรียบรอยแลว ใหจัดทําหนังสือขอเบิกจ'ายเงินอุดหนุนพรอมแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบ เพื่อแจงคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑและอุปกรณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหไปดําเนินการตรวจสอบครุภัณฑและอุปกรณดังกล'าว ใหเปQนไปตามคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคากลาง และเพื่อใหการเบิกจ'ายเงินอุดหนุนเปQนไปดวยความเรียบรอย โรงเรียนตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดทางเว็บไซต http://๒๐๓.๑๔๖.๗๕.๘:๘๐๘๐ และ www.opec.go.th
หากมีขอสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียด ไดที่ ศูนยอํานวยการโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอร
พกพา (แท็บเล็ต) กลุ'มงานโรงเรียนสามัญศึกษา ๐ ๒๒๘๑ ๗๑๑๙ หรือ โทรศัพทเคลื่อนที่ ๐๘๑ ๘๐๗ ๔๙๗๓
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๗ การเบิกจ"ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
เนื่องจากระบบ PSIS : Private School Infarmation System ซึ่งเปQนระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการเงินอุดหนุน
รายบุคคลของโรงเรียนเอกชนเกิดความบกพร'อง ไม'สามารถออกรายงานใบสําคัญรับเงิน (อน.๔) และเอกสารต'าง ๆ ใน
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ จึงขอใหโรงเรียนดําเนินการ ดังนี้

-๒๒๑.จัดทําใบสําคัญรับเงินอุดหนุนรายบุคคล (อน.๔) ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ โดยใชขอมูลจํานวนนักเรียนที่
เรียนอยู'จริง ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยโรงเรียนสามารถดาวนโหลด แบบฟอรมไดที่ www opec.go.th
กลุ'มงานกองทุนและสวัสดิการ กลุ'มอุดหนุนการศึกษา
๒.เอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล เช'นหลักฐานการจ'ายเงินเดือนครู โดยผ'านธนาคารและ
บัญชีจ'ายเงินเดือนครูและการหักเงินสมทบกองทุนสงเคราะห ใหโรงเรียนจัดทําโดยใชรูปแบบเช'นเดียวกับที่พิมพจาก
ระบบ PSIS
๓.การดําเนินตามขอ ๑-๒ ใชสําหรับการเบิกจ'ายเงินอุดหนุนรายบุคคลเฉพาะเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เท'านั้น
๔.ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง สรุปจํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียน ส'งสํานักงาน
คณะกรรมการส'งเสริมการศึกษาเอกชน ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-ไม"มีระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ
นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ ผูอํานวยการกลุ"มอํานวยการ
-สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ'างทอง กําลังดําเนินกิจกรรม ๕ ส หากผูบริหารไดไปติดต'อภารกิจ
กลุ'มใด ฝากหากมีขอเสนอแนะ แนะนํา เพื่อเปQนการพัฒนาสํานักงานฯใหดีขึ้น เพื่อที่ทํางานน'าอยู'น'าทํางานมากขึ้น
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.
กรวิภา แสงนาค
(นางสาวกรวิภา แสงนาค)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ผูจดบันทึกการประชุม

สมบัติ กลิ่นกุหลาบ
(นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ)
ผูอํานวยการกลุ'มอํานวยการ

ผูตรวจบันทึกการประชุม

