รายงานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานฝัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

รายงานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๗ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานฝัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
..................................
ผู้มาประชุม
๑. นายสมชัย ปานผาสุข รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๒. นายนพปฏล บุญพงษ์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๓. นายสมเดียรติ แก้วมณี รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๔. นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๕. นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
๖. นางนิทรา อุ่นทรัพย์ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
๗. นางวัชรี ปัทมโรจน์ แทนผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๘. นายณนพพพล เสนาะดนตรี ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๙. นางสาวกัญจน์กมล โพธิ์บุญ แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
๑๐
. นางชลธิชา พงศ์ศรี ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑๑. นายอารักษ์ อินทร์พยุง ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
๑๒. นางจันทรา จันท์พันแจ้ง ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
๑
๓. นางรสสุคนธ์ ติณกุลกาจร ประธานกลุ่มศูนย์เจ้าพระยา
๑
๔. นายนัฐวุฒิ นักสอน ประธานกลุ่มเมืองทองสัมพันธ์
๑
๕. นายดิเรก บาเพ็ญ ประธานกลุ่มเกษไชโย
๑๖. นางมัสฐ์ชนก ปลั่งสอน ประธานกลุ่มไชโยบูรพา
๑๗. นายธีรวุฒิ บุญสอน ประธานกลุ่มพระตาหนัก
๑๘. นายมนู สุโธ ประธานกลุ่มจินดามณี
๑๙. นางพรรณี สีม่วง แทนประธานกลุ่มขุนอินท์
๒๐. นายธวัช เสือทรงศิล ประธานกลุ่มป่าโมก
๒๑. นายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์ ประธานกลุ่มดอกแก้ว
๒
๒. นายธีรวุธ จิระโภคิณ ประธานกลุ่มวิเศษเมืองทอง
๒๓. นายภูดิศพัดพิน แทนประธานกลุ่มพัฒนมิตร
๒๔. นายสาร สังข์ทองวิเศษ ประธานกลุ่มสามโก้
๒
๕. นายสามารถ คงสุข ประธานกลุ่มแสวงหาพัฒนา
๒๖. นายบุญยิ่ง เชื้อนิล ประธานกลุ่มบ้านนายแท่น
๒๗. นายภาณุวัฒน์ อินทร์แก้ว แทนประธานเครือข่ายปฐมวัย

-๒๒๘. นายประจวบ อุ่นน้อย ประธานเครือข่ายประถมศึกษา
๒๙. นายฉลอง อาพันเรือง ประธานเครือข่ายมัธยมศึกษา
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางมานพ มณีโชติ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
๒. นางสุฑาวรรณ สิริอัคคะโชติ นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
๓. นางสาวกรวิภา แสงนาค นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
๔. นางวัฒนาพร อินทร์ไทร นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
๕. นางสุณี บุญเลิศ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
๖. นางสาวสุภาวรัตน์ สมานพันธุ์สกุล นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
๗. นางเพ็ญศรี พรพึงพระกาฬ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
๘.นางหทัยรัตน์ ลักษณะจินดา นิติกรชานาญการ
๙. นางวราภรณ์ บุญใส เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
๑๐.นางสมคิด ชีระภากร เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผอ.สพป.อ่างทอง ติดราชการ
๒. นายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ติดราชการ
๓. นายนันทภพ เคหา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ลาพักผ่อน
๔. นางกัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ติดราชการ
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
นายสมชัย ปานผาสุขรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการ
ประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้จัดส่งรายงานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรี
ครั้งยทีน่ ๕/
๒๕๕๘ ให้โรงเรียนในเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับรอง

-๓ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กลุ่มอานวยการ
นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
๓.๑ การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานถวายพระเกียรติ
ร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้มีส่วนร่วมพร้อมใจกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
ต่อองค์พระประมุขอันทรงเป็นที่เคารพสักการะอย่างยิ่งของทุกคนในชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว โดยให้
รัฐบาลดาเนินการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ พร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
คณะกรรมการอานวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ BIKE FOR
DAD”กาหนดจัดการปั่นในส่วนภูมิภาค แต่ละจังหวัด ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระยะทางประมาณ ๒๙ กิโลเมตร
เปิดลงทะเบียนทางเว็ปไซต์ ระหว่าง ๒-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยจังหวัดอ่างทอง กาหนดปั่นไกลถึงวัดท่าสุทธาวาส
อาเภอป่าโมก ปั่นใกล้วัดแสนสุข อาเภอป่าโมกซึ่งการปั่นครั้งนี้ไม่มีบันทึกสถิติโลก “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด”
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายสมชัย ปานผาสุข รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๓.๒ ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตาแหน่งครูผู้ช่วย
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้ประกาศผลการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงาน
ตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งได้มารายงานตัวในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ จานวน ๕ ราย ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อยู่แล้ว และได้บันทึกความสมัครใจขอย้ายตามผลการสอบแข่งขัน ดังนี้
๑.นายพงศธร อ่วมกลัด ผู้สอบแข่งขันได้ ลาดับที่ ๑ กลุ่มวิชาเอกทางคณิตศาสตร์ ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ครู
ผู้ช่วย โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ขอย้ายตามผลการสอบแข่งขัน ที่โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาเภอเมืองอ่างทอง

-๔๒.นายพัฒน ทรงชาติ ผู้สอบแข่งขันได้ ลาดับที่ ๑ กลุ่มวิชาเอกทางภาษาอังกฤษ ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ครู
ผู้ช่วย โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ขอย้ายตามผลการ
สอบแข่งขัน ที่โรงเรียนวัดบ้านแก อาเภอแสวงหา
๓.นางวสาวี รอดวารี ผู้สอบแข่งขันได้ ลาดับที่ ๒ กลุ่มวิชาเอกทางภาษาอังกฤษ ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ครู
ผู้ช่วย โรงเรียนวัดหัวหิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ขอย้ายตามผลการ
สอบแข่งขันที่โรงเรียนวัดมะขาม อาเภอไชโย
๔.นางสาวธิตา ผ่องกาย ผู้สอบแข่งขันได้ ลาดับที่ ๑ กลุ่มวิชาเอกทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ขอย้าย
ตามผลการสอบแข่งขัน ที่โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อาเภอเมืองอ่างทอง
๕.นางนันทิมา บุญบาง ผู้สอบแข่งขันได้ ลาดับที่ ๑ กลุ่มวิชาเอกทางปฐมวัยปัจจุบันดารงตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ขอย้ายตามผลการสอบแข่งขัน ที่โรงเรียนวัดมะขาม อาเภอไชโย
สาหรับผู้สอบแข่งขันได้ ลาดับที่ ๑ กลุ่มวิชาเอกทางภาษาไทย นางสาวภัคจิรา ยอดหงส์ ได้ส่งตัวไป
บรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนวัดลิ้นทอง อาเภอเมืองอ่างทอง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่
มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกาหนดปฏิทินการคัดเลือก ดังนี้
๑.ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่
๒.รับสมัครคัดเลือก วันจันทร์ที่
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒– วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๔.ประเมินประวัติและผลงาน
วันจันทร์ที่ ๑๖ – วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๕.สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข
ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจ วันเสาร์ที่
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เกีย่ วกับความประพฤติและการปฏิบตั ิ
ของวิชาชีพครู
๖.สอบสัมภาษณ์
๗.ประกาศผลการคัดเลือก

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ภายในวันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

-๕ตาแหน่งว่างที่ใช้คัดเลือก เป็นตาแหน่งที่ได้รับจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูจากผลการเกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จานวน ๑๔ อัตรา และเป็นตาแหน่งว่างที่เหลือจากการคัดเลือก ครั้งที่ ๑ ปี
พ.ศ.๒๕๕๘ จานวน ๙ อัตรา รวมทั้งสิ้น ๒๓ อัตรา กลุ่มวิชาที่จะคัดเลือก จานวน ๑๑ กลุ่มวิชา ดังนี้
๑. กลุ่มสาขาวิชาเอกทางปฐมวัย จานวน
๔ อัตรา
๒. กลุ่มสาขาวิชาเอกทางวิทยาศาสตร์ จานวน
๒ อัตรา
๓. กลุ่มสาขาวิชาเอกการวัดผลการศึกษา จานวน
๑ อัตรา
๔. กลุ่มสาขาวิชาเอกสุขศึกษา – พลศึกษา จานวน ๑ อัตรา
๕. กลุ่มสาขาวิชาเอกทางคณิตศาสตร์ จานวน
๑ อัตรา
๖. กลุ่มสาขาวิชาเอกทางภาษาอังกฤษ จานวน
๕ อัตรา
๗. กลุ่มสาขาวิชาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน
๑ อัตรา
๘. กลุ่มสาชาวิชาเอกทางภาษาไทย จานวน
๑ อัตรา
๙. กลุ่มสาขาวิชาเอกทางสังคมศึกษา จานวน
๓ อัตรา
๑๐. กลุ่มสาขาวิชาเอกทางคอมพิวเตอร์ จานวน
๒อัตรา
๑๑. กลุ่มสาขาวิชาเอกทางภาษาจีน จานวน
๒ อัตรา
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มนโยบายและแผน
นางวัชรี ปัทมโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
๓.๔ จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ แผนงานขยายโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
สิ่งก่อสร้างประกอบสาหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
รายการค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่อกว่า ๑๐ ล้านบาท จานวน ๘ โรงเรียน
งบประมาณ ๓๕,๐๖๖,๑๐๐ บาท และรายการค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท จานวน ๒๘ โรงเรียน งบประมาณ ๑,๗๐๕,๔๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๖,๗๗๑,๕๐๐ บาท
(สามสิบหกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดาเนินการ
ให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบปราณ ๒๕๕๙ ตามที่
สานักงบประมาณเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบไว้เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด ดังนี้
๑.รายการค่าก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ดาเนินการจัดจ้างเพื่อให้ทาสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้แล้ว
เสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)
๒.รายการค่าก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ให้ดาเนินการจัดจ้างเพื่อให้
ทาสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จอย่างช้าภายในไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) และเบิกจ่ายตามความเหมาะสม
ของระยะเวลาดาเนินการแต่ละงวดงาน
มติที่ประชุม รับทราบ

-๖๓.๕ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า ตามที่ให้ สพท.ทุกเขตส่งรายละเอียดการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลนั้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า ครม.มีมติให้ส่วนราชการสามารถดาเนินการตาม
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศโดยเร็ว จึงให้ สพท.แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ให้ดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะก่อหนี้ผูกพันได้
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้วเท่านั้น โดยให้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้
แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๖ จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ แผนงานขยาย
โอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อน
ประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จานวน ๔
โรงเรียน งบประมาณ ๒๓๙,๒๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และให้แจ้งโรงเรียนเตรียม
ดาเนินการจัดซื้อตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับอย่าง
เคร่งครัด และถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการโอน
จัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ จะก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้วเท่านั้น และให้
ดาเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๙ ตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด ซึ่งกาหนดไว้ว่ารายการงบลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทาสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๘)
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ดังนี้
๑.โรงเรียนวัดห้วยโรง
๒.โรงเรียนวัดหนองยาง
๓.โรงเรียนวัดสว่าง
๔.โรงเรียนวัดวันอุทิศ อาเภอวิเศษชัยชาญ
มติที่ประชุม รับทราบ

อาเภอวิเศษชัยชาญ
อาเภอแสวงหา
อาเภอโพธิ์ทอง

-๗กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายณนพพล เสนาะดนตรี ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๓.๗ โครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กาหนดกระทาพิธีมอบบ้านคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. หลังที่
๕๗ ตามโครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ” เฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้กับเด็กชายอุดมศักดิ์ มูลศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
โรงเรียนวัดบ้านพราน วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๙/๑ หมู่ ๑ ตาบลศรีพราน อาเภอแสวงหา จังหวัด
อ่างทอง (บริเวณบ้านพราน) โดยได้เกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี) ไปเป็นประธาน
ในพิธี
ยอดเงินบริจาค ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๑๕,๙๙๒ บาท
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีพราน สนับสนุนการถมดิน ถมทรายพื้นบ้าน คิดเป็นมูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท
การปลูกสร้างบ้านได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส/โรงเรียนวัดโพธิวงษ์/โรงเรียนวัดทานบ
โรงเรียนวัดแปดแก้ว/โรงเรียนวัดสีบัวทอง/โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง/โรงเรียนวัดหมื่นเกลา/โรงเรียนบ้านหนองเสือ/
โรงเรียนวัดจันทร์มณี/โรงเรียนวัดวังน้าเย็น และโรงเรียนวัดหัวสะแกตก ที่อนุญาตบุคลากรช่างสีในสังกัดมาดาเนินการ
ปลูกสร้างบ้านและได้รับการอานวยความสะดวกในการประสานด้านต่าง ๆ และดูแลอาหารกลางวัน ตลอดระยะเวลา
การปลูกสร้างบ้าน จากโรงเรียนวัดบ้านพราน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๘การเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก
กาหนดการพิธีเปิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จังหวัดอ่างทอง
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
....................................
เวลา ๑๗.๐๐ น. -คณะกรรมการดาเนินงานทุกฝ่าย หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงานพร้อมกัน
ณ เวทีกลาง สนามฟุตบอล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วทิ ยาคม
-พิธีกร นาเข้าสู่การแสดงชุดการบรรเลง “ดนตรีผสมร่วมสมัย” โดยโรงเรียนวัดสีบัวทอง
โดยมี “ขุนอิน โหมโรง” ร่วมบรรเลงในเพลง จีนตอกไม้
เวลา ๑๘.๐๐ น. -ประธานในพิธีเปิด เดินทางถึงโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม (บริเวณเวทีกลาง)
-วงดนตรีโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
-นักเรียน มอบพวงมาลัย ให้ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ
เวลา ๑๘.๐๕ น. -พิธีกรนักเรียน กล่าวต้อนรับ (๔ คน ๔ ภาษา ภาษาไทย/อังกฤษ/จีน/ญี่ปุ่น)

-๘เวลา ๑๘.๑๕ น. -พิธีกรนาเข้าสู่การแสดงชุด “รีวิวประกอบเพลง เจ้าฟ้านักโภชนาการ” โดยโรงเรียนวัดนางชา
เวลา ๑๘.๒๕ น. -พิธีกรนาเข้าสู่การแสดงชุด “สืบสานงานศิลป์ ถิ่นกลองยาว” โดยโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท/
โรงเรียนวัดเอกราช
เวลา ๑๘.๔๐ น. -พิธีกรเชิญประธานในพิธี/ผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ประจาที่เข้าสู่พิธีเปิดงาน
(พิธีกรเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยืนบริเวณแท่นกล่าวรายงาน)
-ประธานในพิธี รับฟังการกล่าวรายงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครัง้ ที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จังหวัดอ่างทอง โดยผู้อานวยการสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
-ประธานในพิธี มอบโล่เกียรติคุณ แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน จานวน ๗ ราย
-ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานฯ
-วงดนตรีโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ และเพลงงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครัง้ ที่ ๖๕
เวลา ๑๙.๑๐ น. -พิธีกรนาเข้าสู่การแสดงชุด “ศิลปหัตถกรรม อารยธรรม เมืองอ่างทอง”
โดยวิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง และตัวแทนนักเรียน สถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดอ่างทอง
เวลา ๑๙.๒๕ น. -พิธีการนาเข้าสู่การแสดง ดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
(ชนะเลิศการประกวดชิงช้าสวรรค์ ภาคฤดูร้อน)
-เสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน
เวลา ๑๙.๕๕ น. -พิธีกร เชิญประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมรับประทานอาหาร ณ อาคาร ๖ ชั้น ๓
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วทิ ยาคม
-การแสดง “ดนตรีสร้างสรรค์ บูรณาการวัฒนธรรมร่วมสมัย” โดย โรงเรียนสตรีอ่างทอง
-พิธีการนาเข้าสู่พิธีการมอบเกียรติบัตรให้ผู้อานวยการเขตพื้นทีการศึกษา ที่สนับสนุน
การจัดงาน
-ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง/ ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง/ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๕ (สิงห์บุรี/ลพบุรี/ชัยนาท/อ่างทอง) มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานในพิธี
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางชลธิชา พงศ์ศรี ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๓.๙ แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ แผนงานขยายโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
สิ่งก่อสร้างประกบสาหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาทเบิกจ่าย
งบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

-๙ซึ่งทางกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุ จานวน ๘ โรงเรียนที่ได้รับ
จัดสรร เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
รายการค่าก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ต้องก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑
รายการค่าก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ให้ดาเนินการจัดจ้างเพื่อให้ทา
สัญญาก่อหนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จอย่างช้าภายในไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) และเบิกจ่ายตามความเหมาะสมของ
ระยะเวลาดาเนินการแต่ละงวดงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๑๐ แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการสามารถดาเนินการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
ทั่วประเทศโดยเร็ว จึงให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาล ให้ดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายแล้วเท่านั้น โดยขอให้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๑๑ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๙๙๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สรุปดังนี้
๑.กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖
โดยการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗
๒.รายจ่ายประจาให้เร่งรัดดาเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ โดยเฉพาะรายการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา ให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๓.รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ต้องก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑
๔.รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป ต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑
มติที่ประชุม รับทราบ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประเมินความเสี่ยง
ข้อสังเกต
บางโรงเรียนมียอดเงินคงเหลือเป็นจานวนมาก มีทั้ง ยอดคงเหลือยกมาจากปีก่อน มีบางโรงเรียน
ยอดเงินที่เหลือ เป็นเงิน ของ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งต้องส่งคืนเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

-๑๐ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ถ้าการใช้จ่ายเป็นไปตามแนวทางการ
ดาเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ สพฐ. แล้ว เงิน ๒ รายการนี้ ไม่น่าจะยังมียอดเงินคงเหลือยู่ ถึงแม้จะมียอดเงิน
คงเหลือบ้างก็ไม่มาก
เกือบทุกโรงเรียน มียอดเงินคงเหลือ สูงมาก บางโรงเรียน เป็นยอดยกมาจากปีก่อน มีบางโรงเรียน
ยอดเงินที่เหลือ เป็นเงิน ของ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งต้องส่งคืนเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
บางโรงเรียน เก็บรักษาเงินเกินอานาจการเก็บรักษา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือสั่งการให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาดาเนินการ
ตามร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทางาน ตามที่กระทรวง
พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์เสนอคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
ให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ จึงให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทารายงานตามขั้นตอนตัวอย่างแนวปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานแล้วให้รายงานผลการดาเนินการต่อสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้ดาเนินการร่างแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทางานเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอความร่วมมือท่านพิจารณาแนวปฏิบัติดังกล่าว
เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัดต่อไป
(ตามรายละเอียดเอกสารแนบวาระประชุม)
มติที่ประชุม เห็นชอบแนวปฏิบัติ โดยเพิ่มช่องทางรับเรื่องจากหน่วยงานภายนอกผ่านศูนย์ดารงธรรมอีกช่องทาง
หนึ่ง และเพิ่มเติมข้อพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการคุกคามทางเพศโดยให้แต่งกายมิดชิด รัดกุม
และอาพรางรูปร่างทรวดทรง และให้ข้าราชในสังกัดถือเป็นแนวปฏิบัตินี้โดยเคร่งคัด
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
นายสมปอง คงอ่อน รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เสื้องานศิลปหัตถกรรม เหลือประมาณ ๒๐๐๐ ตัว ฝากประชาสัมพันธ์ด้วย ในวันพฤหัสบดีเชิญชวนใส่เสื้อ
เหลืองงานศิลปหัตถกรรม ให้ใส่ทุกวัน
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เชิญประชุมการแถลงข่าว
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
การประเมินรางวัลพระราชทาน ในวันที่ ๑๖ ๑๗ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โรงเรียนเข้าแข่งประเภทละ ๑

-๑๑วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ แสดงวิสัยทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะย้าย จานวน ๙ คน
ฝากโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
การสอนดาวเทียมยังสอนเหมือนเดิม
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

กรวิภา แสงนาค ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวกรวิภา แสงนาค)
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
สมบัติ กลิน่ กุหลาบ
(นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

