
รายงานการประชุม 
 ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจ 

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ 
วันพฤหัสบดีที่   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

................................. 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายมงคล  รุ่งสว่าง   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอ่างทอง 
             ๒. นายสมเกียรติ  แก้วมณี   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 ๓.  นางเฉลยีว  เอ่ียมสกุล                      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 ๔. นายโสรส  มั่นดี   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 

๕. นางอรจิรา  พุ่มพฤกษ์   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
           ๖. น.ส.อารีย์  บุญเสรมิ   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
          ๗. นางนันทยา  โสภณสรัญญา       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

                                           ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
๘. นางสมคิด  ชีระภากร                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
๙. นางณัชภัษสรณ์  สิริอัคคะโชติ            แทนผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
๑๐. นางสาวนาถอนงค์  อ่อนจิตร  แทนผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑๑. นางสายสุนีย์  ควรมิตร  แทนผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสิทนทรัพย์ 
๑๒. นายธนญชัย  คงมี   แทนผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
๑๓. นางจุฑาทิพย์  คิดอ่าน  แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 

 ๑๔. นางสาวศศิมาภรณ์  แสงโอภาส ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชปักษี 
๑๕. นางเกศินี  สอนแก้ว   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 
๑๖. นางสรวีย์  น าสินวิเชษฐชัย           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเซิงหวาย  

 ๑๗. นางสาวโอศฑี  จังจริง  แทนผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง  
 ๑๘. นายพงษ์ศักดิ์  ทองศักดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 

๑๙. นางสาวปัทมพร  อู่ทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนกระทุ่มราย 
 ๒๐. นางจุฑาทิพย์  หนูคีรี   แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรุ้ง  

๒๑. นางมานิตา  สังข์ชุม    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าผึ้ง   
 ๒๒. นางสาวปนัดดา  ฤทธิ์ฤดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านอิฐ  
 ๒๓. นายเอกชัย  หมอกไชย  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ 
 ๒๔. นายปรัชญา  ปรางค์ทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทร์นิรมิต 
 ๒๕. นางอาภัสรา  สิงห์มณ ี  รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม  
 ๒๖. นางบุญญาพร จิรพัฒนากุล   แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไทรย์ 

๒๗. นางวีดารัตน์  พานทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลิ้นทอง 
 ๒๘. นางสาวพรพนา  บัญฑิโต  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจ าปาหล่อ/ร.ก.วัดโพทูล 
 ๒๙. นางนวลภรณ์  จันทร์ศร ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปลดสัตว์ 
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 ๓๐. ว่าที่ร้อยตรีฐิฎวุฒิ  กลิ่นแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 
 ๓๑. นายวัฒนา  สังข์ชุม   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคศุภราช  
 ๓๒. นางปิยมาภรณ์  จันณรงค์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาดไทย 
 ๓๓. นางสาวกาญจนา  ใจยืน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไชโย 
 ๓๔. นายจรูญ  เจียมจับเล่ห์  ร.ก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดละมุด 
 ๓๕. นางสาวเกศอุมา  นาควารี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 
 ๓๖. นางสาวศริิลักษณ์  กรอบทอบ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 
 ๓๗. นางยุพิน  ป่าตาล   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 
 ๓๘. นายเกรียงศักดิ์  บุญเชิด  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหานาม/วัดโบสถ์ 
 ๓๙. นายชนม์นิธิศ  เที่ยงภิญญานันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ 
 ๔๐. นางสาววรรณี  โนจิตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมะขาม  
 ๔๑ นายพัสกร  ฤทธิ์ฤดี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชะไว  
 ๔๒. นายอลงกต  แก่นคิรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านป่า  
 ๔๓. นางสาวจุฑามาส  ชีระภากร  แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดก าแพง 
 ๔๔. นายกฤษณะ  พงษ์นิล  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 
 ๔๕. นางอนงค์ศิริ  ฐิตานุวัฒน์  รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนางเล่ว 
 ๔๖. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสิริ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม 
 ๔๗. นายหิรัญ  งอกก าไร   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลป่าโมก 
 ๔๘. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 
 ๔๙. นางส ารวย  ลายตลับ   แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ 
 ๕๐. นายอ านาจ  เทพวงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 
 ๕๑. นางอนุสรา  ทรัพย์ภักดี  ร.ก.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖ /วัดท่า  
 ๕๒. นายสิทธิชัย  ภคภัทร   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถนน 
 ๕๓. นายวิทยา  กลีบกลาง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 
 ๕๔. นายไสว  อุทุม   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเอกราช 
 ๕๕. น.ส.กานต์ฤทัย  ชลวิทย์เนตรจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลาดเค้า 
 ๕๖. นางสุรางค์  ธูปบูชากร  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดม่วงคัน 

๕๗. นางสาวกุหลาบ  พรมเมศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เอน 
 ๕๘. นายประสิทธิ์  รุ่งแจ้ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลั่นทม 
 ๕๙. นางสาวกิติญา  คันทะมาศ  แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีกุญชร 
 ๖๐.นางชรินรัตน์  จิตตสุโภ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดยางช้าย 
 ๖๑. นายประสิทธิ์  รุ่งแจ้ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย  
 ๖๒. นางสรามล  ค าเข่ือน   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดค าหยาด  
 ๖๓. นางวาสนา  เรืองกลัด  ร.ก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทราราม  
 ๖๔. ว่าที่ ร.ต.ถาวร  พึ่งอุทัยศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสนธิธรรม 
 ๖๕. นายพิพัฒน์  มิขันหมาก  แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 
 ๖๖. นางสาวรุจิรา  เข็มทิพย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทางพระ 
 ๖๗. นางมาเรียม  สุขวัฒน์  ร.ก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง  
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๖๘. นายประมาณ  ภูลบศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์  
๖๙. นายประมาณ  ภูลบศร ี  ร.ก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านสร้าง  

          ๗๐. นายสุนทร  สอนอิ่ม   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามประชุม 
 ๗๑. นางสาวจุฬามาศ  แก้วทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงส์  
 ๗๒. นายสุนทร  สอนอ่ิม   ร.ก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทองกลาง 
 ๗๓. นายบุญมา  เปรมปรี   ร.ก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าสามัคคี  
 ๗๔. นางสาวจุฬามาศ  แก้วทอง  ร.ก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ 
 ๗๕. ว่าที่ ร้อยเอกสมชาย  แก้วเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกพุทรา 
 ๗๖. นายบุญมา  เปรมปรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 

๗๗. นายดิเรก  ทวีสุข   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่ามุนี 
 ๗๘. นายทศวรรษ  ขวัญอยู่  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าตลาด/รก.ผอ.ร.ร.วัดสว่าง 
 ๗๙. นายสุรพงษ์  แก้วภักดี  ร.ก.ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 
 ๘๐. นางสาวอุทุมพร มีเนตร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ  
 ๘๑. ว่าที่ร้อยตรีกมลวัฒน์  พูลศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 
 ๘๒. นายสุรพงษ์  แก้วภักดี  ร.ก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบุญเกิด /วัดข่อย 
 ๘๓. นายสุรพงษ์  แก้วภักดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดน้ าอาบ 
 ๘๔. นายพิชาญ  เมืองหงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าโขลง 
          ๘๕. นางสุปรานี  นาคหัวเพ็ชร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 
 ๘๖. นางสาวเรณุกา  เกษสังข์  แทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา 
 ๘๗. นายชัยวัฒน ์ มั่นอก   ร.ก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขุมทอง  
 ๘๘. นายชัยวัฒน ์ มั่นอก   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแปดแก้ว 
 ๘๙. นางวราทิพย์  ชักน า   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน 
 ๙๐. นางพันธ์ทิพ  กิจรันต์   ร.ก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท านบ 
 ๙๑. นางสาวสรัญญา  ภูษาทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวันอุทิศ 
 ๙๒. นายไพบูลย์  ปรากฏผล  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 
 ๙๓. นางสงวน  มีสกุล   ร.ก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวง 
 ๙๔. นางจีรภา  เงินอาจ   ร.ก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศาลาดิน 

๙๕. นางสาวโสภิตา  ขลังธรรมเนียม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน  
 ๙๖. นางสาวชญานิศ  ญาณโกมุท  ร.ก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลาดเป็ด 
 ๙๗. นายกฤตภาส  ทับทิมทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดยางมณี  
 ๙๘. นายมนตรี  รัตนพจน์   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศาลาดิน 
 ๙๙. นายไพโรจน์  สวนศรี   ร.ก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิ์  
 ๑๐๐. นายชวาล  อ่อนแสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน  
 ๑๐๑ นางกมลพรรณ  ญาณโกมุท  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตลาดใหม่ 
 ๑๐๒. นายจัตุรงค์  วงษ์ปาน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยโรง  
 ๑๐๓. นางสาวอนุสรา  หายทกุข์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดน้อย 
 ๑๐๔. นายจารึก  นิลศร ี   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอบทม 
 ๑๐๕. นายพิพัฒน์  ขวัญมงคล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด 
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 ๑๐๖. นายปรัชญลักห์  เลิศลพบวรผล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยคล้า  
 ๑๐๗. นางสาวจีรวลัย์  เทียนประทีป  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนางช า 
 ๑๐๘. นางนันทนา  สมิงไพร   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางจักร 
 ๑๐๙. นางชลธิชา  เรียนชอบ   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดน้ าพุ  

๑๑๐. นายพีระ  คงชนะ    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสี่ร้อย 
 ๑๑๑. นางอธิภรณ์  โพธิ์นอก   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี  
 ๑๑๒. นางฉวีวรรณ  โพธิลักษณ์   ร.ก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองพูล 
 ๑๑๓. นายพิเชฐ  เกษวงษ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลักแก้ว 
 ๑๑๔. นายวุฒชิัย  ดวงพร    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลานช้าง 
 ๑๑๕. นายสงัด  พ่ึงประสิทธิ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองส าโรง 
 ๑๑๖. นางสาวเบญจวรรณ  รว่มส าลี  ร.ก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม  
 ๑๑๗. นายภาณุพงศ์  ธูปประสม   ร.ก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไผ่วง 
 ๑๑๘. นางสาวสุมาลี  ธาราดล   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดต้นทอง 
 ๑๑๙. นายภาณุพงศ์  ธูปประสม   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิทธาราม 
 ๑๒๐.นายปณิธาน  ภูษาทอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามโก้ 
 ๑๒๑. นายประเสริฐ  ลูกฟัก   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านล าสนุ่น 

๑๒๒. นายสุพรรณ  เพชรสุวรรณ   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเกษทอง 
 ๑๒๓. นางสาวประภาภัทร์  แสงทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต  
          ๑๒๔. นางล าใย  บุตรน้ าเพ็ชร   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ า 
 ๑๒๕. นางสาวอรญาณิศวร์  ธนกุลไกรวุฒิ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ 
 ๑๒๖. นางสาวมณฑา  จิตตชื่น   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม 
 ๑๒๗. นายสุพรรณ  เพชรสุวรรณ   ร.ก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง 
 ๑๒๘. นางสาวสภุาวดี  รอตเสียงล้ า  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง 
 ๑๒๙. นายธนพล  ขลังธรรมเนียม   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามขาว 

๑๓๐. นางสาวธัญญ์สิริณทร์  ทองสร้อย  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก  
 ๑๓๑. นางจุฑารัตน์  เมืองวัฒนะ   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม 
 ๑๓๒. นางสาวกัญญาณัฐ  ขอพ่ึง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านพราน 
 ๑๓๓. นายวีระชาติ  มาลัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา 
 ๑๓๔. นางจรรทิมา  เวลาด ี   ผู้อ านวยการโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์  
 ๑๓๕. นางณัฐกาญจน์  วงศ์วีระกุล   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านเพชร 
 ๑๓๖. นายภชูิต  ช้างพันธุ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทองเลื่อน 
 ๑๓๗. นางสาวพัชรี  กุลสุทธิไชย   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดยาง 
 ๑๓๘. นายสุทน  ไม้ทอง    ผู้อ านวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 
 ๑๓๙. นางสาวณัฐวีณ์  ทองสมบัติ   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านแก 
          ๑๔๐. นายวชรวุฒิ  ศรีเคลือบ                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนกร่าง 
 ๑๔๑. นางสาวเผอิญ  ถาดทอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทร์มณี 
 ๑๔๒. นางวรรณชุรี  ชะเอม   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังน้ าเย็น 

๑๔๓. นายสมเกียรติ  จรรยารัตน์                      ร.ก.ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหมื่นเกลา 
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 ๑๔๔. นายณุภาพล  ตรีธนะ   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองยาง 
 ๑๔๕. นางสาวกันยกร  บริบูรณ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ 
 ๑๔๖. นายธีรวุฒิ  บุญสอน   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 

๑๔๗. นายสมพงษ์  เมืองวัฒนะ   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสีบัวทอง  
๑๔๘. นางอัญชลี  ชูจิตร    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง  

 ๑๔๙. นางลัดดา  อินนุ่มพันธุ์   ร.ก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเสือ 
 ๑๕๐. นางสาวกรรณิการ์  แก้วเกิด            ร.ก.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดยางทอง  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวสุประวีณ์  ทิพย์พิมล     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

หมายเหตุ 
๑. นางมานพ  มณีโชติ  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  ไปราชการ 
๒. นางชลธิชา  พงศ์ศรี  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ ไปราชการ 
๓. นางนิทรา  อุ่นทรัพย์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ไปราชการ 
๔. นางจันทรา  จันพันแจ้ง ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ไปราชการ 
๕. นางหทัยรัตน์  ลักษณะจินดา  ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  ไปราชการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

กิจกรรมก่อนวาระการประชุม 
๑. บริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย) จ ากัด มอบทุนการศึกษา และน าเสนอโครงการและ

กิจกรรม 
๒. ประธานในพิธี จุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวค าปฏิญาณ เขตสุจริต 
๓. พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร  11  รายการ  (เอกสารแนบ ๑ หน้า ๑๕-๒๐)  
๔. แนะน าผอ.โรงเรียนใหม่  จ านวน 16 ราย     (เอกสารแนบ ๒ หน้า ๒๑) 
๕. ผอ.เขต ท า MOU กับผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจ 

 นายมงคล  รุ่งสว่าง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
กล่าวเปิดประชุม และกล่าวชื่นชมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร ทุกท่าน  พร้อมแสดงความ
ยินดี และยินดีต้อนรับผู้บริหารใหม่จ านวน ๑๖ ท่าน และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                        ๑.๑  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-
๒๕๖๕   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕  ดังนี้  (เอกสารแนบ ๓ หน้า ๒๒-๒๓) 

   ๑.  ด้านความปลอดภัย 
   ๒.  ด้านโอกาส 
   ๓.  ด้านคุณภาพ 
   ๔.  ด้านประสิทธิภาพ 
  ๑.๒  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง  (เอกสารแนบ ๔ หน้า ๒๔) 
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 วิสัยทัศน์  :  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่คุณภาพ และมาตรฐานบนพื้นฐานความเป็นไทย 
 ค่านิยมหลักของค์กร : ยิ้มไหว้ ให้เกียรติกัน ทีมงานดี วจีไพเราะ 
ปัจจัยน าเข้า (Input)  
    นโยบายของ สพป.อ่างทอง 

นโยบายที่ ๑  ด้านการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ ๓  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความ 
                เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลด 
                ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ปัจจัยอ่ืน ๆ (๔ M) 

๑) ด้านบุคลากร  (Man) 
๒) ด้านงบประมาณ (Money) 
๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Matenal) 
๔) การบริหารจัดการ (Management) 

     กระบวนการ (Process) 

A:Awareness  การสร้างความตระหนัก   
T:Team work  การท างานเป็นทีม   
A:Achievement  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
T:Technology & lnnovation  การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ 
P:Participation  การมีส่วนร่วม 
     ผลผลิต  (Output) 
ระดับคุณภาพ 
 มาตรฐานที่  ๑  การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 มาตรฐานที่  ๒  การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่  ๓  สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

     ผลลัพธ์  (Outcome)  
คุณภาพที่เกิดขึ้น 

๑. คุณภาพนักเรียน 
๒. คุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
๓. คุณภาพห้องเรียน 
๔. คุณภาพโรงเรียน 
๕. คุณภาพส านักงาน 
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ATP Model (At ATP Model) (เอกสารแนบ ๕ หน้า ๒๕) 

A:Awareness  การสร้างความตระหนัก   
  การสร้างความเข้าใจในภาระหน้าที่แนวนโยบายต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บุคลากรใน
องค์กรสามารถด าเนินงานได้บรรลุผลตามที่คาดไว้ 
T:Team work  การท างานเป็นทีม   
  การร่วมกันท างานของบุคลากรในองค์กรที่ทุกคนจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันและยอมรับ
ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการเป็นทีมจะประสบความส าเร็จได้นั้นบุคลากรในทีม
จะต้องได้รับการพัฒนาและมีขวัญก าลังใจในการท างานด้วย 
A:Achievement  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  ความมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลขององค์กรเป็นหลัก เป็นการเปรียบเทียบ
ผลผลิต และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดโดยใช้การประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเป็นตัวสะท้อน
ผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีการปรับปรุง ผลการด าเนินงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลความคุ้มค่า รวมถึง มีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 
T:Technology & lnnovation  การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ 
  การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการน าเทคโนโลยี สร้างและพัฒนาวัตกรรมมาใช้ในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
P:Participation  การมีส่วนร่วม 
  การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๑.๓  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)   
ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๓/๒๕๖๔   เรื่อง  
พ้ืนที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพ้ืนที่เฝ้าระวัง ตามข้อก าหนดออกตามความ 
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ) (เอกสารแนบ ๖ หน้า 
๒๖-๓๑) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

                          -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
     ๓.๑  เรื่องจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
            ๓.๑.๑  การประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ขณะนี้  ส านักงานรับรองคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  ก าลังประเมินคุณภาพภายนอก 
สถานศึกษาในสังกัด สพป.อ่างทอง ในระบบออนไลน์    จาก SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่สพป.อ่างทอง ส่งให้ 
สมศ. และมีการส่งร่างผลการประเมินคุณภาพภายนอก    ให้สถานศึกษาทราบ และรับรองร่างผลการประเมิน
คุณภาพ เพ่ือส่งกลับให้ผู้ประเมิน ซึ่ง ระดับคุณภาพผลการประเมินคุณภาพ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับ 
ปรับปรุง, ระดับ พอใช้ และ ระดับ ดี  
  



-๘- 
 

ดังนั้นสถานศึกษาเมื่อได้รับร่างผลการประเมินคุณภาพจากผู้ประเมิน  และเห็นว่าผลการประเมินเป็นที่
พอใจของสถานศึกษาแล้ว ก็ลงชื่อรับรองผลการประเมิน แล้วส่งกลับให้ผู้ประเมิน แต่ถ้าสถานศึกษาอ่านร่างผล
การประเมินแล้วเห็นว่าผลการประเมินคุณภาพที่ได้รับต่ ากว่าความเป็นจริง ก็ไม่ต้องรับรองผลการประเมิน  
และร้องขอให้ผู้ประเมินมาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาได้   ซึ่งถ้าผู้ประเมินมาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาผลการประเมิน
จะแบ่งเป็น ๕ ระดับ  คือ ปรับปรุง,พอใช้, ดี, ดีมาก และ ดีเยี่ยม 

๓.๑.๒  การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ก าหนดสอบในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔  
โดยใช้โรงเรียนของตนเองเป็นสนามสอบ ใช้ครูในโรงเรียนเป็นกรรมการด าเนินการสอบทั้งหมด  ตรวจข้อสอบ    
ให้คะแนน และโรงเรียนต้องกรอกคะแนนในระบบ NT Access ให้สพฐ. 

๓.๑.๓  การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   (Ordinary National  
Educational Test: O-NET) นักเรียนสมัครใจสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓      
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  โดยศูนย์สอบ (สพป.อ่างทอง )จัดสนามสอบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ลุ่มโรงเรียนละ ๑          
สนามสอบ โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบในวันที ่๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และสนามสอบระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ อ าเภอละ ๑ สนามสอบ โดยสอบจะด าเนินการสอบ วันที่ ๑๓ และ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๓.๑.๔  การประเมินความสามารถผู้เรียนด้านภาษา และด้านคิดค านวณนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๓  (ภาคบังคับ) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนด
สอบวันที ่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๔  โดยใช้โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๗ คน ขึ้นไปจะใช้โรงเรียนของตนเองเป็น
สนามสอบ ส่วนโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า ๗ คน จะต้องเคลื่อนย้ายนักเรียนไปสอบร่วมกับโรงเรียนใกล้เคียง 

มติที่ประชมุ   รับทราบ 

            ๓.๒  เรื่องจากกลุ่มนโยบายและแผน 
                             ๓.๒.๑  การจัดสรรงบประมาณปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

๓.๒.๒  การขอจัดตั้งงบประมาณปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง   

        ๓.๒.๓  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถานศึกษา   

(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ได้แจ้งหนังสือให้สถานศึกษาในระบบ Smart Area) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

                     ๓.๓  เรื่องจากกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                            ๓.๓.๑  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
         ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 



-๑๐- 

๑.                       รายการ                  ก าหนดเวลา 

๒. ๑. ประกาศรับสมัคร ภายในวันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒. รับสมัคร ระหว่างวันพุธที่ ๒๔–วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

๔. ประเมินประวัติและผลงาน ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๖ – วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

๕. สอบข้อเขียน 

ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

 

 

วันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ 

๖. สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ 

๗. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

จ านวนต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน  
๓๗ ต าแหน่ง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จ านวน ๑ ต าแหน่ง กลุ่มวิชาเอก ดังนี้ 

ที ่ กลุ่มวิชาเอก จ านวน (ต าแหน่ง) หมายเหตุ 

๑ คณิตศาสตร์ ๓  

๒ คอมพิวเตอร์ ๑  

๓ ดนตรีไทย ๑  

๔ ดนตรีศึกษา ๒  

๕ ปฐมวัย ๔  

๖ ประถมศึกษา ๑  

๗ พลศึกษา ๕  



                       -๑๑-    

 

 

ที ่ กลุ่มวิชาเอก จ านวน (ต าแหน่ง) หมายเหตุ 

๘ ภาษาไทย ๑๑  

๙ ภาษาอังกฤษ ๕ สพม.เขต ๕ (๑) 

๑๐ วิทยาศาสตร์ ๔  

๑๑ สังคมศึกษา ๑  

 รวม ๓๘  

 
                                ๓.๓.๒  เรื่อง  สอบแข่งขันต าแหน่งครูผู้ช่วย 
                                            ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดการสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 ๑. ประกาศรับสมัคร ภายในวันอังคารที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๔ 
 ๒. รับสมัคร  วันพุธที่ ๕- วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และภาค ข ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๔. ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
     ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป     วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
     ภาค ข  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 ๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข      ภายในวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
              เพ่ือมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค 
 ๖. ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน 
               ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  และประกาศผลการ
สอบแข่งขันตามวันและเวลาที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ.ก าหนด (ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

                    ๓.๔  เรื่องจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 ๓.๔.๑ ด้วยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้รับรางวัลระดับชาติ จ านวน ๓ รายการ รวม ๕ คน  ได้แก่  
                     ๑. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๓  (ปีที่ ๑๐) โดยส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา และภาคีเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข 
ได้ด าเนินการคัดเลือก ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง มีผู้ได้รับโล่เกียรติคุณ  จ านวน ๓ รายคือ 



-๑๒- 
 

๑.๑  นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทผู้บริหารการศึกษา 
 ๑.๒  นางอัญชลี  ชูจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณประเภท
ผู้บริหารสถานศึกษา 

๑.๓ ประเภทครูผู้สอน คือนางกฤษณา  กลีบจ าปา ครู โรงเรียนวัดไชโย ได้รับโล่ประกาศ              
เกียรติคุณประเภทครูผู้สอน 
 เนื่องจากสถานการณ์โควิด ท าให้ต้องเลื่อนก าหนดการรับรางวัลออกไป เมื่อใดที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแจ้งก าหนดการรับรางวัลแล้วจะท าพิธีมอบในการประชุมฯครั้งต่อไป 

                   ๒. รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงาน สกสค.) ได้ด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับชาติ  ส าหรับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล  กลุ่มที่  ๒  
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้แก่  นางสุณี  บุญเลิศ  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ซึ่งได้รับรางวัลเข็มกลัดพระพฤหัสบดี เกียรติบัตร และเงินรางวัล  
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

                  ๓. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๘  พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้แจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๘  พ.ศ. ๒๕๖๔  ส าหรับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ได้แก่  นายพงศธร  อ่วมกลัด   ต าแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง    
ซึ่งได้รับโล่รางวัล เข็มกลัด ตรา สพฐ. และเกียรติบัตร สพฐ. 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง    ขอยกย่องเชิดชูเกียติและขอแสดงความยินดี         
กับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

         ๓.๕  เรื่องจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                ๓.๕.๑  การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๖๓  โดยจัดสอบในวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สนามสอบโรงเรียนอนุบาล    
วัดอ่างทอง โดยในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ก าหนด
มาตรการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

        ๑. ห้ามนักเรียนน าอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
        ๒. ให้ผู้ปกครองรับ-ส่ง นักเรียนประตูทางเข้าสนามสอบ ไม่อนุญาตผู้ปกครองเข้าใน

บริเวณสนามสอบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
         ๓.๖  เรื่องจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
                ๓.๖.๑  ด้วย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง หักเงินเดือนพนักงานราชการ/ครูอัตราจ้างที่กู้เงินจากกองทุน โดยเริ่มหักส่งตั้งแต่เดือน 
 



      -๑๓- 
  

มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป รายชื่อและจ านวนเงิน ทาง กยศ.จะแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง ทราบในวันที่  ๕ ของทุกเดือน  (หนังสือไดแ้จ้งโรงเรียนในระบบ Smart Area แล้ว) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

                  ๓.๗   เรื่องจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                          ๓.๗.๑  การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
                ขณะนี้ สพฐ. เปิดระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ให้โรงเรียน      
ท าข้อมูลรอบสิ้นปีการศึกษา 2563 ซึ่งทุกโรงเรียนควรเข้าปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน โดยเฉพาะวันที่ก่อตั้ง
โรงเรียนชื่อผู้บริหารโรงเรียนก็ควรเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน และในช่วงนี้โรงเรียนสามารถเพ่ิมนั กเรียน/ย้ายเข้า
นักเรียน/เพ่ิมนักเรียนติดG ปีการศึกษา 2563 (ที่ย้ายเข้าหลังจากวันที่ 9 ธ.ค. 2563) จึงขอความร่วมมือผู้บริหาร
ให้ความส าคัญในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนในทุกรอบปีการศึกษา และเน้นย้ าให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการ
จัดเก็บข้อมูล ได้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนการยืนยันข้อมูลทุกครั้ง เนื่องจากที่ผ่านมา          
บางโรงเรียนพิมพ์ชื่อนักเรียนผิด นามสกุลผิด หมายเลขประชาชนผิด หากจะต้องแก้ไขต้องแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบ
ของ สพฐ.ซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการแก้ไข  

       ๓.๗.๒  การบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงเรียน 
                        จากที่เคยส ารวจเว็บไซต์ของโรงเรียน ส่วนใหญ่โรงเรียนจะไม่มีเว็บไซต์ในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน แต่จะใช้  facebook ในการประชาสัมพันธ์ซึ่งก็สามารถเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน ได้เช่นกัน แต่ไม่สามารถที่จะตอบตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานได้ ดังนั้น จึงขอ
ฝากให้ท่านผู้บริหารโรงเรียนได้บริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงเรียนในการเผยแพร่กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ของโรงเรียน เพ่ือเตรียมพร้อมที่จะประเมิน ITA (โรงเรียนสุจริต) ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งปีนี้ทุกโรงเรียนจะต้อง
ประเมิน ITA Online ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยโรงเรียนสามารถใช้ในรูปแบบเว็บไซต์ฟรีจาก  Google Site 
โดยใช้ gmail ที่ สพป. จัดสรร User ให้ทุกโรงเรียน หรือใช้รูปแบบมีค่าใช้จ่าย  และหากจะต้องมีการอบรมเพ่ือ
ชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online ของโรงเรียนจะแจ้งให้โรงเรียนทราบอีกครั้ง  

           ๓.๗.๓  การเพ่ิมชื่อผู้บริหารในระบบ Smart Area 
    ส าหรับผู้บริหารใหม่ฝากแจ้งธุรการโรงเรียน   ให้แจ้งชื่อผู้บริหารใหม่พร้อม- 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน เพ่ือน าเข้าฐานข้อมูลของระบบ Smart area ให้เป็นปัจจุบัน โดยแจ้งผ่านกลุ่ม 
Line Smart Area หรือโทรประสานแจ้งโดยตรงได้ที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 0823568144 โดยใน
ระบบ Smart Area จะมอบหมายให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็น admin ของโรงเรียน ในการจัดการสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ รับ – ส่งหนังสอืราชการระหว่าง สพป. กับ โรงเรียน  การขออนุญาตลาป่วย ลากิจ และการ    
ขออนุญาตไปราชการ ผ่านระบบ smart Area หากผู้บริหารไม่น าเข้าฐานข้อมูล จะไม่สามารถขออนุญาตลาและ
ขออนุญาตไปราชการได้ จึงขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือน าเข้าฐานข้อมูลในระบบ  smart  Area 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 



-๑๔- 

 

        ๓.๘  เรื่องจากกลุ่มกฎหมายและคดี 
                        ๓.๘.๑  การรับเงินบริจาคหรือเงินทอดผ้าป่า  เมื่อได้รับมาแล้วขอให้สถานศึกษา           
ออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้บริจาคและให้น าเข้าเป็นเงินรายได้ของสถานศึกษา 
 

 
      ๓.๘.๒  ขอให้สถานศึกษาใช้ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐    

มติที่ประชุม  รับทราบ 

       ๓.๙  เรื่องจากกลุ่มอ านวยการ 
                        ๓.๙.๑  การรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ (สถานศึกษา) ขอให้ผู้บริหารก าชับการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ตรวจสอบสายไฟช ารุด  ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และ
ภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 

      ๓.๙.๒  ขอเปลี่ยนแปลงการส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งการอยูเวรรักษาการณ์ประจ าโรงเรียน   
จากเดิมส่งภายในวันที่ ๓ ของเดือน  เปลี่ยนแปลงเป็นส่งภายในวันที่ ๕ ของเดือน ทั้งนีใ้ห้ถือเป็นเรื่องส าคัญ 

      ๓.๙.๓  ขอเชิญผู้บริหาร ครู ร่วมท าบุญซื้อกระเบื้องมุงหลังคาหอสวดมนต์วัดอ่างทองวรวิหาร 
แผ่นละ ๒๐ บาท  โดยร่วมท าบุญได้โดยตรงที่วัดอ่างทองวรวิหาร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

   -ไม่มี- 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 
            

          นางสาวสุประวีณ์  ทิพย์พิมล      ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                            นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ 

                                                                                     
       นางณัชภัษสรณ์  สิริอัคคะโชติ         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ ๑ หน้า ๑๕ เอกสารแนบ ๑ หน้า ๑๖ เอกสารแนบ ๑ หน้า ๑๗ 

 

เอกสารแนบ ๑ หน้า ๑๘ เอกสารแนบ ๑ หน้า ๑๙ เอกสารแนบ ๑ หน้า ๒๐ 

 

เอกสารแนบ ๒ หน้า ๒๑ เอกสารแนบ ๓ หน้า ๒๒ เอกสารแนบ ๓ หน้า ๒๓ 

 

เอกสารแนบ ๔ หน้า ๒๔ เอกสารแนบ ๕ หน้า ๒๕ เอกสารแนบ ๖ หน้า ๒๖ 

 

เอกสารแนบ ๖ หน้า ๒๗ เอกสารแนบ ๖ หน้า ๒๘ เอกสารแนบ ๖ หน้า ๒๙ 

 

เอกสารแนบ ๖ หน้า ๓๐ เอกสารแนบ ๖ หน้า ๓๑  

 

 


