รายงานการประชุม ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และผูอํานวยการกลุมภารกิจ
(โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมบุคลากร สพป.อางทอง)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

“การที่บุคคลจะพัฒนาไดก็ดวยปจจัยประการเดียวคือการศึกษา การศึกษานัน้ แบงเปนสองสวน คือการศึกษา
ดานวิชาการสวนหนึ่ง กับการอบรมบมนิสัย ใหเปนผูมจี ิตใจใฝดีใฝเจริญ มีปรกติละอายชั่ว กลัวบาป
สวนหนึ่ง การพัฒนาบุคคลจะตองพัฒนาใหครบถวนทัง้ สองสวน เพื่อใหบุคคลไดมคี วามรูไวใช
ประกอบการ และมีความดีไวเกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอยาง ใหเปนไปในทางที่ถกู ที่ควร
และอํานวยผลเปนประโยชนที่พึงประสงค”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐

กลุมอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

รายงานการประชุม ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และผูอํานวยการกลุมภารกิจ
(โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมบุคลากร สพป.อางทอง)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
..................................
ผูมาประชุม
๑. นายมโน ชุนดี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๒. นายสมปอง คงออน
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๓. นายนพปฏล บุญพงษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๔. นางมานพ มณีโชติ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ กลุมอํานวยการ (รก.)
๕. นางนิทรา อุนทรัพย ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
๖. นางสาวปราณี อยูสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กลุมนโยบายและแผน (แทน)
๗. นายณนพพล เสนาะดนตรี
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๘. นายโสรส มั่นดี
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
๙. นางชลธิชา พงศศรี
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
๑๐. นางจันทรา จันทพันแจง
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
๑๑. นายอรุณรัชช ศาสตรสกุล
ครูโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส (แทน)
๑๒. นายเฉลิมชัย ออเสถียร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชปกษี
๑๓. นายศราวุธ ดีชยั
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอางทอง
๑๔. นางรสสุคนธ ติณกุลกําจร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเซิงหวาย
๑๕. นายฉลอง จันทรทอง
รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง (แทน)
๑๖. นางสาวสุรินทร ผดุงญาติ
ครู โรงเรียนวัดตาลเจ็ดชอ (รก.)
๑๗. นางมานิตา สังขชุม
ผูอํานวยการโรงเรียนกระทุมราย
๑๘. นายประกิต ประไพศิลป
ครูโรงเรียนวัดรุง(แทน)
๑๙. นายสุขสวัสดิ์ ไพรสุวรรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําผึ้ง
๒๐. นายณัฐภณ เต็งสกุล
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานอิฐ

-๒๒๑. นายชัยชาญ พงษพัฒน
๒๒. นายปรัชญา ปรางคทอง
๒๓. นางวาสนา มั่นประสิทธิ์
๒๔. นายกิตติ ตองประสงค
๒๕. นายดํารงค ทองคําชู
๒๖. นายสุเมธ ลือสมุทร
๒๗. นางละมูล อยูสุข
๒๘. นางนวลภรณ จันทรศรี
๒๙. นายวัฒนา สังขชุม
๓๐. นายอํานาจ เทพวงษ
๓๑. นายเฉลียว เงินดี
๓๒. นายดํารงค จีนขจร
๓๓. นางสาวกาญจนา ใจยืน
๓๔. นายจารึก นิลศรี
๓๕. นางสาววรรณี โนจิตร
๓๖. นายดิเรก บําเพ็ญ
๓๗. นายสมพงษ เมืองวัฒนะ
๓๘. นายปญญา ลาวัลย
๓๙. นายสุรโชติ ชั่งใจ
๔๐. นายอลงกต แกนคีรี
๔๑. นายเกรียงศักดิ์ บุญเชิด
๔๒. นางมัสฐชนก ปลั่งสอน
๔๓. นางสาวรัชดา ทองสุข
๔๔. นางสาวเกศอุมา นาควารี
๔๕. นายหิรัญ งอกกําไร
๔๖. นายประเสริฐ นอยโสภณ
๔๗. นางพลอยกาญจน พึ่งเพียร
๔๘. นายเทพ ไทยธานี
๔๙. นายสุรศักดิ์ จันพลา

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทรนิรมิต
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไผลอม/วัดทายยาน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทรย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลิน้ ทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจําปาหลอ
ครู โรงเรียนวัดโพทูล (รก.)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปลดสัตว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโคศุภราช
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมหาดไทย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไชโย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดละมุด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวงษภาศน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเจาบุญเกิด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมหานาม/วัดโบสถ/วัดไชยภูมิ
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมะขาม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานชะไว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานปา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกําแพง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนางเลว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทรยนิโครธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลปาโมก
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖

-๓๕๐. นายชาติ มารยาท
๕๑. นางสาวทองระยา นัยชิต
๕๒. นางวิญู คมคาย
๕๓. นางชลธิชา เรียนชอบ
๕๗. นางสาวกานตฤทัย ชลวิทยเนตร
๕๘. นายจําเนียร แจมอําพร
๕๙. นางสาวกุหลาบ พรมเมศ
๖๐. นายประสิทธิ์ รุงแจง
๖๑. นางวราทิพย ชักนํา
๖๒. นายธีรวุฒิ บุญสอน
๖๓. นายวีระชาติ มาลัย
๖๔. นางวารินทร เมืองคํา
๖๕. นายอรรคพล สุวรรณผา
๖๖. วาที่ ร.ต.ถาวร พึ่งอุทัยศรี
๖๗. นายอุดม ลิ้มบุญเจริญ
๖๘. นางสรามล คําเขื่อน
๖๙. นางภทรพร สุธาพจน
๗๐. นางรฐา เสือคง
๗๑. นางสมจิตร บําเพ็ญทาน
๗๒. นายเจริญศักดิ์ กระแสร
๗๓. นายมนู สุโธ
๗๔. นายพชร บุญสวาง
๗๕. นายวิชา จิตชื่น
๗๖. นายวิชชชาติ ยิ่งยงยุทธ
๗๗. นายไพรัช ศรีเมฆ
๗๘. นางบังอร บํารุงผล
๗๙. นายไพบูลย ปรากฎผล
๘๐. นายดิเรก ทวีสุข
๘๑. นายสาโรจน โพธิ์ศรี
๘๒. นายกฤษณะ พงษนิล

ครู โรงเรียนวัดทา (แทน)
ครู โรงเรียนวัดถนน (รก.)
ครู โรงเรียนวัดพิจารณโสภณ (รก.)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเอกราช
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเอกราช
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมวงคัน/วัดบุญศิริวทิ ยาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เอน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลัน่ ทม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีกุญชร
ผูอํานวยการโรงเรียนยางชาย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย
ครู โรงเรียนวัดคําหยาด (รก.)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทราราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสนธิธรรม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทางพระ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิท์ อง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร
ครู โรงเรียนวัดบานสราง (รก.)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามประชุม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทองกลาง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาสามัคคี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ
ครู โรงเรียนวัดยางทอง (รก.)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโคกพุทรา
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปามุนี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาตลาด
ผูอํานวยโรงเรียนอนุบาลโพธิท์ อง

๘๓. นายสุรพงษ แกวภักดี
๘๔. นางพรรณี สีมวง
๘๕. นางสาวสรัญญา ภูษาทอง
๘๖. นายชาติชาย เฉลยจรูญ
๘๗. นายสมนึก ยอดขํา
๘๘. นายรุงโรจน โกสยะมาศ
๘๙. นางสาวจุฬามาศ แกวทอง
๙๐. นายสุรินทร หลาบขาว
๙๑. นายพงษศักดิ์ ทองศักดิ์
๙๒. นายชัยวัฒน มั่นอก
๙๓. นายบุญมา เปรมปรี
๙๔. นายสมชาย วีระวรรณ
๙๕. นางสําเริง ยอดมิ่ง
๙๖. นางสาวศิริลักษ เพ็งโอภาส
๙๗. นางสงวน มีสกุล
๙๘. นายธงชัย นิดปราณี
๙๙. นางสาวโสภิตา ขลังธรรมเนียม
๑๐๐. นายจัตรุ งค วงษปาน
๑๐๑. นายธีรวุธ จิระโภคิน
๑๐๒. นางบุษลักษณ ศักดิ์รัมย
๑๐๓. นายไพโรจน สวนศรี
๑๐๔. นายนิรุธ บัญฑิโต
๑๐๕. นายทํานอง พรามนัส
๑๐๖. นายนิวัติ เรืองสม
๑๐๗. นายกฤตภาส ทับทิมทอง
๑๐๘. นายวิทยา มีสกุล
๑๐๙. นายพิพัฒน ขวัญมงคล
๑๑๐. นายสมนึก คําแกว
๑๑๑. นายพลากร ธาราดล
๑๑๒. นางจุไรรัตน ยวงเกตุ

-๔ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดทาอิฐ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสวาง
ครู โรงเรียนวัดขอย (รก.)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบุญเกิด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดน้ําอาบ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาโขลง
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา/วัดขุมทอง/วัดตาลเจ็ดชอ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแปดแกว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทํานบ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวันอุทิศ
รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (รก.)
ครู โรงเรียนวัดหลวง (รก.)
ครู โรงเรียนบานศาลาดิน (รก.)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลาดเปด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางมณี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศาลาดิน
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ (รก.)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยคันแหลน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตลาดใหม
ครู โรงเรียนวัดหวยโรง (รก.)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนอย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอบทม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไผหมูขวิด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยคลา
ครูโรงเรียนวัดนางชํา(แทน)
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (รก.)

-๕๑๑๓. นายกิตติชณณน จิตคติ
๑๑๔. นายชํานาญ สกุลณี
๑๑๕. นายพีระ คงชนะ
๑๑๖. นางฉวีวรรณ โพธิลักษณ
๑๑๗. นางวรรณี สกุลพันธ
๑๑๘. นายเติมศักดิ์ อนแกว
๑๑๙. นายสงัด พึ่งประสิทธิ์
๑๒๐. นายตรีภพ ดวงภักดีรัมย
๑๒๑. นายประสิทธิ์ สิงจานุสงค
๑๒๒. นางสาวมณฑา จิตตชื่น
๑๒๓. นายภาณุพงศ ธูปประสม
๑๒๔. นายเสนาะ หิรัญออน
๑๒๕. นายประเสริฐ ลูกฟก
๑๒๖. นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ
๑๒๗. นายไพเราะ พัตตาสิงห
๑๒๘. นายวิสทุ ธิ์ โตปติ
๑๒๙. นางสาวอรญาณิศวร ธนกุลไกรวุฒิ
๑๓๐. นางสารี่ คงออน
๑๓๑. นางลําใย บุตรน้ําเพ็ชร
๑๓๒. นางกนิฏฐา บุญรวม
๑๓๓. นายธนพล ขลังธรรมเนียม
๑๓๔. นายสําราญ ชักนํา
๑๓๕. นางจุฑารัตน เมืองวัฒนะ
๑๓๖. นางสาวกาญจนา งามขํา
๑๓๗. นายเอกบรินทร ชูชาง
๑๓๘. นางจรรทิมา เวลาดี
๑๓๙. นายสุรชัย เหมือนนิรุทธิ์
๑๔๐. นายสมบัติ พูลกสิ
๑๔๑. นายทศวรรษ ขวัญอยู
๑๔๒. นายสามารถ คงสุข

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางจักร
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดน้ําพุ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสีร่ อย
ครูโรงเรียนวัดคลองพูล (แทน)
รอง ผอ.โรงเรียนวัดหลักแกว (รก.)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลานชาง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองสําโรง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดใหมทางขาม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไผวง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตนทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสิทธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามโก
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบานลําสนุน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองถ้ํา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาชุมนุม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองกราง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนตาวง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามขาว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม
ครู โรงเรียนวัดบานพราน (รก.)
ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา(แทน)
ผูอํานวยการโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานเพชร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทองเลื่อน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยาง
ผูอํานวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ

-๖๑๔๓. นางชนาลักษณ โคงาม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานแก
๑๔๔. นางเสาวภา ทองระยา
ครูโรงเรียนชุมชนวัดริว้ หวา (แทน)
๑๔๕. นายสมชัย ยิ้มชอย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนกราง
๑๔๖. นายจรัญ บุญผอง
ครูโรงเรียนวัดจันทรมณี(แทน)
๑๔๗. นายสําฤทธิ์ สําลีออน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังน้ําเย็น
๑๔๘. นายขวัญเมือง สังขประเสริฐ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหมื่นเกลา
๑๔๙. นายณุภาพล ตรีธนะ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองยาง
๑๕๐. นางอัญชลี ชูจิตร
ผูอ ํานวยการโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ
๑๕๑. นายบุญยิ่ง เชื้อนิล
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสีบัวทอง
๑๕๒. นางอัญชลี ชูจิตร
ครู โรงเรียนวัดแกวกระจาง (รก)
๑๕๓. นายประชุม มวงประดับ
ครูโรงเรียนบานหนองเสือ(แทน)
ผูไมมาประชุม
๑. นายสมชัย ปานผาสุข รอง ผอ.สพป.อางทอง ลาพักผอน
๒. นายสมเกียรติ แกวมณี รอง ผอ.สพป.อางทอง ไปราชการ
ผูเขารวมประชุม
๑. นางณัชภัษสรณ สิริอัคคะโชติ
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
๒. นางสาวกรวิภา แสงนาค
นัดจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๓. นางสุณี บุญเลิศ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๔. นางวราภรณ บุญใส
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
๕. นางสมคิด ชีระภากร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
๖. นายเสรี ใบบัว
ชางสี ช ๔
๗. นายวสันต บุญบาง
ชางสี ช ๔
เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีกอนวาระการประชุม
นายมโน ชุนดี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง พรอมผูเขารวม
ประชุมทําพิธีสวดมนตบูชาพระรัตนตรัย และเปนประธานดําเนินกิจกรรม ดังนี้
๑. จุดธูปเทียน สวดมนตบูชาพระรัตนตรัย
๒. กลาวคําปฏิญาณการเปนขาราชการที่ดี
๓. รองเพลงสรรเสริญพระบารมี
๔. มอบของที่ระลึกใหผูบริหารสถานศึกษาที่เกิดในเดือนมกราคม จํานวน ๑๓ คน

-๗๕. มอบเกียรติบัตร การดําเนินกิจกรรมการเขียนเรียงความ “เรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย :
รักแผนดินเกิด” ดังนี้
- โรงเรียนบานน้ําผึ้ง
- โรงเรียนวัดมหาดไทย
- โรงเรียนวัดมะขาม
- โรงเรียนวัดไทรยนิโครธาราม
- โรงเรียนวัดถนน
- โรงเรียนวัดเอกราช
- โรงเรียนวัดราชสกุณา
- โรงเรียนวัดหวยโรง
๖. การทําบันทึกขอตกลง (MOU) โรงเรียนในสังกัด สพป.อางทอง
พิธีลงนามบันทึกขอตกลง MOU ในการปฏิบัติราชการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง ระหวางผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง กับ
ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน ๑๔๕ โรงเรียน
๗.โครงการตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา ครั้งที่ ๓๗ ระดับประถมศึกษา โดยมอบทุนการศึกษา
ใหกับโรงเรียนที่เขารวมกิจกรรม จํานวน ๖ โรงเรียน ดังนี้
๑.โรงเรียนวัดยางมณี
อําเภอวิเศษชัยชาญ จํานวนเงิน ๕,๗๐๐ บาท
๒.โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม
อําเภอโพธิ์ทอง
จํานวนเงิน ๒,๔๐๐ บาท
๓.โรงเรียนวัดโคกพุทรา
อําเภอโพธิ์ทอง
จํานวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท
๔.โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
อําเภอปาโมก
จํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๕.โรงเรียนบานหนองถ้ํา
อําเภอสามโก
จํานวนเงิน ๕๐๐ บาท
๖.โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร
อําเภอโพธิ์ทอง
จํานวนเงิน ๕๐๐ บาท
๘. มอบเกียรติบัตรนิทรรศการแสดงผลงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
๑.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมวงคัน
๒.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาสามัคคี
๓.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาชุมนุม
๔.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองยาง
๕.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามขาว
๖.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ

-๘๗.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทองกลาง
๘.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร
๙.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลั่นทม
๑๐.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ(ประชานุกูล)
๑๑.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโคกพุทรา
๑๒.ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม
๑๓.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสวาง
๑๔.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองกราง
๑๕.ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนตาวง
๑๖.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ(สามโก)
๑๗.ชางสีโรงเรียนวัดทาสามัคคี
๑๘.ชางสีโรงเรียนวัดลั่นทม
๑๙.ชางสีโรงเรียนวัดบุญศิริวทิ ยาราม
๒๐.ชางสีโรงเรียนวัดศีลขันธาราม
๒๑.ชางสีโรงเรียนวัดโพธิร์ าษฎร
๒๒.ชางสีโรงเรียนวัดโคกพุทรา
๘. ประชาสัมพันธโครงการประกันอุบัติเหตุ จากบริษัท สยามสไมลโบรกเกอร ประเทศไทย จํากัด
บริษัทสยามสไมลโบรกเกอร ประเทศไทย จํากัด ประชาสัมพันธประกันอุบัติเหตุใหกับ
นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนใดสนใจ ติดตอโดยตรงที่บริษทั ฯ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมผลงานของนักเรียนและโรงเรียนในสังกัด จากผลการแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครัง้ ที่ ๖๗ ณ จังหวัดนครนายก ดังนี้
๑.๑ ขอขอบคุณทีมงานจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ สพป.อางทอง ประกอบดวย
โรงเรียนวัด ทาชุมนุม โรงเรียนวัดหนองยาง โรงเรียนวัด สุวรรณราชหงษ โรงเรีย นวัด มว งคัน โรงเรีย น
วัดทาสามัคคี โรงเรียนวัดหนองกราง โรงเรีย นวัดทองกลาง โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร โรงเรียนวัดลั่นทม
โรงเรียนวัดโคกพุทรา โรงเรียนวัดสวาง โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม โรงเรียนวัดยางทอง โรงเรียนวัด
บุญศิริวิทยาราม โรงเรียนวัดโบสถ (ประชานุกูล) โรงเรียนบานดอนตาวง และโรงเรียนวัดโบสถ
๑.๒ ผลการแขงขันทักษะทางวิชาการ มีนักเรีย นในสังกัดไดเปนตัวแทนเขาแขงขันในระดับชาติ
จํานวน ๙ โรงเรียน ๑๗ รายการ ไดแก
๑.๒.๑ โรงเรียนวัดสีบัวทอง
จํานวน ๖ รายการ
๑.๒.๒ โรงเรียนวัดมะขาม
จํานวน ๔ รายการ

-๙๑.๒.๓ โรงเรียนวัดนางเลว
จํานวน ๑ รายการ
๑.๒.๔ โรงเรียนวัดทองกลาง
จํานวน ๑ รายการ
๑.๒.๕ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน จํานวน ๑ รายการ
๑.๒.๖ โรงเรียนวัดแกวกระจาง
จํานวน ๑ รายการ
๑.๒.๗ โรงเรียนวัดทาชุมนุม
จํานวน ๑ รายการ
๑.๒.๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดตนสน จํานวน ๑ รายการ
๑.๒.๙ โรงเรียนบานหวยคลา
จํานวน ๑ รายการ
๒.การจัดทําไดอารี สพป.อางทอง และ ไดอารี สพฐ.
๒.๑ การจั ด ทํา ไดอารี สพป.อ างทอง โดยจะมอบให โรงเรีย นเปนของขวัญวัน ปใหม
ไดมอบนายนพปฏล บุญพงษ รอง.ผอ.สพป.อางทอง ประสานจัดทําเอกสาร มีรูปภาพ ผูบริหารการศึกษา
ผูอํานวยการโรงเรียน ผูอํานวยการกลุมภารกิจ และเจาหนาที่ทุกคน พรอมเบอรโทรศัพทที่ติดตอ ในรูปเลม
ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
๒.๒ การจัดทําไดอารี สพฐ.กําหนดรูปแบบใหมใชเปนปการศึกษา เปนปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของ สพท.และโรงเรียน
๓.รูปแบบการบริหารงานในสวนภูมิภาคของ สพฐ.
๓.๑ กําหนดให ผอ.สพป.เขต ๑ เปนตัวแทน สพฐ.
๓.๒ ในเขตตรวจราชการ ใหมี ผอ.เขต ๑ คน เปนประธานคลัสเตอร
๓.๓ ในระดับภาคใหเลือกประธานคลัสเตอร ๑ คน เปนหัวหนาภาค (ภาคกลางไดแ ก
นายดําริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.อยุธยา เขต ๑)
๓.๔ การประชุม ผอ.สพท.จะจัดประชุมปละ ๔ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ สพป.นครราชสีมาเขต ๔ (อําเภอสีคิ้ว)
ครั้งที่ ๒ กําหนดการประมาณเดือนเมษายนที่ จังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ ๓ กําหนดการประมาณเดือนมิถุนายน ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ ๔ ประมาณเดือนกันยายน ที่จังหวัดนครปฐม
๓.๕ กอลฟการกุศลของ สพฐ.ในการประชุม ผอ.สพท.ครั้งที่ ๑ รายไดสมทบทุนชวยเหลือ
เด็ก ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมกฐินดวย เขตละ ๑ กวน ๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท กรณีไปตีดวย กรณีไม
ไปตีกวนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

-๑๐๔.การดําเนินงานตามนโยบาย รมว.ศธ.
-ในประเด็นอินเทอรเน็ตความเร็วสูง และติวฟรี . คอม ใหไดรอยละ ๑๐๐ ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๑
-การจัดทําแผนพัฒนาแบบบูรณาการของเขตตรวจราชการ สพฐ. (Cluster) จะจัดสรร
งบประมาณใหเขตตรวจฯ ละประมาณ ๑ ลานบาท โดยไมใหนํามาหารเฉลี่ยใหนําเสนอโครงการพัฒนาฯ
ตามที่เห็นสมควร
-โครงการชว ยนองตานภัย หนาวของเขตตรวจราชการที่ ๒ ที่ สพป.เพชรบูรณ เขต ๒
(หลมสัก) เขตละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๕.โครงการครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
๖.โครงการสานฝนวันปดภาคเรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
พบเพื่อนครู ผูบริหารสถานศึกษา พนักงานราชการ ลูกจาง สังกัด สพป.อางทอง ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง
๗.โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ สพป.อางทอง ปการศึกษา ๒๕๖๐
-เปนโครงการที่ใชกลุมโรงเรียนเปนฐาน (School Cluster Based
Management:Sc.BM)
-เนนการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๘.โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๒๕๖๐ สูการปฏิบัติในระดับสถานศึกษา
-โรงเรียนในสังกัด มีและใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๒๕๖๐ ครบทุกโรงเรียน คิดเปน
รอยละ ๑๐๐
-กลุมโรงเรียนทั้ง ๑๔ กลุมโรงเรียน มีโรงเรียนตนแบบการศึกษาปฐมวัย
๙.โครงการจัดทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-งานวิจัยเชิงบริหารการศึกษา/การบริหารโรงเรียน
-งานวิจัยเชิงวิชาการ/งานวิจัยในชั้นเรียน
๑๐.การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ/และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.อางทอง
-แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
-แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๑
ประธานฯ
แนะนําผูอํานวยการกลุมอํานวยการ ที่สอบคัดเลือกเปนผูอํานวยการ กลุมอํานวยการ นางมานพ
มณีโชติ

-๑๑ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดสงรายงานการประชุม ครัง้ ที่ ๙/๒๕๖๐
เมื่อวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ใหโรงเรียนทางเว็บไซตแลว เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
จากการตรวจสอบขอมูลทางเว็บไซต การรับรองรายงานการประชุม ปรากฏวา โรงเรียน ใหการรับรอง
มติที่ประชุม
รับรองเปนเอกฉันท
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่องจากกลุมอํานวยการ
๓.๑.๑ กําหนดจัดงาน “กาชาดและของดีเมืองอางทอง ประจําป ๒๕๖๑”
ดว ยจังหวัด อางทอง ไดกําหนดจัด งาน “กาชาดและของดีเ มืองอางทอง ประจําป ๒๕๖๑”
ขึ้นระหวางวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัด
อางทอง โดยกําหนดใหมีกิจกรรมการประกวดรองเพลง และการรองเพลงเพื่อการกุศล เพื่อจัดหารายได
สนับสนุนกิจกรรมของเหลากาชาดจังหวัดอางทอง และกิจกรรมสาธารณประโยชนของจังหวัด กําหนดจัดการ
ประกวดรองเพลงระหวางวันที่ ๒๖ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแตเวลา
๑๗.๓๐ น. เปนตนไป ณ เวทีกลางสนามหนาศาลากลางจังหวัดอางทอง โดยมีกิจกรรมการประกวดรองเพลง
ที่เกี่ยวของกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ดังนี้
วันเสารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น.
- ประกวดรองเพลง ของนักรองกลุมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
- นักรองกิตติมศักดิ์กลุมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง รองเพลงเพื่อบริจาคเงินการกุศล (ผูรับผิดชอบ : เกษตรและสหกรณ และผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง)
๓.๑.๒ การจัดหนวยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่
ตามที่จังหวัดอางทอง กําหนดจัดงาน “งานกาชาดและของดีเมืองอางทอง ประจําป ๒๕๖๑”
ในวันศุกรที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันอาทิตยที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัด
อางทอง และจัดใหมีหนวยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่มาใหบริการประชาชน ในวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ณ หอประชุมอําเภอเมืองอางทอง

-๑๒๓.๑.๓ ประชาสัมพันธ “เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะดานศิลปะออนไลน”
ผานชองทาง www.dit.ac.th และ dl.obec.go.th
ดวยบริษัท โตโยตา มอเตอร คอเปอรเรชั่น ประเทศญี่ปุน จัดใหมีการประกวดวาดภาพ
ระบายสี “TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST” เพื่อชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และเปนตัวแทนประเทศไทย ไปแขงขัน ณ ประเทศญี่ปุน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ผูสนใจ
สามารถสงผลงานเขาประกวดดวยตนเอง ณ ผูแทนจําหนายรถยนตโตโยตาทั่วประเทศ หรือทางไปรษณีย ที่ตู
ป.ณ. ๑๐ ปณศ. ออนนุช กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ดาวโหลดใบสมัคร
และขอรับเอกสารเพิ่มเติมไดที่ www.dreamcarthailand.com
ในการนี้ สํา นัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พื้นฐาน รว มกับ บริษัท โตโยตา มอเตอร
(ประเทศไทย) จํากัด ไดผลิตรายการ “เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะดานศิลปะออนไลน ” ไดตั้งแตวันที่
๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เปนตนไป ทาง www.dlio.ac.th และ http://dl.obec.go.th จึงเรีย นมาเพื่อ
ประชาสัมพันธใหผูบริหารสถานศึกษาแจงครูและผูส นใจทราบ
๓.๑.๔ ประชาสัมพันธโครงการประกวดแตงเพลงอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
ดวย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยการใชเพลงและดนตรีในการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ เพื่อรณรงคในเรื่องของการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
จึงขอประชาสัมพันธใหกับโรงเรียนในโครงการหองเรียนสีเขียว สังกัด สพฐ.จํานวน ๓๘๑
โรงเรียน มีโรงเรียนในสังกัด สพป.อางทอง จํานวน ๒ โรงเรียนไดแก โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม
และโรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง ผูประพันธเปนนักเรียน ครู หรือบุคลากรในโรงเรียนที่อยูในโครงการ
หองเรียน สีเขียวและโรงเรียนสีขาว สามารถสงประกวดไดทั้งประเภทบุคคลหรือทีม รายละเอียดอื่น ๆ
สามารถสอบถามและติดตามไดที่ คุณสุภรา คอยระงับ ๐-๒๔๓๖-๘๑๘๒ มือถือ ๐๘-๙๒๑๖-๖๘๘๑
http://glr.egat.co.th กองเสริมสรางทัศนคติ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ๕๓ หมู ๒ ถนนจรัลสนิทวงศ
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐ (อาคาร ท.๑๐๒ ชั้น ๗)
๓.๑.๕ ประชาสัมพันธกิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา
ดวยกระทรวงสาธารณสุข รว มกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
และภาคีเครือขายตาง ๆ ไดรวมกันดําเนินโครงการ “๓ ลาน ๓ ป เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไทองคราชัน” โดยมี
เปาหมายใหคนไทยเลิกสูบบุหรี่ จํานวน ๓ ลาน ในระยะเวลา ๓ ป ทางโครงการ จึงไดจัดกิจกรรมประกวด
เขียนเรียงความในหัวขอ “ชวนพอ เลิกบุหรี่” แบงประเภทการประกวดเปน ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน

-๑๓จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธใหนักเรียนที่มีความสนใจ สมัครเขารวมกิจกรรมและสงผลงานได
ทางอีเมล Tobaccofree60@gmail.com หรือ ทางไปรษณีย ณ ที่ทําการโครงการ ๓ ลาน ๓ ป เลิกบุหรี่
ทั่วไทย (ประกวดเรียงความ) วพบ.นนทบุรี ๔๗/๙๙ ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี ๑๑๐๐๐ (ดาวโหลดใบสมัครจากเว็บไซต http://www.quitforking.com สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
ไดที่ นางสาวจิรญา อรุณวัฒนางคกูล หมายเลขโทรศัพท ๐๘๓ – ๐๗๗ ๖๕๔๖)
๓.๑.๖ ขอความอนุเ คราะหป ระชาสัมพัน ธก ารจัด การแขง ขันหุน ยนต ส.ส.ท. – สพฐ.
ยุวชน ครั้งที่ ๑๘
ดวยสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ไดขอความรวมมือ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมสนับสนุนการจัดการแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ครัง้ ที่ ๑๘ ระหวางวันที่
๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
สพป.อางทอง จึงขอประชาสัมพันธเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด ที่มีความสนใจเขารวม
กิจกรรม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต http://www.tpa.or.th/robot
๓.๒ เรื่องจากกลุมบริหารงานบุคคล
๓.๒.๑ การคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ธุรการโรงเรียน โครงการ
คืนครูใหนกั เรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจาง
เปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูใหนักเรียน จํานวน ๕ อัตรา ดังนี้
๓.๒.๑.๑ โรงเรียนวัดลิ้นทอง และโรงเรียนวัดมหาดไทย อําเภอเมืองอางทอง
๓.๒.๑.๒ โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนวัดวงษภาศน อําเภอไชโย
๓.๒.๑.๓ โรงเรียนวัดยางมณี และโรงเรียนวัดศาลาดิน อําเภอวิเศษชัยชาญ
๓.๒.๑.๔ โรงเรียนวัดโบสถ โรงเรียนวัดหนองกราง และโรงเรียนวัดสามขาว
อําเภอสามโก
๓.๒.๑.๕ โรงเรียนวัดหัวสะแกตก โรงเรียนวัดรัตนาราม และโรงเรียนวัดบานพราน
อําเภอแสวงหา
โดยไดรับสมัคร ระหวางวันที่ ๔-๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ มีผูสมัครทั้งสิ้น ๖๔ ราย ดําเนินการสอบขอเขียน
ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ และสอบสัมภาษณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง และไดประกาศผลการคัดเลือก เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑
โดยใหผูที่ไดรับการคัดเลือก มาเลือกโรงเรียนและทําสัญญาจาง ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

-๑๔๓.๓ เรื่องจากกลุมนโยบายและแผน
๓.๓.๑ การบริหารจัดการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ตามที่มีนโยบายในการดําเนินการใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีอินเทอรเน็ต
ความเร็ว สูงเพื่อสนั บสนุนการเรีย นการสอนให มีประสิท ธิ ภาพ ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิก ารไดย กเลิกการใช
เครือขาย Moenet ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยเปดโอกาสใหโรงเรียนเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตจาก
ผูใหบริการที่มีเครือขายในพื้นที่ของโรงเรียน ทั้งนี้ สพฐ. ทราบดีวาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะมีผลกระทบ
กับโรงเรียนในบางพื้นที่ที่ไมมีผูใหบริการเครือขายในพื้นที่นั้นๆ และบางโรงเรียนอาจมีขอจํากัดในงบประมาณ
ที่โรงเรียนมี เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็กมาก มีนักเรียนนอย ทําใหไดรับงบประมาณนอยตามสัดสวนของ
นักเรียน
สพฐ. จึ งขอให สํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาแจ งทํ า ความเข า ใจกั บ ทุก โรงเรี ย นในสั ง กั ด
และสรางความเขาใจในเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหโรงเรียนมีอํานาจในฐานะผูใชบริการโดยตรงกับ
ผูใหบริการ และใหไดรับการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอใหโรงเรียนไดดําเนินการใหแลวเสร็จ
มีอินเทอรเน็ตครบทุกโรงเรียนภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
ขณะนี้ สํา นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาอ า งทอง ไดดํ า เนิ น การมอบหมายให
คณะกรรมการเฉพาะกิจเขาไปใหการสนับสนุน แนะนํา ดูแลใหความชวยเหลือระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
และอุปกรณระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียน ในระหวางวันที่ ๑๕ และวันที่ ๑๗ – ๑๘
มกราคม ๒๕๖๑ เรียบรอยแลว หากโรงเรียนใดมีปญหาที่ตองการความชวยเหลือเพื่อแกไขปญหาการใชงาน
อินเทอรเน็ตในสถานศึกษา สามารถติดตอขอความชวยเหลือจากคณะกรรมการเฉพาะกิจของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดที่หมายเลขโทรศัพทตามที่ไดแจงไปแลว เพื่อแกไขปญหาการใชงาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีอินเทอรเน็ตในการจัดการ
เรียนการสอนไดครบทุกโรงเรียน

-๑๕-

-๑๖-

-๑๗๓.๔ เรื่องจากกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๓..๔.๑ จัดสรรงบประมาณงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่
๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดดําเนินการจัดการแขงขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ และแตงตั้งผูรับผิดชอบนํา
นักเรียนเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่
๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครนายก ความแจงแลวนั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการเขา
รว มกิจกรรมของนักเรีย นตัว แทน ในงานศิลปหัต ถกรรมนักเรียนภาคกลาง ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ป
การศึกษา ๒๕๖๐ เปนคาเบี้ยเลี้ยงสําหรับนักเรียน คนละ ๑ วัน จํานวน ๒๔๐ บาท จึงขอใหสงหลักฐานเบิก
เงิ น ได ที่ ก ลุ ม บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ า งทอง
ตั้งแตบัดนี้ – วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
๓.๔.๒ โครงการชางเผือก รุนที่ ๑๐
วัดไตรวิทยาราม เปนโรงเรียนพระปริยัติธรรมของสงฆ เลขที่ ๗๘ หมูที่ ๒ ตําบลถ้ําใหญ อําเภอ
ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐ โทรศัพท ๐๘๗ – ๘๘๕๘๔๐๑ ใหการศึกษาแด พระภิกษุสามเณร
ในระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๖ ซึ่งเปนการใหการศึกษา ฟรี ทุกอยางแกนักเรียนที่มาเรียน โดยไมมีคาใชจาย
ใด ๆ เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชน ที่หัวดี แตยากไร ใหทุนการศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยผูรับ
ทุนการศึกษานี้ ตองบรรพชาเปนสามเณร รั บตั้งแตมัธยมศึกษาปที่ ๑ และมัธยมศึกษาปที่ ๔ มีเกรดเฉลี่ย
ตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป
รับสมัครตั้งแต บัดนี้ จนถึง ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ หากนักเรียนคนใดมีความสนใจที่เขารวม
โครงการ สมัครเรียน สามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที่ เฟสบุค โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม
๓.๔.๓ รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
ตามที่ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ไดดําเนินการ
พิจารณาผลงานการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข เพื่อรับรางวัล
เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น
ในการนี้ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอุดม คชินทร) ไดมอบรางวัล
เชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมพุทธ
มณฑล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีหนวยงาน สถานศึกษา และบุคคล ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดรับรางวัล

-๑๘-

-๑๙อนึ่ง สําหรับโรงเรีย นวัด มว งคัน อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง เปนโรงเรียนที่ไดรับรางวัล
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับทอง ดีเดน อันดับ
ที่ ๑ ศู น ย อํ า นวยการปอ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด กระทรวงศึ ก ษาธิก าร กํ า หนดให รั บ รางวั ล
เชิด ชูเกี ย รติ เสมา ป.ป.ส. ประจําป การศึกษา ๒๕๕๙ กั บ พลเอกประยุท ธ จั นทร โอชา นายกรัฐมนตรี
และจะแจงกําหนดนัดรับใหทราบอีกครั้ง
๓.๔.๔ เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
ดวย ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําเกียรติบัตร
หองเรียนสีขาว เพื่อมอบใหครูประจําชั้น หัวหนาชั้น และนักเรียนแกนนํา ๔ ฝาย รวมจํานวน ๖ คน ที่ไดรับ
การประเมินผลงานจัดกิจกรรมหองเรียนสีขาวที่ผานเกณฑการประเมินในระดับดีเดน ตามมาตรการเสริมแรง
ใหมีการดําเนินงานมีความตอเนื่องและยั่งยืน ไดขอความรวมมือใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทองแจงสถานศึกษาในสังกัดที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกีย รติ เสมา ป.ป.ส. ปการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับดีเดน
ทราบ หากประสงคจะขอรับเกียรติบัตรเพื่อมอบใหครูประจําชั้น หัวหนาชั้น และนักเรียนแกนนํา ๔ ฝาย รวม
จํานวน ๖ คน ใหทําหนังสือถึง ผูอํานวยการสํานักสงเสริมกิจการการศึกษา สํานักสงเสริมกิจการการศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ไดโดยตรง
๓.๔.๕ รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
ตามที่ ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ไดดําเนินการ
ตามยุท ธศาสตร ที่ ๑ การปองกันกลุมผู มีโอกาสเขาไปเกี่ย วของกับ ยาเสพติ ด ดวยกระบวนการโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหแกนักเรียน นักศึกษา มีความ
เขมแข็งไมไปเกี่ย วของกับยาเสพติด และเปนผูเสพรายใหม ดว ยกิจกรรมหองเรียนสีขาว แผนกวิชาสีขาว
มีกลุมนักเรียนแกนนํา นักศึกษาแกนนํา ชวยดูแลและเฝาระวังไมใหมีการแพรระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา
นั้น
ในการนี้ ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบรางวัล
เชิ ด ชู เกี ย รติ เสมา ป.ป.ส. ให แ กส ถานศึ ก ษาที่มี ผ ลงานดี เ ด น ผ า นเกณฑ การประเมิ น ผลงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ทุกปการศึกษา เพื่อใหการดําเนินงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
เสมา ป.ป.ส. ปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนไปดว ยความเรีย บรอย ไดขอความรว มมือใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทองแจงสถานศึกษาเพื่อทราบและดําเนินการตามแนวทางการประเมินผลงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และดาวนโหลดเอกสารแนวทางการประเมินผลงาน

-๒๐โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไดที่ www.skp.moe.go.th รายละเอียดตามเอกสาร
แนวทางการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ขอใหโรงเรีย นที่ประสงคจะสมัครขอรับ
รางวัลดังกลาว สงใบสมัครและผลงานตามแนวทางการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ ใหกลุม
สงเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เปนอยางชา หากพนกําหนดนี้ ถือวาไมประสงค
จะสมัครขอรับรางวัล โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จะแตงตั้งคณะกรรมการไป
ประเมินผลงานเชิงประจักษ ระหวางวันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เพื่อสรุปรายงานสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอางทอง และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
๓.๔.๖ การปองกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ตามที่ ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ไดแจงประกาศ
กระทรวงศึ กษาธิการ เรื่ อง การจั ด ตั้งศู นยอํ านวยการป องกั นและปราบปรามยาเสพติ ด ในสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ และคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข และขอความรวมมือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองจัดตั้งเปนศูนย
เรี ย นรูส ถานศึ ก ษาสีข าว ปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข ประจํ าตํ า บล/อํ า เภอ/จั งหวั ด และใหจํ า แนก
สถานศึกษาดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
นั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองไดดําเนินการจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัด
เปนศูนยเรียนรูสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจําตําบล/อําเภอ/จังหวัด โดยจัดตั้งศูนย
เรียนรู คือ ๑ กลุม เครือขาย จัดตั้ง ๑ โรงเรียน ๑ ศูนยเรียนรู ตามรายชื่อ ดังนี้

-๒๑บัญชีรายชื่อสถานศึกษาจัดตัง้ เปนศูนยเรียนรูสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประจําตําบล / อําเภอ / จังหวัด
ชื่อหนวยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
กลุมเครือขาย / กลุมสหวิทยาเขต ทัง้ หมด จํานวน ๑๔ กลุม สถานศึกษาจัดตัง้ เปนศูนยเรียนรู ๑๔ แหง
ที่

ชื่อสถานศึกษา

สถานที่ตั้ง

ชื่อผูรับผิดชอบ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

อนุบาลเมืองอางทอง
วัดไทรย
วัดไชโย
วัดบานปา
วัดงิ้วราย
วัดสามประชุม
ชุมชนวัดทาอิฐ
ชุมชนวัดปราสาท
วัดราชสกุณา
วัดสิทธาราม

อําเภอเมืองอางทอง
อําเภอเมืองอางทอง
อําเภอไชโย
อําเภอไชโย
อําเภอโพธิ์ทอง
อําเภอโพธิ์ทอง
อําเภอโพธิ์ทอง
อําเภอปาโมก
อําเภอวิเศษชัยชาญ
อําเภอวิเศษชัยชาญ

นายศราวุธ ดีชัย
นายกิตติ ตองประสงค
นายเฉลียว เงินดี
นายอลงกต แกนคีรี
นายวีระชาติ มาลัย

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

วัดยางมณี
ประสิทธิวิทยาฯ
วัดสีบัวทอง
บานหนองถ้ํา

โทรศัพท/โทรสาร

๐๘๖๙๐๐๘๔๐๙
๐๘๑๙๙๑๔๓๓๙
๐๖๑๖๗๕๕๙๕๕
๐๘๕๘๗๑๐๙๓๙
๐๘๖๑๒๖๕๘๕๘
นายเจริญศักดิ์ กระแสร
๐๘๙๙๘๕๗๖๔๓
นายสุรพงษ แกวภักดี ๐๘๙๒๖๐๖๒๙๓
นายเทพ ไทยธานี
๐๘๑๘๕๓๔๑๕๓
นายพงษศักดิ์ ทองศักดิ์ ๐๘๕๕๖๖๘๕๙๐
นายภาณุพงศ
๐๘๙๐๙๐๖๖๘๔
ธูปประสม
อําเภอวิเศษชัยชาญ นายธีรวุธ จิระโภคิน
๐๘๑๗๕๙๒๙๔๘
อําเภอแสวงหา
นายสามารถ คงสุข
๐๘๙๙๑๘๑๐๑๒
อําเภอแสวงหา
นายบุญยิ่ง เชื้อนิล
๐๘๒๑๙๙๙๗๒๘
อําเภอสามโก
นายวิสุทธิ์ โตปติ
๐๘๒๔๕๒๖๙๘๑

กลุมเครือขาย
กลุมสหวิทยาเขต
ศูนยเจาพระยา
เมืองทองสัมพันธ
เกษไชโย
ไชโยบูรพา
พระตําหนัก
จินดามณี
ขุนอินท
ปาโมก
ดอกแกว
พัฒนมิตร
วิเศษเมืองทอง
แสวงหาพัฒนา
บานนายแทน
สามโก

ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองขอความอนุเคราะหสถานศึกษา
ในสังกัดทุกแหงกรอกขอมูลการจําแนกสถานศึกษาดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุ ข ประจํา ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ ตามแบบบัญ ชี ร ายชื่ อ จํา แนกสถานศึ ก ษาดํ า เนิ น งานโครงการ
สถานศึกษา ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ดังแนบ จัดสงใหกลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เปนอยางชา เพื่อสรุปรายงานกระทรวงศึกษาธิการตอไป

-๒๒๓.๔.๗ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗
ปการศึกษา ๒๕๖๐
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมอบหมายใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ และศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัด
นครนายก เปนเจาภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา
๒๕๖๐ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครนายก
 นิทรรศการแสดงผลงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง รวมกับสถานศึกษาในสังกัด ประกอบดวย
โรงเรียนวัดทาชุมนุม โรงเรียนวัดหนองยาง โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ โรงเรียนวัดมวงคัน โรงเรียนวัดทาสามัคคี
โรงเรียนวัดหนองกราง โรงเรียนวัดทองกลาง โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร โรงเรียนวัดลัน่ ทม โรงเรียนวัดโคกพุทรา
โรงเรียนวัดสวาง โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม โรงเรียนวัดยางทอง โรงเรียนวัดบุญศิริวทิ ยาราม
โรงเรียนวัดโบสถ(ประชานุกูล) โรงเรียนบานดอนตาวง และโรงเรียนวัดโบสถ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ของนักเรียน ในหัวขอ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ จังหวัด
นครนายก
 การแขงขันทักษะทางวิชาการ
นักเรียนในสังกัด สพป.อางทอง จํานวน ๗๐๒ คน เขารวมการประกวด/แขงขัน ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครนายก ผลการแขงขันดังนี้
ชนะเลิศ
9

รองชนะเลิศ รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ อันดับที่ ๒
3

5

ทอง

เงิน

82

83

ทองแดง เขารวม
32

20

รวม
กิจกรรม
217

-๒๓มีนักเรียนในสังกัด สพป.อางทอง ไดเปนตัวแทนภูมิภาค เขาแขงขันระดับชาติ รวม ๑๗
รายการ จาก ๙ โรงเรียน
ลําดับ

โรงเรียน

ชนะเลิศ

รอง 1

รอง 2

รวม

1

โรงเรียนวัดสีบัวทอง

4

1

1

6

2

โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลยอุปถัมภ)

2

-

2

4

3

โรงเรียนวัดนางเลว

1

-

-

1

4

โรงเรียนวัดทองกลาง

1

-

-

1

5

โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน

-

1

-

1

6

โรงเรียนวัดแกวกระจาง

-

1

-

1

7

โรงเรียนวัดทาชุมนุม

-

-

1

1

8

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดตนสน

1

-

-

1

9

โรงเรียนบานหวยคลา

-

1

1

3

5

17

รวม

9

๓.๕ เรื่องจากกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
๓.๕.๑ การกําหนดวันและวิธีการปฏิบัตงิ านสําหรับงบบุคลากรและเงินเดือนที่กําหนด
จายสิ้นเดือน
ดวยกรมบัญชีกลาง ไดกําหนดตารางเวลาและวิธกี ารปฏิบัติงานสําหรับรายการขอเบิกงบ
บุคลากรและเงินอื่นที่กําหนดจายสิ้นเดือน (KO) ตั้งแตเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๑
กรมบัญชีกลาง ขอเรียนวา เพื่อใหการสั่งจายเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามระยะเวลาที่
กําหนด จึงขอใหแจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบ และถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดขอมูลไดจาก
เว็บไซตกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ “ภารกิจควบคุมการใชจายเงินของสวนราชการ >บริการ
ขอมูลกฎหมายระเบียบ และหนังสือเวียน”

-๒๔๓.๖ เรื่องจากกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.๖.๑ การประเมินคุณภาพผูเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐
๓.๖.๑.๑ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๓.๖.๑.๒ การประเมินความสามารถดานการอาน
๓.๖.๑.๓ การทดสอบคุณภาพผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานกลาง
๓.๖.๑.๔ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)
๓.๖.๒ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET)
๓.๖.๒.๑ วัตถุประสงคเพื่อทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ
ของผูเรียน
๓.๖.๒.๒ กลุมเปาหมาย เปนนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ ๖ มัธยมศึกษาปที่ ๓ และ
มัธยมศึกษาปที่ ๖
๓.๖.๒.๓ ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และมัธยมศึกษาปที่
๓ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาสาสตร อังกฤษ สวนมัธยมศึกษาปที่ ๖ คือ วิชาภาษาไทย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ และอังกฤษ
๓.๖.๒.๔ กําหนดการสอบ คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ วันสอบ วันที่ ๓ กุมภาพันธ
๒๕๖๑ วันประกาศผลสอบ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ วันสอบ วันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ
๒๕๖๑ วันประกาศผลสอบ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ วันสอบ วันที่ ๓ – ๔ มีนาคม
๒๕๖๑ วันประกาศผลสอบ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
๓.๖.๒.๕ หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ
มหาชน)
๓.๖.๓ การประเมินความสามารถดานการอาน
๓.๖.๓.๑ วัตถุประสงค เพื่อบริการเครื่องมือสําหรับใชประเมินความสามารถ
ดานการอานผูเรียน
๓.๖.๓.๒ กลุมเปาหมาย เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๓.๖.๓.๓ ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ คือ ความสามารถดานการอานออกเสียง และ
ความสามารถดานการอานรูเรื่อง
๓.๖.๓.๔ กําหนดการสอบ คือ วันสอบ วันที่ ๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ วันประกาศ
ผลสอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
๓.๖.๓.๕ หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-๒๕๓.๖.๔. การทดสอบคุณภาพผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานกลาง (การประเมินผลในชั้นเรียน/
การประเมินปลายป)
๓.๖.๔.๑ วัตถุประสงค เพื่อใหบริการขอสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางฯ ใหแกสถานศึกษาไปใชในการวัดผลในชั้นเรียน
๓.๖.๔.๒ กลุมเปาหมาย เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
๓.๖.๔.๓ ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ วิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ อังกฤษ
๓.๖.๔.๔ กําหนดการสอบ คือ ระดับประถมศึกษา วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ – ๖ มีนาคม
๒๕๖๑ และระดับมัธยมศึกษา วันที่ ๑๒ – ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
๓.๖.๔.๕ หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๖.๕ การทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)
๓.๖.๕.๑ วัตถุประสงค เพื่อทดสอบความสามารถพื้นฐานที่สําคัญในศตวรรษที่ ๒๑
ของผูเรียน
๓.๖.๕.๒ กลุมเปาหมาย เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๓.๖.๕.๓ ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ คือ ความสามารถดานภาษา (Literacy)
ความสามารถดานคํานวณ (Numeracy) และความสามารถดานเหตุผล (Reasoning Ability)
๓.๖.๕.๔ กําหนดการสอบ คือ วันสอบวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ วันประกาศผลสอบวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
๓.๖.๕.๕ หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๖.๗ แนวทางดําเนินงาน
๓.๖.๗.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการบริหารจัดการสอบใหเปนไปตาม
แนวทางการปฏิบัติและใหมีความโปรงใส ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ และนําผลการทดสอบไปใช
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๖.๗.๒ สถานศึกษา ดําเนินการศึกษาตารางโครงสรางขอสอบ (Test Blueprint)
ที่มีการเผยแพร เตรียมความพรอมและพัฒนาผูเรียนที่จะเขารวมการทดสอบ และจัดนักเรียนเขาสอบตาม
กําหนดการ

-๒๖๓.๖.๘ การวัดและประเมินผลการอานการเขียน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ ตามระบบ e-mes
ตามที่สพฐ. ไดกําหนดใหมีการวัดและประเมินผล “ความสามารถในการอานการเขีย น ของ
นักเรีย น ชั้นประถมศึกษาป ที่ ๑ – ๖ และ “การรูเรื่องการอ าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรีย น
นานาชาติ PISA” ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ โดยกําหนดใหมีการประเมิน ภาคเรียนละ ๒ ครั้งนั้น
ในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ ประเมิน เดือนมกราคม ๒๕๖๑ สพป.อางทอง
จะสงเครื่องมือไปใหโรงเรียนดําเนินการวัด และประเมิน โดยสงไปทางระบบ SMART ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
ทั้งนี้ ใหโรงเรียนแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการสอบ ดําเนินการสอบ และกรอกผลการสอบ
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส (e – mes) และใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๓.๖.๙ การรับสมัครการเขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ สพฐ. ไดขยายโรงเรียนเขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย รุนที่ ๘ โดยรับสมัครโรงเรียนที่สนใจเขารวมโครงการ แบงออกเปน ๒ แบบ ดังนี้
๓.๖.๙.๑ โรงเรียนทั่วไป ตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
๓.๖.๙.๑.๑ มีครูอนุบาลที่สอนระดับชั้นอนุบาลชั้นละ ๑ คน อยางนอย
โรงเรียนละ ๒ คน
๓.๖.๙.๑.๒ จํานวนนักเรียนอนุบาลตองมีนักเรียนหองเรียนละไมต่ํากวา
ละ ๑๕ คน
๓.๖.๙.๑.๓ โรงเรียนมีอาคารสถานที่ และหองเรียนปฐมวัยที่มีสภาพแวดลอม
ที่มีความพรอมในการจัดประสบการณดานวิทยาศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัย
๓.๖.๙.๑.๔ ผูบริหารโรงเรียนพรอมใหการสนับสนุน และครูมีความสนใจ
กระตือรือรนในการเขารวมโครงการ ฯ
๓.๖.๙.๒ โรงเรียนขนาดเล็ก ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๖.๙.๒.๑ มีครูอนุบาลทีส่ อนระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓ คน อยางนอย
โรงเรียนละ ๑ คน
๓.๖.๙.๒.๒ จํานวนนักเรียนอนุบาลตองมีนักเรียนชั้นอนุบาล รวมไมต่ํากวา
๑๕ คน
๓.๖.๙.๒.๓ โรงเรียนมีอาคารสถานที่ และหองเรียนปฐมวัยที่มีสภาพแวดลอม
ที่มีความพรอมในการจัดประสบการณดานวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

-๒๗๓.๖.๙.๒.๔ ผูบริหารโรงเรียนพรอมใหการสนับสนุน และครูมีความสนใจ
กระตือรือรนในการเขารวมโครงการ ฯ โรงเรียนที่สนใจสงใบสมัคร
เขารวมโครงการไดภายใน วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สพป.
อางทอง ไดสงหนังสือแจงไปทาง ระบบ Smart แลว
๓.๖.๑๐ ขอความอนุเคราะหสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร
ดวยศูนยพัฒนาคุณธรรมจังหวัดอางทอง (องคกรสวัสดิการชุมชน) รวมกับจังหวัดอางทอง
ไดรวมจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี เพื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพติด ขึ้น เพื่อเปนการพัฒ นาคุณ ธรรมเด็กและเยาวชนในจังหวัด อางทอง
และดําเนินกิจกรรม ตอเนื่องจากโครงการสถานศึกษารักษาศีล ๕ เชิงคุณภาพ ระยะที่ ๓ ในระหวางวันที่
๒ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอางทอง แหงที่ ๒ วัดชาง ต.บานอิฐ อ.เมือง
อางทอง จ.อางทอง และสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอางทอง แหงที่ ๕ วัดปาโมกวรวิหาร อ.ปาโมก
จ.อางทอง ดังนี้
๓.๖.๑๐.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง รวมเปนเครือขายในการ
ดําเนินงานโครงการฯ
๓.๖.๑๐.๒ ประชาสัมพันธใหโรงเรียนในสังกัด นักเรียนชาย ตั้งแตชนั้ ประถมศึกษาปที่ ๕
ขึ้นไป เขารวมโครงการ โรงเรียนละ ๑ คน
๓.๖.๑๐.๓ ประชาสัมพันธเชิญชวนใหโรงเรียนในสังกัด รวมเปนเจาภาพบรรพชาสามเณร
รูปละ ๑,๕๐๐ บาท หรือรวมทําบุญตามศรัทธา
๓.๗ เรื่องจากหนวยตรวจสอบภายใน
๓.๗.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้
๓.๗.๑.๑ ขอ ๕ กรณีคูสมรสเปนผูมีสิทธิทงั้ สองฝาย ใหคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งเปน
ผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการสําหรับบุตรทุกคนแตเพียงฝายเดียว โดยตองรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการที่ยื่นตาม
ขอ ๖ วาตนเปนผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการแตเพียงผูเดียว
๓.๗.๑.๒ การใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการ ใหยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการตามแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด พรอมดวยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา ตอผูมีอํานาจอนุมัติ กรณีไดรับคําสั่งให
ไปชวยปฏิบัติราชการ ใหยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ ณ สถานที่ที่ไปชวยราชการ
๓.๗.๑.๓ หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา อยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
๓.๗.๑.๓.๑ ชื่อ สถานทีอ่ ยู หรือที่ทําการของสถานศึกษาผูรับเงิน
๓.๗.๑.๓.๒ วัน เดือน ป ที่รับเงิน

-๒๘๓.๗.๑.๓.๓ รายการแสดงการรับเงินระบุรายละเอียดแตละรายการ
๓.๗.๑.๓.๔ จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
๓.๗.๑.๓.๕ ลายมือชื่อของผูรับเงิน
กรณีสถานศึกษามีขอตกลงกับธนาคารในการรับชําระเงินบํารุงการศึกษาหรือเงิน
คาเลาเรียนใหใชใบแจงการชําระเงินและหรือใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา ซึ่งมีรายการตาม (๑ -๕ )
เปนหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
๓.๗.๑.๔ การยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ ใหกระทําภายในกําหนดเวลา ดังนี้
๓.๗.๑.๔.๑ ภายในหนึ่งปการศึกษานับแตวันเปดภาคเรียนแตละภาค
ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินคาการศึกษาเปนรายภาคเรียน
๓.๗.๑.๔.๒ ภายในหนึ่งปการศึกษานับแตวันเปดภาคเรียนภาคที่หนึ่งของป
การศึกษา ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินคาการศึกษา
ครั้งเดียวตลอดป หากพนกําหนดเวลาใหถือวาหมดสิทธิในการ
ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการสําหรับภาคการศึกษาหรือปการศึกษานั้น
แลวแตกรณี

-๒๙-

-๓๐-

-๓๑-

-๓๒-

-๓๓-

-๓๔๓.๗.๒ ปฏิทินการปฏิบัติงานการเงิน
หนวยตรวจสอบภายในไดจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานการเงิน เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนวทาง

-๓๕-

-๓๖๓.๗.๓ การยื่นแบบรายการภาษีประจําปของ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว พนักงานราชการ ที่
มีเงินเดือนรวมทั้งปในปภาษี ตั้งแต ๖๐,๐๐๐ บาท ตองยื่นเสียภาษี ภายในระยะเวลาที่กําหนด ๓๑ มีนาคม
ของปถัดไป
๓.๗.๔ รายชื่อโรงเรียนที่จะเขาตรวจสอบตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําป ๒๕๖๑ จํานวน ๔๐
โรงเรียนในปงบประมาณ ๒๕๖๑ หนวยตรวจสอบภายใน มีกําหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด
จํานวน ๔๐ โรงเรียน (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข ๗ หนา ๕๗ – ๕๘ ) ซึ่งตารางการออกตรวจสอบ
จะแจงใหทราบอีกครั้ง

-๓๗-

-๓๘-

-๓๙๓.๗.๕ ขอความรวมมือประธานกลุมสงรายชื่อ ผูที่มีความรูความสามารถดานการเงิน และพัสดุ
กลุม ๔ ทาน (การเงิน ๒ ทาน พัสดุ ๒ ทาน ) เพื่อแตงตั้งเปนเครือขายผูตรวจสอบภายใน ขณะนี้มีสงมายังไม
ครบทุกกลุม หนวยตรวจสอบภายในไดแจงเอกสารไปทางไลน เนื่องจากขณะนั้น Smart Area ของ สพป.เสีย
ไมสามารถใชงานได แตหนวยตรวจสอบภายในไดแจงไปทาง Smart Area ไปอีกครั้งแลว เมื่อวันที่ ๙
มกราคม ๒๕๖๑ ขออภัยในความไมสะดวก กลุมโรงเรียนที่จัดสงมาแลว
๓.๗.๕.๑ กลุมโรงเรียนขุนอินท
๓.๗.๕.๒ กลุมโรงเรียนจินดามณี
๓.๗.๕.๓ กลุมโรงเรียนพระตําหนัก
๓.๗.๕.๔ กลุมโรงเรียนสามโก
๓.๗.๕.๕ กลุมโรงเรียนแสงหาพัฒนา
๓.๗.๕.๖ กลุมโรงเรียนบานนายแทน
๓.๗.๖ การใชจายเงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
แนวทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหโรงเรียนดําเนินการใหครบใน ๔ กิจกรรม
๓.๗.๖.๑ กิจกรรมวิชาการ
๓.๗.๖.๒ กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม /ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน
๓.๗.๖.๓ กิจกรรมทัศนศึกษา
๓.๗.๖.๔ กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ในสวนของกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ลูกเสือ / เนตรนารี ในการใชจายเงินใหโรงเรียนดูจําเปนเหมาะสม
และจํานวนเงินที่มีอยู เปนเกณฑในการพิจารณาจัดกิจกรรมดวย
๓.๗.๖.๕ การศึกษาดูงานของครู โดยใชเงินอุดหนุนรายหัว มีวัตถุประสงคเพื่อจัดการ
เรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุด การใชเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียนไปใชในการศึกษาดูงานของครู ควร
พิจารณาถึงความเหมาะสม
๓.๗.๖ แผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
๓.๗.๖.๑ หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือและกลไกสําคัญของฝายบริหาร เปนการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององคกร หนวยตรวจสอบภายในเปนหนวยงาน
อิสระขึ้นตรงตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหงานตรวจสอบ

-๔๐ภายในประสบความสําเร็จ คือผูบริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการบริหารงานได
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
๓.๗.๖.๒ วัตถุประสงค
๓.๗.๖.๒.๑ เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลในรายงานการเงินมีความถูกตอง เพียงพอ
ครบถวน เชื่อถือได และทันเวลาผูบริหารสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือประกอบการตัดสินใจได
๓.๗.๖.๒.๒ เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจมีความถูกตอง เปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ และตามนโยบายที่กําหนด
๓.๗.๖.๒.๓ เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวน และ
เชื่อถือได สรางความมั่นใจ แกผูบริหาร และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
๓.๗.๖.๒.๔ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการ
ปรับปรุงแกไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓.๗.๖.๒.๕ เพื่อใหหัวหนาสวนราชการ ไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในสังกัด และสามารถพิจารณาสั่งการใหมีการแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว และทันเหตุการณ
๓.๗.๖..๓ เปาหมาย
๓.๗.๖.๓.๑ การตรวจสอบระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๗.๖.๓.๒ การตรวจสอบระดับสถานศึกษา จํานวน ๔๐ โรงเรียน
๓.๗.๖.๓.๓ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางดวยวิธี e-bidding
จํานวน ๑๐ โรงเรียน
๓.๗.๖.๔ ขอบเขตการดําเนินงาน
๓.๗.๖.๔.๑ การตรวจสอบระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๗.๖.๔.๑.๑ การตรวจสอบการเงิน บัญชี และรายงานทางการเงิน
ในระบบ GFMIS ตรวจสอบความถูกตอง เปนปจจุบัน
ความเชื่อถือไดของขอมูลรายงานการเงินของหนวย
รับตรวจ ตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดานบัญชีของกรมบัญชีกลางและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายใน ตามกระบวนการตาง ๆ ใหเปนไปตาม

-๔๑ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนํา เงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ
สั่งการที่เกีย่ วของ
๓.๗.๖.๔.๑.๒ ตรวจสอบการบริหารเงินทดรองราชการ ตรวจสอบ
การบริหารจัดการเงินทดรองราชการใหมี
ประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบการ
เบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนํา
เงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
๓.๗.๖.๔.๑.๓ ตรวจสอบการบริหารทรัพยสิน ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
การตรวจสอบการควบคุมการบํารุงรักษา และการ
จําหนายพัสดุ
๓.๗.๖.๔.๑.๔ ตรวจสอบใบสําคัญ และหลักฐานการจาย (งบเดือน)
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนและนาเชื่อถือ
ของขอมูลการเบิกจายเงิน ความเหมาะสมของ
กระบวนการจายเงินความเพียงพอของการควบคุม
ภายใน ในกระบวนการเบิกจายเงิน
๓.๗.๖.๔.๑.๕ ตรวจสอบการเบิกเงินคาเชาบานรายใหม /
ตอสัญญาตรวจสอบความถูกตองครบถวน
สิทธิของผูใชสิทธิเบิกเงินคาเชาบานรายใหม
และการตอสัญญาผูเบิกรายเดิม
๓.๗.๖.๔.๑.๖ สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของ ผูตรวจสอบภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๖

-๔๒๓.๗.๖.๔.๒ การตรวจสอบระดับสถานศึกษา
๓.๗.๖.๔.๒.๑ การตรวจสอบการเงิน การบัญชี
๓.๗.๖.๔.๒.๒ การตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจาง และการควบคุม
ทรัพยสิน (บัญชีวัสดุ ทะเบียนทรัพยสิน การจัดซื้อ
จัดจางดวยวิธี e-bidding
๓.๗.๖.๔.๓ การใชจา ยเงินอุดหนุนทั่วไป
๓.๗.๖.๔.๓.๑ คาจัดการเรียนการสอน
๓.๗.๖.๔.๓.๒ คาอุปกรณการเรียน
๓.๗.๖.๔.๓.๓ คาเครื่องแบบนักเรียน
๓.๗.๖.๔.๓.๔ คาหนังสือเรียน
๓.๗.๖.๔.๓.๕ คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๓.๗.๖.๕ งานอื่น ๆ ที่ไดรบั มอบหมาย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไมม-ี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
-ไมมีเลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.
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