รายงานการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจ
(โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมบุคลากร สพป.อ่างทอง)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
..................................
ผู้มาประชุม
๑. นายมโน ชุนดี
ผู้อาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๒. นายสมปอง คงอ่อน
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๓. นายนพปฏล บุญพงษ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๔. นายสมเกียรติ แก้วมณี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๕. นางมานพ มณีโชติ
ผู้อํานวยการกลุม่ อํานวยการ
๖. นางนิทรา อุน่ ทรัพย์
ผู้อํานวยการกลุม่ บริหารงานบุคคล
๗. นางวิภา สาธิตะกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายและแผน (รก.)
๘. นายณนพพล เสนาะดนตรี
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๙. นายโสรส มัน่ ดี
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
๑๐. นางชลธิชา พงศ์ศรี
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑๑. นางจันทรา จันท์พันแจ้ง
ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
๑๒. นางสรวีย์ นําสินวิเชษฐชัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
๑๓. นายเฉลิมชัย อ้อเสถียร
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราชปักษี
๑๔. นายศราวุธ ดีชัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง
๑๕. นางรสสุคนธ์ ติณกุลกําจร
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเซิงหวาย
๑๖. นายฉลอง อําพันเรือง
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
๑๗. นางฉัตราภรณ์ ขําวงษ์
ครูโรงเรียนกระทุ่มราย (แทน)
๑๘. นายดิษย์ ปานนวม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดรุ้ง
๑๙. นายสุขสวัสดิ์ ไพรสุวรรณ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้าํ ผึ้ง
๒๐. นางจีรภา เงินอาจ
ครูโรงเรียนวัดบ้านอิฐ (แทน)

๒๑. นายชัยชาญ พงษ์พัฒน์
๒๒. นายปรัชญา ปรางค์ทอง
๒๓. นางวาสนา มั่นประสิทธิ์
๒๔. นายกิตติ ต้องประสงค์
๒๕. นายดํารงค์ ทองคําชู
๒๖. นายสุเมธ ลือสมุทร
๒๗. นางละมูล อยู่สุข
๒๘. นางนวลภรณ์ จันทร์ศรี
๒๙.นายนพชัย ยอดมัน่
๓๐. นายสุรัช ล้วนบุญเสริม
๓๑. นายอํานาจ เทพวงษ์
๓๒. นายเฉลียว เงินดี
๓๓. นายดํารงค์ จีนขจร
๓๔. นางสาวกาญจนา ใจยืน
๓๕. นายจารึก นิลศรี
๓๖. นางสาววรรณี โนจิตร
๓๗. นายดิเรก บําเพ็ญ
๓๘. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะ
๓๙. นายปัญญา ลาวัลย์
๔๐. นายอดุลย์ หวังสะและซ์
๔๑. นายอลงกต แก่นคีรี
๔๒. นายเกรียงศักดิ์ บุญเชิด
๔๓. นางมัสฐ์ชนก ปลัง่ สอน
๔๔. นางอนงค์ศิริ ฐิตานุวฒ
ั น์
๔๕. นางสาวเกศอุมา นาควารี
๔๖. นายหิรัญ งอกกําไร
๔๗. นายประเสริฐ น้อยโสภณ
๔๘. นางพลอยกาญจน์ พึ่งเพียร
๔๙. นายเทพ ไทยธานี
๕๐. นายธานี โตทอง

-๒ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดจันทร์นิรมิต
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไผ่ลอ้ ม/วัดท้ายย่าน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไทรย์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดลิ้นทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดจําปาหล่อ
ครู โรงเรียนวัดโพทูล (รก.)
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดปลดสัตว์
ครูโรงเรียนวัดโพธิวงษ์ (รก.)
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคศุภราช (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมหาดไทย
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไชโย
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดละมุด
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมหานาม/วัดโบสถ์/วัดไชยภูมิ
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมะขาม
ครูโรงเรียนบ้านชะไว(แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านป่า
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกําแพง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
ครูโรงเรียนวัดนางเล่ว (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลป่าโมก
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖ (รก.)

-๓-

.

๕๑. นายสุรศักดิ์ จันพลา
๕๒. นางสาวทองระย้า นัยชิต
๕๓. นางวิญญู คมคาย
๕๔. นางชลธิชา เรียนชอบ
๕๕. นางสาวกานต์ฤทัย ชลวิทย์เนตร
๕๖. นายจําเนียร แจ่มอําพร
๕๗. นางสาวกุหลาบ พรมเมศ
๕๘. นายประสิทธิ์ รุ่งแจ้ง
๕๙. นางวราทิพย์ ชักนํา
๖๐. นายยงยุทธ ทองแดง
๖๑. นายเชษฐพันธ์ ฟองสวัสดิ์
๖๒. นางวารินทร์ เมืองคํา
๖๓. นายอรรคพล สุวรรณผา
๖๔. ว่าที่ ร.ต.ถาวร พึ่งอุทยั ศรี
๖๕. นายอุดม ลิ้มบุญเจริญ
๖๖. นางสาวมณีกานต์ เรืองรุ่ง
๖๗. นางไพรัช คชวงษ์
๖๘. นางรฐา เสือคง
๖๙. นางสมจิตร์ บําเพ็ญทาน
๗๐. นายเจริญศักดิ์ กระแสร์
๗๑. นายมนู สุโธ
๗๒. นายพชร บุญสว่าง
๗๓. นายวิชา จิตชืน่
๗๔. นายวิชชชาติ ยิง่ ยงยุทธ
๗๕. นายไพรัช ศรีเมฆ
๗๖. นางบังอร บํารุงผล
๗๗. นายไพบูลย์ ปรากฎผล
๗๘. นายดิเรก ทวีสุข
๗๙. นายสาโรจน์ โพธิ์ศรี

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่า(รก.)
ครู โรงเรียนวัดถนน (รก.)
ครู โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ (รก.)
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเอกราช
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเอกราช
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดม่วงคัน/วัดบุญศิรวิ ิทยาราม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโพธิเ์ อน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดลั่นทม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรีกุญชร
ครูโรงเรียนวัดยางช้าย(แทน)
ครูโรงเรียนวัดงิว้ ราย(แทน)
ครู โรงเรียนวัดคําหยาด (รก.)
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดจันทราราม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสนธิธรรม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
ครูโรงเรียนวัดทางพระ (แทน)
ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโพธิร์ าษฎร์
ครู โรงเรียนวัดบ้านสร้าง (รก.)
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสามประชุม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทองกลาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าสามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
ครู โรงเรียนวัดยางทอง (รก.)
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกพุทรา
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่ามุนี
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าตลาด

-๔๘๐. นายสุรพงษ์ แก้วภักดี
๘๑. นางพรรณี สีม่วง
๘๒. นางสาวสรัญญา ภูษาทอง
๘๓. นายสมนึก ยอดขํา
๘๔. นายรุง่ โรจน์ โกสยะมาศ
๘๕. นางสาวจุฬามาศ แก้วทอง
๘๖. นายสุรนิ ทร์ หลาบขาว
๘๗. นายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์
๘๘. นายชัยวัฒน์ มั่นอก
๘๙. นายบุญมา เปรมปรี
๙๐. นายสมชาย วีระวรรณ์
๙๑. นางสําเริง ยอดมิง่
๙๒. นางสาวศิริลักษ์ เพ็งโอภาส
๙๓. นางสงวน มีสกุล
๙๔. นายธงชัย นิดปราณี
๙๕. นางสาวโสภิตา ขลังธรรมเนียม
๙๖. นายจัตรุ งค์ วงษ์ปาน
๙๗. นายธีรวุธ จิระโภคิน
๙๘. นางบุษลักษณ์ ศักดิ์รมั ย์
๙๙. นายไพโรจน์ สวนศรี
๑๐๐. นายนิรธุ บัญฑิโต
๑๐๑. นายทํานอง พรามนัส
๑๐๒. นายนิวตั ิ เรืองสม
๑๐๓. นายกฤตภาส ทับทิมทอง
๑๐๔. นายวิทยา มีสกุล
๑๐๕. นางขวัญใจ วรเกียรติตระกูล
๑๐๖. นายสมนึก คําแก้ว
๑๐๗. นายณรงค์ศักดิ์ ฉัตรเจริญพร
๑๐๘. นางจุไรรัตน์ ยวงเกตุ
๑๐๙. นายกิตติชณณน์ จิตคติ

ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโพธิเ์ กรียบ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสว่าง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุญเกิด
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดน้ําอาบ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าโขลง
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา/วัดขุมทอง/วัดตาลเจ็ดช่อ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแปดแก้ว
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทํานบ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวันอุทิศ
รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (รก.)
ครู โรงเรียนวัดหลวง (รก.)
ครู โรงเรียนบ้านศาลาดิน (รก.)
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดลาดเป็ด
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดยางมณี
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศาลาดิน
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ (รก.)
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดตลาดใหม่
ครู โรงเรียนวัดห้วยโรง (รก.)
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดน้อย
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดอบทม
ครูโรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด(แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยคล้า
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนางชํา
ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (รก.)
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางจักร

-๕๑๑๐. นายชํานาญ สกุลณี
๑๑๑. นายพีระ คงชนะ
๑๑๒. นายภูดิศ พัดพิน
๑๑๓. นางวรรณี สกุลพันธ์
๑๑๔. นายเติมศักดิ์ อ้นแก้ว
๑๑๕. นายสงัด พึ่งประสิทธิ์
๑๑๖. นายตรีภพ ดวงภักดีรัมย์
๑๑๗. นายประสิทธิ์ สิงจานุสงค์
๑๑๘. นางสาวมณฑา จิตตชื่น
๑๑๙. นายภาณุพงศ์ ธูปประสม
๑๒๐. นางมันทะณี วิเศษสุข
๑๒๑. นายประเสริฐ ลูกฟัก
๑๒๒. นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ
๑๒๓. นายไพเราะ พัตตาสิงห์
๑๒๔. นายวิสุทธิ์ โตปิติ
๑๒๕. นางสาวอรญาณิศวร์ ธนกุลไกรวุฒิ
๑๒๖. นายธงชัย คล้ายเผือก
๑๒๗. นางลําใย บุตรน้ําเพ็ชร
๑๒๘. นางกนิฏฐา บุญร่วม
๑๒๙. นายธนพล ขลังธรรมเนียม
๑๓๐. นายสําราญ ชักนํา
๑๓๑. นางจุฑารัตน์ เมืองวัฒนะ
๑๓๒. นางสาวกาญจนา งามขํา
๑๓๓. นายวิเชียร ลิม้ สมบูรณ์
๑๓๔. นางจรรทิมา เวลาดี
๑๓๕. นายสุรชัย เหมือนนิรุทธิ์
๑๓๖. นายสมบัติ พูลกสิ
๑๓๗. นายทศวรรษ ขวัญอยู่
๑๓๘. นายสามารถ คงสุข

ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดน้ําพุ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสี่รอ้ ย
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองพูล
รอง ผอ.โรงเรียนวัดหลักแก้ว (รก.)
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดลานช้าง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองสําโรง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไผ่วง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดต้นทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสิทธาราม
ครูโรงเรียนวัดสามโก้(แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านลําสนุ่น
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมติ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้าํ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
ครูโรงเรียนวัดท่าชุมนุม (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสามขาว
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม
ครู โรงเรียนวัดบ้านพราน (รก.)
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
ผู้อํานวยการโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านเพชร
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทองเลื่อน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดยาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ

๑๓๙. นางชนาลักษณ์ โคงาม
๑๔๐. นายธีรวุฒิ บุญสอน
๑๔๑. นายสมชัย ยิม้ ช้อย
๑๔๒. นางสาวเผอิญ ถาดทอง

-๖ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านแก
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย(รก.)
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนกร่าง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดจันทร์มณี

๑๔๓. นายสําฤทธิ์ สําลีอ่อน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวังน้าํ เย็น
๑๔๔. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหมืน่ เกลา
๑๔๕. นายณุภาพล ตรีธนะ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองยาง
๑๕๐. นางอัญชลี ชูจติ ร
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ/วัดแก้วกระจ่าง
๑๕๑. นายบุญยิ่ง เชือ้ นิล
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสีบวั ทอง
๑๕๓. นางวรรณชุรี ชะเอม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเสือ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายสมชัย ปานผาสุข รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ลาพักผ่อน
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นางณัชภัษสรณ์ สิริอคั คะโชติ
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ
๒. นางสาวกรวิภา แสงนาค
นัดจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๓. นางสุณี บุญเลิศ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๔. นางวราภรณ์ บุญใส
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
๕. นางสมคิด ชีระภากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
๖. นายเสรี ใบบัว
ช่างสี ช ๔
๗. นายวสันต์ บุญบาง
ช่างสี ช ๔
๘.นายธีระ คงสมบูรณ์
ช่างสี ช ๔
เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีก่อนวาระการประชุม
1. จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ
๒. กล่าวคําปฏิญาณการเป็นข้าราชการทีด่ ี
๓. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
๔. มอบของที่ระลึกให้ผู้บริหารสถานศึกษาในเดือนเกิดกุมภาพันธ์ จํานวน 10 คน
1.นายปัญญา ลาวัลย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมะขาม อําเภอไชโย
2.นางวิญญู คมคาย รก.ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ อําเภอป่าโมก
3.นายธีรวุธ จิระโภคิน ผู้อาํ นวยการโรงเรียนวัดยางมณี อําเภอวิเศษชัยชาญ
4.นายนิรุธ บัณฑิโต ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน อําเภอวิเศษชัยชาญ

-๗5.นายวิชชชาติ ยิ่งยงยุทธ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ อําเภอโพธิ์ทอง
6.นางพรรณี สีมว่ ง ผู้อาํ นวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ อําเภอโพธิ์ทอง
7.นายสุรศักดิ์ จันพลา ผู้อาํ นวยการโรงเรียนวัดท่า อําเภอป่าโมก
8.นายอรรคพล สุวรรณผา ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดจันทราราม อําเภอโพธิ์ทอง
9.นายไพรัช ศรีเมฆ รก.โรงเรียนวัดยางทอง อําเภอโพธิ์อง
10.นางสาวมณฑา จิตตชื่น ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดต้นทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ
๕. มอบเกียรติบตั รโรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรมการเขียนเรียงความ “เรียนรูป้ ระวัติศาสตร์ชาติไทย”
ปลูกฝังความรักชาติ รักแผ่นดิน” และเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกผลงานเพื่อส่งไปยัง สถาบัน
ภาษาไทย นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ดังนี้
1.โรงเรียนวัดมหาดไทย
๒.โรงเรียนบ้านน้ําผึง้
๓.โรงเรียนวัดมะขาม
๔.โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม
๕.โรงเรียนวัดถนน
๖.โรงเรียนวัดเอกราช
๗.โรงเรียนวัดราชสกุณา
๘.โรงเรียนวัดห้วยโรง
๙.โรงเรียนวัดน้อย
๑๐.โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
๑๑.โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
๑๒.โรงเรียนวัดไชโย
๖. มอบเกียรติบตั รโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
1.โรงเรียนวัดสีบวั ทอง เหรียญทอง 6 รายการ
2.โรงเรียนวัดนางเล่ว เหรียญทอง 1 รายการ
3.โรงเรียนวัดมะขาม เหรียญทอง 2 รายการ เหรียญทองแดง 2 รายการ
๔.โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน เหรียญทอง 1 รายการ
5.โรงเรียนวัดท่าชุมนุม เหรียญทอง 1 รายการ
6.โรงเรียนบ้านห้วยคล้า เหรียญทอง 1 รายการ
7.โรงเรียนวัดทองกลาง เหรียญเงิน 1 รายการ
8.โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง เหรียญทองแดง 1 รายการ
๗. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดย นายอํานวย กิ่งแสง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ รับสมัครนักเรียนชาย เข้าเรียนในโรงเรียนกิตติยารามวิทยา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ)
ด้ว ยโรงเรี ยนกิ ต ติย ารามวิ ทยา(พระปริยัติ ธ รรม แผนกสามัญ ศึก ษา) เปิ ด รั บสมั ครนั กเรียนชาย
เข้าศึกษา ม. ๑ และ ม.๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีสวัสดิการ บวชฟรี มีที่พัก

-๘สมุดหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ผู้ที่สนใจ สมัครได้ที่โรงเรียนกิตติยารามวิทยา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง โทร.๐๘๙-๘๒๓๔๘๐๙
๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบลงทุน และ
สิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ๒๕๖๑ สํานักงานฯ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑
จํานวน ๒ ล้านบาท คืนให้โรงเรียนขอใช้งบประมาณ จํานวน ๑๖ โรงเรียน เหลืองบประมาณ จํานวน ๒
ล้านบาท ได้ขออนุมัติจัดทําห้องน้ํา ซื้อรถยนต์ โดยขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเสนอขออนุมัติผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง แล้ว แต่เนื่องจาก สพฐ.ได้ขอเงินคืนกลับไป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งหมด งบประมาณที่โ รงเรียนขอไปอยู่ต้นสังกัด กลุ่มนโยบายและแผนได้ส่งรายละเอียด ๑๖ โรงเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว อาจจะได้คืนกลับมา
๑.๓ โครงการสานฝันวันปิดภาคเรียน
โครงการสานฝันวันปิดภาคเรียน กําหนดดําเนินการในวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ผู้เข้าประชุม ครู ผู้บริหาร บุคลากร ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชั่วคราว เชิญบุคลากรทั้งหมดเข้าร่วมประชุม เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยจะเริ่มรับรายงานตัว
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ได้เรียนเชิญ อาจารย์จตุพล ชมพูนิช มาบรรยาย
๑.๔ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๑๗ รายการ ในระดับชาติ ได้รับรางวัล ดังนี้
-ชนะเลิศ
จํานวน ๒ รายการ
-รองชนะเลิศ อันดับ ๑
จํานวน ๑ รายการ
-รองชนะเลิศ อันดับ ๒
จํานวน ๒ รายการ
-รางวัลเหรียญทอง
จํานวน ๑๔ รายการ
-รางวัลเหรียญเงิน
จํานวน ๑ รายการ
-รางวัลเหรียญทองแดง
จํานวน ๒ รายการ
๑.๕ การจัดงานกีฬาสานสัมพันธ์อ่างทอง
การจัด งานกีฬาสานสัมพัน ธ์อ่างทอง จัด ณ อําเภอป่าโมก โดยกําหนดพิธีเปิด – ปิดการแข่งขัน
ณ สนามโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์) วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๑.๖ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ลงนามวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
เกี่ยวกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ โดยใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

-๙ลงวั น ที่ ๒๐ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ รายละเอี ย ดสาระสํ า คั ญ นํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ส ถานศึ ก ษาต่ อ ไป โดยมี
องค์ประกอบดังนี้
๑.๖.๑ กําหนดมาตรฐานของโรงเรียน
๑.๖.๒ จัดทําแผนพัฒนา
๑.๖.๓ จัดระบบสารสนเทศ
๑.๖.๔ ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
๑.๖.๕ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
๑.๖.๖ ประเมินคุณภาพภายใน SAR ตามมาตรฐานการศึกษา
๑.๖.๗ จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๑.๖.๘ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๑.๗ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
การตรวจราชการปกติ ดร.ดิษสกุล เกษมสันต์ ตรวจประเด็นต่อไปนี้
ตรวจโรงเรียน ๒ โรงเรียน ประเด็นที่จะตรวจ
๑.๗.๑ การยกระดับคุณภาพ NT O-NET และการอ่าน
๑.๗.๒ การจัดการศึกษาปฐมวัย อ่างทองอยู่อันดับ ๑ ดําเนินการก่อนวันสงกรานต์ พัฒนา
ผู้บริหารปฐมวัย
๑.๗.๓ อังกฤษ Boot Camp
๑.๗.๔ การคิดวิเคราะห์
๑.๗.๕ การเพิ่ ม ผู้ เ รี ย นสายอาชี พ ฝากโรงเรี ย นขยายโอกาส ๓๙ โรงเรี ย น ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้มีโอกาสเรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น
๑.๗.๖ การพัฒนากําลังคน สถานประกอบการ
๑.๗.๗ สถานศึกษา I C U
๑.๗.๘ โรงเรียนขนาดเล็ก
๑.๗.๙ การอ่านออกเขียนได้
๑.๗.๑๐ คุณธรรม จริยธรรม ในรูปแบบมูลนิธิยุวสถิรคุณ
๑.๗.๑๑ การขับเคลื่อนสู่ภูมิภาค
๑.๗.๑๒ การเพิ่มประสิทธิภาพ
๑.๗.๑๓ การพัฒนาครูทั้งระบบ
๑.๗.๑๔ พัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

-๑๐ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอ่ างทอง ได้ ส่ งรายงานการประชุ ม ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้โรงเรียนทางเว็บไซต์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ จากการตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ การรับรองรายงานการประชุม ปรากฏว่า โรงเรียนให้การ
รับรอง จํานวน ๑๔๒
โรงเรียน
มติที่ประชุม รับรองครบทุกโรงเรียน
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่องจากกลุ่มอํานวยการ
๓.๑ เรื่องจากกลุ่มอํานวยการ
๓.๑.๑ ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ด้วยปีการศึกษา ๒๕๖๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบให้โรงเรียนสมเด็จพระ
ปิยมหาราชรมณียเขต รับนักเรียนเข้าเรียนตามนโยบายของสํานักบริห ารงานการศึกษาพิเศษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจขอดูรายละเอียดได้ที่ประชาสัมพันธ์ สพป.อ่างทอง
(คุณณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ)
๓.๑.๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชือ่ บุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
ด้วยสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดําเนินการพิจารณาคัดเลือก
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๑ และมอบโล่เกียรติคุณให้ศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับการคัดเลือกในงานคืนสู่เหย้า
คณะศึกษาศาสตร์ฯ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นเป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึง จึงขอประชาสัมพันธ์
ข้อมูลคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น พร้อมทั้งเสนอรายชื่อบุคคลในหน่วยงาน ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ฯ ที่มี
ผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพ เพื่อเข้ารับการสรรหาให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นฯ ประจําปี ๒๕๖๑
หรือดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์ http://alumni-edkku.org
๓.๑.๓ ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร/ผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการ
ครู/บุคลากรทางการศึกษา
บริษัท ซีพี ออล์ จํากัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านอิ่มสะดวกของคนไทย เซเว่นอีเลฟเว่นได้สนับสนุน
ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ๓ ปี แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์
สําหรับนักเรียนระดับ ปวช.ธุรกิจค้าปลีก ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทวิภาคี เรียนภาคทฤษฎีกับ

-๑๑สถานศึกษาควบคู่กับการฝึกภาคปฏิบัตกิ ับร้านเซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมรายได้ระหว่างเรียนภาคปฏิบตั ิ และ
ประกันการมีงานทําเมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยที่นักเรียนมีสิทธิร์ ับทุนการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เจ้าของเฟรนไชส์พนักงานในราคาพิเศษตามเงื่อนไขที่
บริษัทฯ กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาและการเรียนรู้ได้ส่งเสริมการเรียนใน
ระบบอาชีวศึกษาเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ มีประสบการณ์ทํางาน รู้จักการบริหารจัดการและพัฒนาวิชาชีพ
ในการนี้ บริษัทฯขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ พร้อมใบสมัครนักเรียนใหม่ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๑ มายังท่านเพื่อประสานข้อมูลผ่านพื้นที่ในความดูแลของท่าน และส่งกลับยังผู้ประสานงาน
โครงการ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินการต่อไป ขอใบสมัครได้ที่
คุณณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ
๓.๑.๔ การรับส่งหนังสือราชการ
การรับส่งหนังสือราชการ โรงเรียนยังส่งเป็นกระดาษ ขอให้โรงเรียนได้ส่งหนังสือทาง Smart
area กรณีส่งเรื่องเกี่ยวกับเงินให้โรงเรียนไปส่งด้วยตนเอง ให้สง่ กับเจ้าหน้าที่
๓.๑.๕ การจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนือ่ งในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจําปี ๒๕๖๑
ด้วยจังหวัดอ่างทอง โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวัน มาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๑ จังหวัดอ่างทอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑
มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง วัดขุนอินทประมูล อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ขอเรียนเชิญผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
เวลา ๐๗.๐๐ น.
-พิธีทําบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ (วันมาฆบูชา)
-ฟังพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๗.๐๐ น.
- พิธีสวดมนต์ ฟังธรรม และพิธีเวียนเทียน
๓.๒ เรื่องจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
๓.๒.๑ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑
(๑ เมษายน ๒๕๖๑)
ด้วย ก.ค.ศ.ได้เห็นชอบให้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึก ษาที่มี ใ บอนุญ าตประกอบวิ ช าชี พ ปี ง บประมาณ ๒๕๖๑ ให้ ดํา เนิ น การตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่ า ด้ว ยการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ โดยใช้บัญชีเงินเดือนชั่วคราวของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการปรับ
เงิน เดือ นข้า ราชการครู แ ละบุคลากรทางการศึก ษา เข้ าสู่บั ญ ชีเ งิน เดือ นขั้น ต่ํา ขั้น สู ง ของข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงิน ประจําตํ าแหน่ง ข้ าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ (เลื่อนแบบ
ขั้นเงินเดือนเหมือนเดิม) จึงขอให้โรงเรียน ตรวจสอบและส่งบัญชีแสดงจํานวนข้าราชการครูและบุคลากร

-๑๒ทางการศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ส่งถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง ภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามแบบที่ส่งให้ทาง Smart area
๓.๒.๒ ผลงานวิทยฐานะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ดําเนินการโครงการพัฒนาและปรับปรุง
สถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน (กิจกรรม 5 ส ) กลุ่มบริห ารงานบุคคล มีผลงานวิทยฐานะของครูแ ละ
บุคลากรจํานวนมาก จึงขอฝากผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งเจ้าของผลงาน ให้มารับเอกสารวิทยฐานะไปเก็บก่อน
หลังจากการประชุมให้รับผลงานได้ที่ห้องนิติกร ดังนี้
อําเภอเมือง
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนวัดเซิงหวาย โรงเรียนกระทุ่มราย
โรงเรียนจําปาหล่อ
อําเภอวิเศษชัยชาญ
โรงเรียนวัดสิทธาราม โรงเรียนวัดไผ่วง โรงเรียนวัดน้ําพุ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
และโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
อําเภอไชโย
โรงเรียนวัดมะขาม โรงเรียนวัดบ้านป่า และโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม
อําเภอสามโก้
โรงเรียนวัดดอนตาวง และโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
อําเภอป่าโมก
โรงเรียนวัดลาดเค้า และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖
อําเภอโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดสามประชุม โรงเรียนวัดทางพระ โรงเรียนวัดงิ้วราย
อําเภอแสวงหา
โรงเรียนบ้านแก โรงเรียนบ้านเพชร โรงเรียนบ้านพราน โรงเรียนประสิทธิวิทยา
โรงเรียนวัดหนองยาง โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง และโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
กลุ่มบริห ารงานบุคคลมีแบบให้เจ้าของผลงานกรอกข้อมูลและส่งคืน กลับมาสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ประธานฯ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ตามหลักเกณฑ์ กคศ.กําหนดผูร้ ับการประเมินจะต้องกรอก
คะแนน ผลงานประกอบ
การประเมินเกี่ยวข้องกับการลา ดังนี้
๑. การลาเกิน ๖ ครั้ง สําหรับโรงเรียน

-๑๓๒. การลาเกิน ๘ ครั้ง สําหรับสํานักงานเขตพืน้ ที่ฯ
๓. การมาทํางานสายเนือง ๆ
มาสายเกิน ๘ ครัง้ สําหรับโรงเรียน
มาสายเกิน ๙ ครัง้ สําหรับสํานักงานเขตพื้นทีฯ่
๓.๓ เรื่องจากกลุ่มนโยบายและแผน
๓.๓.๑ สพฐ.แจ้งกรอบคําเสนอของบแลกเป้า ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑
สพฐ.ได้ดําเนินการปรับแผนและแนวทางการดําเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายรวมทั้งการจัดทําคํา
ของบแลกเป้าของแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ในการนี้ สพป.ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการจัดทําคําของบประมาณแลกเป้า โครงการ โดย
ผู้รับผิดชอบในระดับเขตพื้นที่ดําเนินการจัดทําคําขอ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณจาก สพฐ.แล้ว ถึงจะ
ดําเนินการจัดทําโครงการ ซึ่งในแต่ละโครงการได้กําหนดเป้าหมายและกิจกรรมแลกเป้าไว้ ชัดเจน กิจกรรม
ต่าง ๆ จะส่งผลไปที่โรงเรียนโดยตรง ให้ สพป.ส่งคําขอภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ประธานฯ
ฝากผู้บริหารโรงเรียน จะใกล้สิ้นปีการศึกษา ขอให้ทบทวนแผนของโรงเรียน เป็นแผนปีการศึกษา
หรื อ ปี ง บประมาณ แผนพั ฒ นา (ระยะกลาง ๔ ปี ) โดยประมาณ ขอให้ โ รงเรี ย นได้ ดํ า เนิ น การแผน
หมดระยะเวลาดําเนินการหรือยัง กําหนดจะต้องทําแผนพัฒนาของการศึกษาโรงเรียน โรงเรียนจัด ทํา
แผนปฏิบัติการ ให้โ รงเรียนจัดทําโครงการ ให้ครบถ้ว น โดยมีผู้เขียนโครงการ ผู้เห็น ชอบ และผู้อนุมัติ
โครงการ พร้อมลายเซ็น
๓.๖ เรื่องจากกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นายสมปอง คงอ่อน รองผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
การติดตามประเมินงาน ๔ ด้าน ประชุมการจัดทําแผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเมิน ๔ ด้าน ทีมงาน
นําร่องเดิมตรวจสอบคณะทํางานปรับปรุงเดือนเมษายน ต้นฉบับเสร็จแล้ว จะตรวจประเมินโรงเรียน โดยตัง้
อนุกรรมการติดตามประเมินผลเดือนกรกฎาคม การบริหารงาน ๔ ด้านของโรงเรียน
๓.๖.๑ ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ดําเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖
จํานวนสนามสอบ ๒๑ ศูนย์สอบ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ สนามสอบ ๑๔ ศูนย์สอบ
๓.๖.๒ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ เดิมกําหนด
ไว้ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สพป.ได้แจ้งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐/ว ๑๔๙

-๑๔แจ้งเปลี่ยนแปลงการประเมินเป็นระหว่าง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สพป.อ่างทอง กําหนด
ประเมินในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จํานวน ๑๑๔ สนามสอบ
๓.๖.๓ การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ ว ยข้ อ สอบกลาง ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๒ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๒ กําหนดประเมินในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปี
ที่ ๔ และปีที่ ๕ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ประเมินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๒
ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษากําหนดว่าจะใช้
ข้อสอบกลางในการคิดค่าคะแนนได้ตามความเหมาะสม
๓.๖.๔ การประเมินคุณภาพการศึกษา
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) กําหนดประเมินในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๙๘ สนามสอบ สํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ่ า งทอง กํ า หนดประชุ ม ชี้ แ จงการสอบ NT (National Test)
ชั้นประถมศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๓ ให้กับหัวหน้าสนามสอบ ทั้งหมด ๙๙ สนามสอบในวันที่ ๕ มีนาคม
๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินทดสอบความสามารถพื้นฐาน NT เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
แนวทาง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการของผู้เข้าสอบ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐
๓.๖.๕ การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จัดประชุมให้กับผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนปฐมวัย และโรงเรียนเอกชน
จํานวน ๓๑๔ คน ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อสร้างความเข้าใจ “หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐”
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐ ทาง www.youtube.com/obectvonline
๓.๖.๖ การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๐ จะจัดประชุมให้กับครูวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครูวิชาการ ให้มี
ความรู้ ความเข้า ใจ และสามารถนํ ามาตรฐานการเรียนรู้แ ละตัว ชี้วัด กลุ่มสาระการเรีย นรู้ค ณิต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ในส่วนสาระภูมิศาสตร์) และออกแบบ
โครงสร้างเวลาเรียน การเขียนคําอธิบายรายวิชา และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัด ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน ๑๔๕ คน อบรมในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐
๓.๔ เรื่องจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๓.๔.๑ การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สพป.อ่างทอง
๓.๔.๑.๑ กีฬาสากล

-๑๕- ฟุตบอลทีมชาย (โอเพ่น) ๙ คน ส่งรายชื่อนักกีฬา จํานวน ๙ – ๑๘ คน
- วอลเลย์บอลทีมชาย และทีมหญิง ส่งรายชื่อนักกีฬา ๖ – ๑๕ คน
- เปตองทีมชาย และทีมหญิง ส่งรายชื่อนักกีฬา ๓-๔ คน
- เซปักตะกร้อทีมชาย ส่งรายชื่อนักกีฬา ๓-๕ คน
๓.๔.๑.๒ กีฬาพื้นบ้าน
- วิง่ ตีวงล้อฮูลาฮูป ทีมชาย และทีมหญิง ส่งรายชื่อนักกีฬาทีมละ ๔ คน
- กระโดดเชือกทีมชาย และทีมหญิง ส่งรายชื่อนักกีฬาทีมละ ๗ คน
(ใช้เชือกขนาด ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เมตร)
- อุ้มน้องส่งแม่ ทีมผสม ๕ คน ส่งรายชื่อนักกีฬาทีมละ ชาย ๒ คน
หญิง ๓ คน
กําหนดพิธีเปิด – ปิดการแข่งขันฯ ณ สนามโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
สนามแข่งขัน
๑.ชนิดกีฬาวอลเล่ย์บอล ทีมชาย และทีมหญิง แข่งขันดังนี้
-รอบแรกและรอบสอง ณ สนามโรงเรียนอนุบาลป่าโมก และสนามโรงเรียนชุมชน
วัดปราสาทฯ
-รอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ ณ สนามโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทฯ
๒.ชนิดกีฬา ฟุตบอล/เซปักตะกร้อ/เปตอง/และกีฬาพื้นบ้านแข่งขัน ณ สนามโรงเรียนชุมชน
วัดปราสาทฯ
จํานวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน
-กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง จํานวน ๑๔ ทีม
-สพป.อ่างทอง จํานวน ๑ ทีม
๓.๔.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียน
ราษฎร หรือไม่มสี ัญชาติไทย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ งการรับ
นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบ และถือปฏิบตั ิ ดังนี้
๑.ให้สถานศึกษารับเด็กหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสญ
ั ชาติไทยเข้า
เรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักบานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๘ และตรวจสอบเอกสาร หลักฐานทางทะเบียนราษฎรของเด็กหรือบุคคลที่สมัครเข้าเรียน หากมี

-๑๖เอกสารหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือเลขประจําตัว ๑๓หลัก ให้ดําเนินการตามขัน้ ตอนปกติของสถานศึกษา
หากไม่มีเอกสารหลักบานทะเบียนราษฎรหรือเลขประจําตัว ๑๓ หลักให้ปฏิบัตติ ามขั้นตอสนในการกําหนด
รหัสประจําตัวผูเ้ รียนตามทีห่ น่วยงานต้นสังกัดกําหนด (G, P หรืออืน่ ๆ) และให้ใช้เลขรหัสประจําตัวนัน้ (G, P
หรืออืน่ ๆ) ไปจนกว่าจะได้รบั การจัดทะเบียนราษฎรและได้เลขประจําตัว ๑๓ หลัก ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร
๒.ให้สถานศึกษาประสานผู้ปกครองของเด็กหรือบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรและ
เลขประจําตัว ๑๓ หลัก เพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ประสานกับสํานักทะเบียนอําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิ่น เพื่อแจ้งขอจัดทําเอกสารทะเบียนราษฎร และบัตรประจําตัวในระบบฐานข้อมูลการทะเบียน
ราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และนําเลขประจําตัว ๑๓ หลักนั้น มาใช้เป็นฐานข้อมูลผู้เรียน
ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นบุคคลที่ไม่สามารถกําหนดสถานะและเลขประจําตัว ๑๓ หลักตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรได้ อาทิ กรณีมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศหรือเดินทางไปกลับบริเวณชายแดนหรือ
เป็นบุคคลที่ไม่มีตัวตน ให้สถานศึกษากําหนดรหัสประจําตัวผู้เรียนตามที่ต้นสังกัดกําหนด (G, P หรืออื่น ๆ)
๓.เมื่อนักเรียน นักศึกษา ได้รับการจัดทําเอกสารทะเบียนราษฎร และบัตรประจําตัวในระบบ
ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร (ได้รับเลขประจําตัว ๑๓ หลัก) เรียบร้อยแล้ว ให้สถานศึกษาแก้ไขข้อมูลใน
ทะเบียนนักเรียนทีเ่ ป็นตัวอักษรสีแดงออก
๓.๔.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พิธีเปิดงาน วันที่ ๑๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี
นิทรรศการแสดงผลงาน
สพฐ. คัดเลือกผลิตภัณฑ์ผลงานของนักเรียน เพื่อนํามาจัดแสดง สาธิตและจําหน่ายในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครัง้ ที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศนู ย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี มีโรงเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง ได้รบั การคัดเลือก
จํานวน ๑ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองยาง : งานสานจากเส้นพลาสติก งานเดโคพาท ดอกไม้
ประดิษฐ์
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
๑.นักเรียนในจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นตัวแทนภูมิภาค เข้าแข่งขันระดับชาติ รวม ๑๗
รายการ จาก ๙ โรงเรียน จําแนก ดังนี้

-๑๗- สังกัด สพป.อ่างทอง ๘ โรงเรียน
- สังกัด เทศบาล
๑ โรงเรียน
๒.ผลการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับรางวัล
- ชนะเลิศ
จํานวน ๒ รายการ
- รองชนะเลิศ อันดับ ๑ จํานวน ๑ รายการ
- รองชนะเลิศ อันดับ ๒ จํานวน ๒ รายการ
- รางวัลเหรียญทอง
จํานวน ๑๔ รายการ
- รางวัลเหรียญเงิน
จํานวน ๑ รายการ
- รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน ๒ รายการ
ลําด ับ
1
2

หมวดหมู่
ภาษาไทย

3

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา

4

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

5

ศิลปะ-ดนตรี

6

ศิลปะ-ดนตรี

7

ศิลปะ-ดนตรี

8

ภาษาต่างประเทศ

9

คอมพิวเตอร์

10

การงานอาชีพ

11

เรียนรวม - ภาษาไทย

12

เรียนรวม - ภาษาไทย

13

เรียนรวม - ศิลปะ

14

เรียนรวม - ศิลปะ

15

เรียนรวม - ศิลปะ

รายการ
การแข่งขันปริศนาสร ้างสรรค์
วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
การประกวดมารยาทไทย ป.
4-ป.6
การแข่งขันคีตะมวยไทย
ม.
1-ม.3
การแข่งขันศิลป์ สร ้างสรรค์ ม.
1-ม.3
การแข่งขันเดีย
/ วระนาดทุ ้ม ม.
1-ม.3
การแข่งขันเดีย
/ วขลุย
่ เพียงออ ม.
1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลก
ู ทุง่
ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story
Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิง/ ของ
เครือ
/ งใช ้ด ้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม ้ไผ่
ม.
1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน
ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุน
่ เยาว์
ประเภทนักเรียนทีม
/ ค
ี วาม
บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนทีม
/ ค
ี วาม
บกพร่องทางการได ้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนทีม
/ ค
ี วาม
บกพร่องทางการเรียนรู ้ ป.1-ป.
6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนทีม
/ ค
ี วาม
บกพร่องทางการเรียนรู ้ ม.1-ม.
3

71

เหรียญ
เงิน

อ ันด ับ
6

น ักเรียน
3

ครู
2

86

ทอง

89

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที/ ๒
5

โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน

2

2

โรงเรียนวัดสีบวั ทอง

10

3

82

ทอง

7

โรงเรียนวัดสีบวั ทอง

1

1

88

ทอง

ชนะเลิศ

โรงเรียนวัดสีบวั ทอง

1

1

91

ทอง

6

โรงเรียนวัดสีบวั ทอง

1

1

85.83

ทอง

9

37

6

83.6

ทอง

4

1

1

67.33

ทองแดง

12

โรงเรียนเทศบาล 1 วัด
ต ้นสน
โรงเรียนวัดมะขาม(วิบล
ู ย์
อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดแก ้วกระจ่าง

2

2

91

ทอง

4

โรงเรียนบ ้านห ้วยคล ้า

3

2

84.66

ทอง

12

โรงเรียนวัดมะขาม
(วิบล
ู ย์อป
ุ ถัมภ์)

1

1

83

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที/ ๒

โรงเรียนวัดมะขาม
(วิบล
ู ย์อป
ุ ถัมภ์)

1

1

90.6

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที/ ๑

โรงเรียนวัดนางเล่ว

1

1

96

ทอง

ชนะเลิศ

โรงเรียนวัดสีบวั ทอง

1

1

86.33

ทอง

5

โรงเรียนวัดสีบวั ทอง

1

1

คะแนน

โรงเรียน
โรงเรียนวัดทองกลาง

-๑๘ลําด ับ
16

17

หมวดหมู่
เรียนรวม - ศิลปะ

เรียนรวม - การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี

รายการ
การประกวดการขับร ้องเพลง
ไทยลูกทุง่ ประเภทนักเรียนทีม
/ ี
ความบกพร่องทางการเห็น ป.1ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด ้วย
โปรแกรม Paint ประเภท
นักเรียน ทีม
/ ค
ี วามบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6

89.6

เหรียญ
ทอง

อ ันด ับ
4

67

ทองแดง

12

คะแนน

โรงเรียน
โรงเรียนวัดท่าชุมนุม

โรงเรียนวัดมะขาม
(วิบล
ู ย์อป
ุ ถัมภ์)

น ักเรียน
1

ครู
1

2

2

๓.๕ เรื่องจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๓.๕.๑ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ได้เพิ่มช่องทางให้สมาชิกขอรับใบแจ้งยอดเงิน
ประจําปี เพื่อใช้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีกองทุน และใช้เป็นเอกสารประกอบการขอหักลดหย่อนภาษีในการ
ยื่นชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านทางอีเมลที่สมาชิกกําหนด โดยลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงิน
ประจําปี ทางเว็บไซต์ www.gpf.or.th
๓.๕.๒ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีเงินได้
ข้าราชการและลูกจ้างประจําที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการหักลดหย่อนภาษี
เงินได้บคุ คลธรรมดา ประจําปี ๒๕๖๑ ในส่วนของการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิต ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อ
ซื้อหรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย หรือเงินบริจาค ให้กรอกแบบ ลย.๐๑ ส่ง สพป.อ่างทอง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
ไป เพื่อ สพป.อ่างทอง จะได้ทําการบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ของกรมบัญชีกลางต่อไป
๓.๗ เรื่องจากหน่วยตรวจสอบภายใน
๓.๗.๑ แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๗.๑.๑ งบประมาณค่าหนังสือทีไ่ ด้รบั ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ เป็นค่าหนังสือเรียน
ทุกระดับชั้นและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานเฉพาะ ป.๑ - ป.๖ ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์ในการศึกษาปฐมวัยเพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบ
ทุกคน ดังนี้
มูลค่าหนังสือต่อชุด
ก่อนประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๒๐๐.๐๐ บาท/คน/ปี
๖๒๕.๐๐ บาท/คน/ปี
๖๑๙.๐๐ บาท/คน/ปี

-๑๙ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๖๒๒.๐๐ บาท/คน/ปี
๖๗๓.๐๐ บาท/คน/ปี
๘๐๖.๐๐ บาท/คน/ปี
๘๑๘.๐๐ บาท/คน/ปี
๗๖๔.๐๐ บาท/คน/ปี
๘๗๗.๐๐ บาท/คน/ปี
๙๔๙.๐๐ บาท/คน/ปี

๓.๗.๒ ลักษณะของหนังสือที่ใช้
กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือตามกิจกรรมการ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ได้แก่
๓.๗.๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษาใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่สอดคล้อง
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓.๗.๒.๒ ระดับประถมศึกษา (ป.๑–ป.๖) ใช้หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชา
พื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ
๑) ภาษาไทย
๒) คณิตศาสตร์
๓) วิทยาศาสตร์
๔) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕) สุขศึกษาและพลศึกษา
๖) ศิลปะ
๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
และใช้แบบฝึกหัดในรายวิชาพื้นฐาน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรูต้ ามหลักสูตร
แกนกลาง การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้มี เพื่อเสริมทักษะ
ที่จําเป็นแก่ นักเรียน เฉพาะระดับประถมศึกษาเท่านั้น ได้แก่
๑) ภาษาไทย
๒) คณิตศาสตร์
๓) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๓.๗.๒.๓ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖) ใช้หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พนื้ ฐาน/รายวิชา
พื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

-๒๐หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สัง คมศึกษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม ปีการศึก ษา ๒๕๖๑ ในระดั บชั้น ประถมศึกษาปี ที่ ๑ ปีที่ ๔
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีที่ ๔ ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
๓.๗.๓ แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
๓.๗.๓.๑ การคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
ครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณค่าทางวิชาการเสนอ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหนังสือเรียน และ
แบบฝึกหัดรายวิชา พื้นฐาน พิจารณาคัดเลือกจากหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา มีเนื้อหาสาระยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน ให้เลือกจากบัญชีกําหนดสื่อการ
เรียนรู้สําหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากเว็บไซต์ ฐานข้อมูลบัญชีกําหนดสื่อการเรียนรู้
สํ า หรั บ เลื อ กใช้ ใ นสถานศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑
http://academic.obec.go.th/textbook/web/ หรือ เว็บไซต์ ของสํานักวิชาการ และมาตรฐาน
การศึกษา หรือเว็ บไซต์สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน http://academic.obec.go.th
หรือ http://www.obec.go.th
สําหรับการคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ครูผู้สอนปฐมวัย เป็นผู้คัดเลือก
หนังสือตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพิจารณา
จากความสอดคล้องของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาต่อการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ส่งเสริมกระบวนการคิดคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งสามารถดูรายชื่อตัวอย่างหนังสือที่ผ่าน
การประกวด/การคั ด เลื อก จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนจากเว็ บไซต์สํ า นัก วิ ชาการและมาตรฐาน
ก า ร ศึ ก ษ า http://academic.obec.go.thห รื อ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ฐ า น ข้ อ มู ล บั ญ ชี กํ า ห น ด สื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้
สํ า หรั บ เลื อ กใช้ ใ นสถานศึ ก ษา ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑
http://academic.obec.go.th/textbook/web/
๓.๗.๓.๒ การจัดซื้อ/จัดหาหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
(๑) หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย จัดซื้อเพื่อใช้สําหรับการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ทมี่ ีความหลากหลายและมีจาํ นวนเพียงพอเหมาะสมต่อการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนระดับปฐมวัย

-๒๑(๒) หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด รายวิชาพืน้ ฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้ดําเนินการจัดซื้อตามลําดับ ดังนี้
(๒.๑) จัดซื้อหนังสือเรียนให้นักเรียนครบทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตามที่มีคําสั่ง
ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(๒.๒) ซื้อแบบฝึกหัดในรายวิชาพื้นฐาน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ๑) ภาษาไทย
๒) คณิตศาสตร์ ๓) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาครบทุกคน
(๒.๓) ให้จัดซือ้ หนังสือเรียนในกลุม่ สาระการเรียนรู้และระดับชั้นเรียน ทีน่ อกเหนือจาก
ข้อ (๒.๑) ตามงบประมาณที่เหลือ
(๒.๔) จัดหาหนังสือเรียนให้นักเรียนครบทุกคน
ทั้งนี้ ในการจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียนทุกกรณี ให้สถานศึกษาดําเนินการ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย สําหรับกรณีที่ได้รับแจ้งจัดสรร
งบประมาณยังไม่ครบตามวงเงิน งบประมาณค่าหนังสือเรียน ให้สถานศึกษายืมเงิน จาก งบเงิน อุด หนุน
รายการ ค่า กิจ กรรมพั ฒ นาคุ ณภาพผู้ เรี ยนมาใช้ เป็ น ลํา ดับ แรกก่ อนหากยัง ไม่ พอให้ ยืมเงิน จากรายการ
ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นลําดับถัดไปและเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครบจํานวนนักเรียนจริงให้
ส่งใช้คืนรายการเดิม
(๓) งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด สามารถถัวจ่ายระหว่าง
กลุ่มสาระ การเรียนรูแ้ ละระดับชัน้ ได้
(๔) ให้สถานศึกษาแจกหนังสือเรียนที่จัดซื้อให้แก่นักเรียนทุกคนยืมเรียนและส่งหนังสือเรียน
คื น ให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาเมื่ อ สิ้ น ปี ก ารศึ ก ษา ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น การสร้ า งวิ นั ย ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
และตระหนักถึงการใช้หนังสือให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
(๕) งบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พนื้ ฐาน/รายวิชาพื้นฐาน
ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นทุ ก คนแล้ ว สามารถนํ า ไปจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ เสริ ม ประสบการณ์ ร ะดั บ ปฐมวั ย หนั ง สื อ เรี ย น
สาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม/รายวิชาเพิ่มเติมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดทําสําเนา
เอกสารประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของ
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

-๒๒(๖) วิธดี ําเนินการจัดซื้อ
(๖.๑) ให้สถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อโดยถือปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยให้คํานึงถึงคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาและ
ให้ต่อรองราคา จากผู้ขาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กรณีหนังสือเรียนที่คัดเลือกมีความจําเป็นต้องระบุชื่อสํานักพิมพ์และชื่อผู้แต่งเป็นการ
เฉพาะ ให้ดําเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม โดยให้จัดทํา
หนังสือ แจ้งให้ผู้มีอาชีพ ร้านค้า สํานักพิมพ์ เข้าแข่งขันราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เมื่อมีผู้เสนอราคา
ต่ําสุดแล้ว หากเห็นว่าราคายังไม่เหมาะสมให้ทําการต่อรองราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
(๖.๒) ให้สถานศึกษาเตรียมดําเนินการหาผูข้ ายไว้ให้พร้อม เพื่อที่จะทําสัญญาได้ทันที
เมื่อได้รบั แจ้งอนุมัตกิ ารโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา
(๖.๓) เมื่อได้รับเงินงบประมาณให้ตรวจสอบจํานวนเงินที่ได้รบั แจ้งการโอนเงิน
และจํานวนเงินในสมุดคู่ฝากของธนาคารว่ามีจาํ นวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน
(๖.๔) ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ ในนามของสถานศึกษาตาม
จํานวนเงินที่ได้รบั ส่ง สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
(๖.๕) เมื่อดําเนินการจัดซือ้ หนังสือเรียนเรียบร้อยแล้วให้สถานศึกษาลงบัญชีวัสดุ
หนังสือเรียน และให้นักเรียนลงชื่อรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
(๖.๖) การจัดซื้อหนังสือเรียนจะต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใส สามารถ ตรวจสอบ
ได้ ทั้งนี้ได้กําหนดปฏิทนิ การดําเนินงานมาให้ด้วยแล้ว

-๒๓-

-๒๔-

-๒๕ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
นายนพปฎล บุญพงษ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
-เรื่ อ งกลุ่ ม โรงเรี ย น ๑๔ กลุ่ ม สพป.ได้ จั ด สรรงบประมาณให้ ก ลุ่ ม โรงเรี ย นละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๓ เครือข่าย ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เครือข่ายปฐมวัย นายฉลอง อําพันเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัด
อ่างทอง ประธานเครือข่ายปฐมวัย เครือข่ายมัธยม นายจําเนียร แจ่มอําพร ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดม่วงคัน
ประธานเครือข่ายมัธยมศึกษา เครือข่ายประถมศึกษา นายไพบูลย์ ปรากฏผล ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชน
วัดศีลขันธาราม รักษาการประธานเครือข่ายประถมศึกษา
หารือทีป่ ระชุม เลือกประธานเครือข่ายประถมศึกษา
มติที่ประชุม ประชุมคราวหน้า เลือกตั้งประธานเครือข่ายประถมศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-ไม่มีเลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวกรวิภา แสงนาค)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นางมานพ มณีโชติ)
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ

ภาคผนวก
เอกสารหมายเลข ๑
เอกสารหมายเลข ๒
เอกสารหมายเลข ๓
เอกสารหมายเลข ๔
เอกสารหมายเลข ๕

(หน้า
(หน้า
(หน้า
(หน้า
(หน้า

๑๕ )
๑๖ )
๑๗ )
๑๘ – ๒๖ )
๒๗ – ๒๘ )

