รายงานการประชุม
ผูบ ริหารการศึกษา ผูอ ํานวยการกลุมภารกิจ และบุคลากร สพป.อางทอง
(โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมบุคลากร สพป.อางทอง)
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
..................................
ผูมาประชุม
๑. นายมโน ชุนดี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๒. นายสมปอง คงออน
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๓. นายสมชัย ปานผาสุข รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๔. นายศรีรตั น รัตนราศรี รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๕. นางมานพ มณีโชติ
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
๖. นางณัชภัษสรณ สิริอัคคะโชติ
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
๗. นางสาวกรวิภา แสงนาค
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๘. นางวราภรณ บุญใส
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
๙. นางสุณี บุญเลิศ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๑๐. นายสุรสิทธิ์ ภูแฉลม
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
๑๑. นางวิภา สาธิตะกร
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
๑๒. นางสาวปราณี อยูสุข
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
๑๓. นางเครือมาศ เจียรนัย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
๑๔. นางไพฑูรย จิตใส
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
๑๕. นางสมคิด ชีระภากร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๖. นางกมลวรรณ ยี่สุนศรี
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
๑๗. นางสาวอารีย บุญเสริม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
๑๘. นางนิทรา อุนทรัพย
ผูอํานวยการกลุมบริหารบุคคล
๑๙. นางสาวนาถอนงค ออนจิตร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
๒๐. นางกมลรัตน ชุนดี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
๒๑. นางสาวเจริญ วงษออน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

๒๒. นางธมกร ธรณภวัต
๒๓. นางนันทยา โสภณสรัญญา
๒๔. นางหทัยรัตน ลักษณะจินดา
๒๕. นางสาวจงกล จิตรสมพงษ
๒๖. นางสุภาพ ตรุณวัฒน
๒๗. นางสาวกัลยรักษ เรียบรอย
๒๘. นางชลธิชา พงศศรี
๒๙. นางสาวอรุณี จึงสวัสดิ์
๓๐. นางสายสุนีย ควรมิตร
๓๑. นางสาวสุภา พงษหวั่น
๓๒. นางธัญญารัตน จันทรแกว
๓๓. นางอรนุช ชูเทียน
๓๔. นางอัมพรรณ หอมกรุน
๓๕. นางอังคณา อินสุวรรณ
๓๖. นายณนพพล เสนาะดนตรี
๓๗. นางอรจิรา พุมพฤกษ
๓๘. นางดาวรุง บุญถนอม
๓๙. นางสาวรัฐพร งามรุงโรจน
๔๐. นางธัญญรัตน ผลแกว
๔๑. นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย
๔๒. นายปรีชา แสงไข
๔๓. นายณรงค สังขสอาด
๔๔. นางจารุณี ปานแดง
๔๕. นางประทีปโชติ มากสินธุ
๔๖. นางสาวจีราภรณ รอดเชื้อ
๔๗. นายไตรรงค เฉวียงหงส
๔๘. นางวนิดา อุดมวิชิตกุล
๔๙. นายมนัส แยมสรวล
๕๐. นายเสรี ใบบัว
๕๑. นายวสันต บุญบาง
๕๒. นายธีระ คงสมบูรณ

-๒นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ชางสี ๔
ชางสี ๔
ชางสี ๔
ชางสี ๔

-๓ชางสี ๔
ลูกจาง
ลูกจาง
ลูกจาง
ลูกจาง
ยาม

๕๓. นายไชยยันต ลายตลับ
๕๔. นายเฉลิมวุฒิ ดีนุช
๕๕. นางอุบล ปานพุม
๕๖. นางสาวกมลพรรณ สินนอก
๕๗ นางสาวธนาพร ลักษณคร
๕๘. นายชลอ อินพลา
ผูไมมาประชุม
๑. นายนพปฏล บุญพงษ
รอง.ผอ.สพป.อางทอง
ไปราชการ
๒. นายสมเกียรติ แกวมณี
รอง.ผอ.สพป.อางทอง
ไปราชการ
๓. นางจันทรา จันทพันแจง ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
ลาปวย
เวลาประชุม ๑๓.๓๐ น.
พิธีกอนวาระการประชุม
๑. จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย สวดมนตไหวพระ
๒. กลาวคําปฏิญาณการเปนขาราชการที่ดี
๓. รองเพลงสรรเสริญพระบารมี
๔. มอบของที่ระลึกใหกับบุคลากรทางการศึกษาในเดือนพฤษภาคม จํานวน ๕ คน
๑. นางสาวกมลพรรณ สินนอก
ชวยกลุมอํานวยการ
๒. นางนันทยา โสภณสรัญญา
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
๓. นางประทีปโชติ มากสินธุ
ศึกษานิเทศก
๔. นางสาวสุภา พงษหวั่น
นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ
๕. นางสาวนาถอนงค ออนจิตร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ ขอแสดงความยินดีทีมงานการเงินฯ คนใหม นางอังคณา อินสุวรรณ ตําแหนงนักวิชาการเงิน
และบัญชี กลับมาสู สพป.อางทอง ยินดีตอนรับ
๑.๒ ขอบคุณบุคลากรทางการศึกษา ทุกทาน ที่ชวยเหลือ ของคณะกรรมการ Coaching ทีมงาน
ของคณะกรรมการ ผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ ดร.ตอศัก ดิ์
บุญเสือ คณะกรรมการประเมิน ใหคําแนะนํา ไดรับคําชมเชย ขอบคุณ พี่นอง ๓๘ ค.(๒) ภารกิจรับการ
ประเมิน ในวันจันทร ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ อีกครั้ง
๑.๓ ผลการประเมินความพึงพอใจของพี่นองของ สพป.อางทอง จากการทําแบบสอบถามความ
พึงพอใจของ นางสมคิด ชีระภากร ประเมินในระบบออนไลน นํามาสูการปรับปรุง พัฒนา เปลี่ยนแปลง
ประชากรการประเมิน ๙๓ คน ผลการประเมิน ดังนี้

-๔กลุมบริหารงานบุคคล
๖๔.๕%
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
๔๖.๒ %
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
๔๕.๒ %
กลุมนโยบายและแผน
๔๐.๙ %
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๓๗.๖ %
กลุมอํานวยการ
๓๓.๓ %
หนวยตรวจสอบภายใน
๑๙.๔ %
ผลการประเมินความพึงพอใจ ผูร ับบริการ
ดานอาคารสถานที่ ความพึงพอใจ
๔.๑๗ %
ดานขอมูลขาวสาร ความพึงพอใจ
๔.๑๑ %
ดานสวัสดิการ ความพึงพอใจ
๔.๐๗ %
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
๑. ควรยุบสวนหยอมดานหนาที่จอดรถเพิ่มและหองน้ําใหสะอาด
๒. การประชุมผูบริหารไมควรใหบริษัทมานําเสนอ
๓. เจาหนาที่บางคน ควรยิ้มแยมแจมใส ควรสอบถามติดตอเรื่องอะไร
๔. หนังสือแจงโรงเรียน งบประมาณ แจงใหรวดเร็ว และมีเวลาดําเนินการ
๕. การขอเบิกคารักษาพยาบาล ลาชา เอกสารเซ็นไมครบ เจาหนาที่ไมแจง
๖. นิติกรควรแสดงออกตอครู เขาใจและเห็นใจ
๗. ควรเพิ่มแบบฟอรมราชการที่เว็บไซตใหดาวนโหลด เชน การเงิน พัสดุ
๘. การสง หนั ง สือ ราชการของโรงเรีย น เมื่อ โรงเรี ย นส ง หนั งสื อ ไปแล ว บางกลุม ทํา หนัง สื อ
ของโรงเรียนหายหาไมเจอ
๙. ควรเพิ่มสถานที่จอดรถใหมากกวานี้ หรือยายสถานที่ใหมที่กวางขวางมีที่จอดรถเพียงพอ
๑๐. เจาหนาที่บางกลุม ควรยิ้มแจมใส และพูดจาใหไพเราะ เปนกัลยาณมิตรและจิตบริการที่ดี
๑๑. เจาหนาที่บางกลุมเปนกันเอง มีมนุษยสัมพันธดี นารัก อธิบายใหความเขาใจในเรื่องที่มาติดตอ
ราชการชัดเจน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษาอางทอง ได สงจั ดทํารายงานการประชุ ม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่อวันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ใหทางเว็บไซตแลว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ทาง Smart Area

-๕มติที่ประชุม บุคลากรรับรองการประชุม จํานวน ๔๐ คน ขอแกไข ๑ ราย คือ นางสาวอารีย บุญเสริม
ขอแกไข ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ เปนนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ไดดําเนินแกไขเรียบรอยแลว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่องจากกลุมอํานวยการ
๓.๑.๑ ขอเชิญรวมโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทําขาเทียมพระราชทาน
ประจําป ๒๕๖๑
ดวยสํานักงานทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ไดดําเนินโครงการบริจาคอะลูมิเนีย ม
เพื่อจัดทําขาเทียมพระราชทาน ประจําป ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. วัตถุประสงคเพื่อสรางจิตสํานึกของประชาชนใหเกิดการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเฉพาะ
อะลูมิเนียม
๒. เพื่อรวบรวมบริจาคใหกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อจัด
อุปกรณขาเทียมใหแกผูพิการและผูสูงอายุ
๓. เชิญเขารวมโครงการบริจาคอะลูมิเนียม และประชาสัมพันธรณรงคใหเจาหนาที่ในสังกัด
คัดเลือกอะลูมิเนียมที่เปนสวนประกอบ
๔. บริจาคไดที่ตูรับบริจาคอะลูมิเนียม ศาลากลางจังหวัดอางทอง ชั้น ๓ โทรศัพท/โทรสาร
๐๓๕ ๖๑๕๙๙๕ – ๖ หรือทางบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
๓.๑.๒ การประกวดแตงกายผาไทยยอนยุคเปนหมูคณะ
ดวยจังหวัดอางทอง ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยจัดการประกวดแตงกาย
ผาไทยยอนยุคเปนหมูคณะ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ แหลงทองเที่ยว
ที่สําคัญของจังหวัดอางทอง โดยมีเกณฑประกวดแตงกายผาไทยยอนยุคสมัยอยุธยา/รัตนโกสินทร มี ๓
ประเภท ดังนี้
๑. ประเภทแตงกายผาไทยยอนยุคไปเที่ยวเปนหมูคณะ
๒. ประเภทแตงกายผาไทยยอนยุคสุดสวยปฏิบัติงานในองคกร
๓. ประเภทแตงกายผาไทยยอนยุคในสถานศึกษา
โดยสงภาพเขาประกวด จํานวน ๓ ภาพ ตั้งแตบัดนี้ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จะประกาศผลในวันที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๑ มอบรางวัลในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทุกประเภท ชนะเลิศ ๑๐,๐๐๐ บาท รองอันดับ
๑ (๕,๐๐๐ บาท) รองอันดับ ๒ (๓,๐๐๐ บาท) รางวัลชมเชย ๕ รางวัล ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท

-๖๓.๑.๓ การประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Integrty and Transparency Assessment
Online :ITA Online ๒๐๑๘
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดําเนินการประเมินคุณ ธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่ ซึ่งเปนการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน มีกรอบการประเมิน ๕ ดัชนี ไดแก
๑. ดัชนีความโปรงใส
๒. ดัชนีความพรอมรับผิด
๓. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
๔. ดัชนีวัฒนธรรม คุณธรรมในองคกร
๕. ดัชนีคณ
ุ ธรรมการทํางานในหนวยงาน
โดยมีเครื่องมือที่ใชสําหรับการประเมิน ๓ เครื่องมือ ไดแก
๑. แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence – Based Integrity and Transparency
Assessment (EBIT)
๒. แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน Intemal Integrity and Transparency
๓. แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก Extemal Integrity and Transparency
Assessment (EIT)
ในการนี้ สํานั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึกษาอางทอง ได ขออีเมลของบุ คลากรทุกทา น
ไปแลว ระบบจะแจงเตือนผานอีเมลของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็น IIT ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
และระบบแจงเตือนผาน social media ของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็น IIT วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดสงลิงคการประเมิน ITA Online ไปยังผูมีสวนได
สวนเสียภายใน (IIT) ทางอีเมลสวนตัวของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็น และผูมีสวนไดสวนเสียประเมิน
ITA Online จากลิงคที่ไดรับผานทางอีเมลสวนตัวของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็น IIT ในวันที่ ๔ – ๘
มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน Extemal Inteพืฟส
and Transparency Assessment :IIT
๓.๒ เรื่องจากกลุมบริหารงานบุคคล
๓.๒.๑ การรับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ตามที่ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด อางทอง ไดประกาศการรับ ยายขาราชการครูแ ละบุคลากร
ทางการศึกษา มาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัด

-๗สํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษาอ างทอง จํ านวน ๒ ตําแหนง คือ ตําแหนง นักวิช าการเงิ น
และบัญชีระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ และนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ นั้น มีผูแสดง
ความประสงค และไดรับการพิจารณาใหยาย ๑ ราย คือนางอังคณา อินทรสุวรรณ นักวิชาการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ โรงเรีย นสตรีอางทอง ยายมาดํา รงตําแหนงนั กวิชาการเงิ นและบัญชี ปฏิ บัติการ กลุ ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง สําหรับตําแหนง
นักวิชาการเงินและพัสดุ ไมมีผูประสงคขอยาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดมี
หนังสือแจงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด อางทอง ใหดําเนินการสรรหาโดยการรับโอนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงานสวนทองถิ่น และขาราชการอื่น มาบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง
๓.๒.๒ การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสว นราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๐ จํานวน ๙ กลุม
๑. กลุมอํานวยการ
๒. กลุมนโยบายและแผน
๓. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
๕. กลุมบริหารงานบุคคล
๖. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗. กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๘. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๙. หนวยตรวจสอบภายใน
ใครสนใจใหบันทึกขอความถึงกลุมบริหารงานบุคคล จํานวน ๒ กลุม
๑. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓.๓ เรื่องจากกลุมนโยบายและแผน
๓.๓.๑ จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สพฐ.อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕ รายการภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ (๗๐%)

-๘ในการนี้ สพฐ.แจงวา สํานักงบประมาณไดโอนเงินประจํางวด งวดที่ ๒ มาสมทบ จึงไดจัดทําบัญชี
โอนเงินงบประมาณจําแนกงบประมาณเปนรายจังหวัด ๗๗ จังหวัด ตามวงเงินงบประมาณคงเหลือของแต
ละรายการของแตละจังหวัด จึงทําให สพป.บางแหงที่จะไดรับ การโอนเงิน งบประมาณ ไมครบถว น
ทุก รายการตามบั ญ ชี จั ด สรร ซึ่ ง การปรั บ บั ญ ชี โ อนเงิ น งบประมาณครั้ ง นี้ สพป.จะได รั บ การโอนเงิ น
งบประมาณในครั้งนี้ จํานวน ๔ รายการ ซึ่งรายการที่ยังไมไดรับการโอนเงินงบประมาณครั้งนี้ สพฐ. จะปรับ
แผนและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อจัดสรรใหครบถวนตอไป (โรงเรียนสามารถดูการประชุม สพฐ.
ชี้แจงการจัดสรรงบประมาณยอนหลังไดที่ www.atg.go.th/plan
๓.๓.๒ โครงการพัฒนาบุคลากรดานขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ป ๒๕๖๑
สพป.อางทอง ไดกําหนดประชุมโครงการพัฒ นาบุคลากรดานขอมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา
ป ๒๕๖๑ เพื่อพัฒ นาบุคลากรของโรงเรีย นในสังกัด ใหมีความรูความเขาใจและปฏิบัติงาน เรื่ อง ระบบ
บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศที่ติดตั้งบน Web Application Server ของ สพฐ. ที่ตองการใหบุคลากร
ระดับโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานเกี่ย วกับระบบขอมูลสารสนเทศ ใหกับครูผูรับผิด ชอบการจัดทําขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษาในวั นที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แจงให สถานศึก ษาทุก แห ง ทราบและสงครู
ผูรับผิดชอบทราบดําเนินการ
๓.๓.๓ การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
สพฐ.รวมกับมูลนิธิ การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ กําหนดจัดการ
ถา ยทอดสดการอบรมการจัด การศึ กษาทางไกลผา นดาวเที ย มรู ป แบบใหม NEW DLTV สํ าหรั บ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก
ผูบริหารสถานศึกษา และครูบรรจุใหมระหวางปการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๑ และผูมีสวนเกี่ยวของ เมื่อวันที่
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งไดแ จงกลุมเปาหมายตาง ๆ ติด ตามรับชมรับฟ งตามชองทางที่กําหนดไปแลว
กลุมนโยบายและแผนไดจดั ทําผลการรับฟงโดยสรุปเพื่อประโยชนขอใหแจงครูผูสอนทุกทานทราบ
๓.๓.๔ จัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบลงทุน คาทีด่ ินและสิ่งกอสราง
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํารวจขอมูลความตองการรายการปรับปรุง
ซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น เพื่อแกปญหา ลดความเหลื่อมล้ํา ลดความขาดแคลน
สําหรับโรงเรีย นในสังกัด สพฐ. ซึ่งกลุมนโยบายและแผน ไดแ จงใหโรงเรีย นในสังกัด เสนอขอมูลความ
ตองการ และไดแ ตง ตั้งคณะกรรมการจัด เรีย งลํ าดับความขาดแคลนจําเปน เรงด ว น รายการปรับปรุ ง
ซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น ทัง้ สิ้นจํานวน ๖๐ โรงเรียน
๓.๔ เรื่องจากกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๓.๔.๕ โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ลูกเสือ เนตรนารี
การพัฒนาทักษะชีวิต ลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรม “วายน้ําเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) เพื่อเพิ่มทักษะ
ในการชวยชีวิต เอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ํา ไดอยางถูกตองตามวิธีการและมาตรฐานสากล

-๙ตะโกน โยน ยื่น จํานวนรุน ๆ ละ ๘๐ คน ๓ รุน รุนที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รุนที่ ๒ วันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑ รุ น ที่ ๓ วั นที่ ๑ มิถุ น ายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุ ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็จ ย า ๙๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และสระวายน้ํา สวนน้ําเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาล
เมืองอางทอง
๓.๕ เรื่องจากกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
๓.๕.๑ การอบรมเตรียมความพรอมผูทจี่ ะเกษียณอายุราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จะดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพรอมผูที่จะเกษียณอายุ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐ โดยนําเครื่องคอมพิวเตอรมาดวย
๓.๖ เรื่องจากกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.๖.๑ ศึกษานิเทศกคนใหม จะเดินทางมาวันจันทร ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ คือ นางธัญญนรี
จันทรเดชาสิริ มาจากโรงเรียนปาโมกวิทยาภูมิ
๓.๖.๒ ขอบคุ ณ ที ม งานตรวจเยี่ ย มโรงเรี ย น ผู อํ า นวยการกลุ ม ภารกิ จ รอง.ผอ.สพป.
และศึกษานิเทศก ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ประมาณตนเดือนจะสรุปผล
๓.๖.๓ รายงานผลการทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรีย น (Reading Test)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐

-๑๐-

-๑๑๓.๖.๒ รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐

-๑๒ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การจัดการแขงขันกีฬาศึกษาธิการภาค ๒
การจัดการแขงขันกีฬาสํานักงานศึกษาธิการภาค ๒ นายวีระ แข็งกสิการ จะจัดการแขงขันกีฬา
ร ว มกั บ สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
การประถมศึกษา ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. ฟุสตบอล ๗ คน ชาย อายุเกิน ๔๕ ป ลงแขงขันได ๒ คน
๒. วอลเลยชาย , หญิง
๓. เปตองชาย ๑ ทีม หญิง ๑ ทีม ผูบริหาร ๑ ทีม
๔. ทีมกองเชียร
กําหนดการแขงขัน สพป.ลพบุรีเขต ๒ งบประมาณเขตละ ๑ หมื่น ฝากผูอํานวยการกลุม สงเสริมการจัด
การศึกษา นายณนพพล เสนาะดนตรี ในเรื่องกีฬา และมอบรองสมชัย ปานผาสุข เปนผูจัดการทีมกอง
เชียร
๔.๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ า งทอง
กลุมบริหารงานบุคคล เปนเจาของเรื่อง โดยนางนันทยา โสภณสรัญญา กําหนดประเมินในวันที่ ๔ มิถุนายน
๒๕๖๑ จํ านวน ๓ องค ประกอบ ๑๔ ตัว ชี้วั ด ๕๐ ประเด็น ขอใหส งข อมู ลตั ว ชี้ วัด ในSmart Area
(คุณนันทยา โสภณสรัญญา) ในวันจันทรที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ พิมพตัวอักษร ๑๖ เลขไทย ไทยสารบัญ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
๕.๑ การเบิกคารักษาพยาบาล
กรมบัญชีกลางไดปรับปรุงระบบเบิกจายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผูปวย
นอก โดยใชบัตรประจําตัวประชาชนในการยื่นใชสิทธิเบิกจายตรงคารักษาพยาบาลไดทันที แทนการสมัคร
เขาจายตรง (สแกนนิ้ว) กับสถานพยาบาลของทางราชการ โดยจะเริ่มใชตั้งแตวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ สถานพยาบาลของทางราชการที่ เข า ร ว มโครงการ และสถานพยาบาลเอกชนที่ เข า ร ว มโครงการ
สําหรับผู มีสิท ธิแ ละบุค คลในครอบครัว ขอใหต รวจสอบสิท ธิ ของตนเอง โดยเขา เว็บ ไซต ของ
กรมบัญชีกลาง ที่ www.cgd.go.th หัวขอ ตรวจสอบสิทธิ ทั้งนี้หากตรวจสอบแลวพบวา “ไมมีสิทธิ” ใหรีบ

-๑๓ติดตอนายทะเบียนที่สังกัดโดยเร็ว เพื่อปรับปรุงขอมูลใหถูกตองเพื่อสิทธิประโยชนของตนเองในการใชสิทธิ
เบิกจายตรงไดในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.
กรวิภา แสงนาค
ผูจดบันทึกการประชุม
(นางสาวกรวิภา แสงนาค)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
มานพ มณีโชติ
(นางมานพ มณีโชติ)
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

ผูตรวจบันทึกการประชุม

