รายงานการประชุม ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการกลุมภารกิจ และบุคลากร สพป.อางทอง
(โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมบุคลากร สพป.อางทอง)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

''...หลักการสําคัญประการหนึ่ง ที่ จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จและ เจริญกาวหนาไดแทจริง
คือ การไมทําตัวทําความคิดใหคบั แคบ หากใหมีเมตตาและไมตรี ยินดี ประสานสัมพันธกบั ผูอนื่
โดยเฉพาะผูรวม งานอยางจริงใจ...''
พระบรมราโชวาท ในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐

กลุมอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

รายงานการประชุม ผูบริหารการศึกษา ผูอาํ นวยการกลุมภารกิจ และบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ๓๘ ค(๒)
(โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมบุคลากร สพป.อางทอง)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
..................................
ผูมาประชุม
๑. นายมโน ชุนดี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๒. นายนพปฏล บุญพงษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๓. นายสมชัย ปานผาสุข รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๔.นายสมเกียรติ แกวมณี รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
๕. นางมานพ มณีโชติ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ กลุมอํานวยการ (รก.)
๖. นางนิทรา อุนทรัพย ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
๗. นางสาวปราณี อยูสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กลุมนโยบายและแผน (แทน)
๗. นายณนพพล เสนาะดนตรี
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๙. นายโสรส มั่นดี
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
๑๐. นางชลธิชา พงศศรี
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
๑๑. นางจันทรา จันทพันแจง
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
๑๒. นางณัชภัษสรณ สิริอัคคะโชติ
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
๑๓. นางสาวกรวิภา แสงนาค
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๑๔. นางสุณี บุญเลิศ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๑๕. นางวราภรณ บุญใส
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
๑๖. นายสุรสิทธิ์ ภูแฉลม
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
๑๗. นางวิภา สาธิตะกร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
๑๘. นางเครือมาศ เจียรนัย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
๑๙. นางไพฑูรย จิตใส
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
๒๐. นางสาวอารีย บุญเสริม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
๒๑. นางสมคิด ชีระภากร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๒. นางกมลวรรณ ยี่สุนศรี
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

๒๓. นางสาวนาถอนงค ออนจิตร
๒๔. นางกมลรัตน ชุนดี
๒๕. นางสาวเจริญ วงษออน
๒๖. นางธมกร ธรณภวัต
๒๗. นางนันทยา โสภณสรัญญา
๒๘. นางสาวจงกล จิตรสมพงษ
๒๙. นางสุภาพ ตรุณวัฒน
๓๐. นางสาวกัลยรักษ เรียบรอย
๓๑. นางสายสุนีย ควรมิตร
๓๒. นางสาวสุภา พงษหวั่น
๓๓. นางอัมพรรณ หอมกรุน
๓๔. นางอรจิรา พุมพฤกษ
๓๕. นางดาวรุง บุญถนอม
๓๖. นางสาวรัฐพร งามรุงโรจน
๓๗. นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย
๓๘. นายปรีชา แสงไข
๓๙. นายณรงค สังขสอาด
๔๐. นางจารุณี ปานแดง
๔๑. นายเสนาะ อําไพ
๔๒. นางประทีปโชติ มากสินธุ
๔๓. นางสาวจีราภรณ รอดเชื้อ
๔๔. นายไตรรงค เฉวียงหงส
๔๕. นางวนิดา อุดมวิชิตกุล
๔๖. นายมนัส แยมสรวล
๔๗. นายเสรี ใบบัว
๔๘. นายวสันต บุญบาง
๔๙. นายธีระ คงสมบูรณ
๕๐. นายไชยยันต ลายตลับ
๕๑. นางกนกรัตน ทองดี
๕๒. นายเฉลิมวุฒิ ดีนุช
๕๓. นางอุบล ปานพุม

-๒นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ชางสี ๔
ชางสี ๔
ชางสี ๔
ชางสี ๔
ชางสี ๔
พนักงานพิมพ ส ๓
ลูกจาง
ลูกจาง

๕๔. นายชลอ อินพลา
๕๕. นายเรวัต อินพลา
ผูไมมาประชุม
๑.นายสมปอง คงออน
๒.นางหทัยรัตน ลักษณะจินดา
๓.นางสาวอรุณี จึงสวัสดิ์
๔.นางธัญญารัตน จันทรแกว
๕.นางอรนุช ชูเทียน
๖.นางธัญญรัตน ผลแกว
๗.นายเสรี ใบบัว

-๓ยาม
ยาม

รอง ผอ.สพป.อางทอง
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ชางสี ๔

ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ลาพักผอน
ลาปวย
ลาปวย

เวลาประชุม ๑๓.๓๐ น.
พิธีกอนวาระการประชุม
นายมโน ชุนดี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
พรอมผูเขารวมประชุมทําพิธีสวดมนตบูชาพระรัตนตรัย และเปนประธานดําเนินกิจกรรม ดังนี้
๑. จุดธูปเทียน สวดมนตบูชาพระรัตนตรัย
๒. กลาคําปฏิญาณเปนขาราชการที่ดี
๓. รองเพลงสรรเสริญพระบารมี
๔. มอบของที่ระลึกใหกับบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.อางทอง ในเดือนเกิดมกราคม
จํานวน ๔ คน
๑.๑.๑ นางสายสุนีย ควรมิตร
๑.๑.๒ นางสุภาพ ตรุณวัฒน
๑.๑.๓ นายเสนาะ อําไพ
๑.๑.๔ นายสมชัย ปานผาสุข
๑.๒ งานวันเด็กเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ขอบคุณ ศึกษานิเทศก ที่นําทีมแตง ชุดนักเรีย น
นําโดย ศึกษานิเทศกเสนาะ อําไพ คุณสมคิด ชีระภากร คุณ อรนุช ชูเทีย น คุณ สายสุนีย ควรมิต ร
ที่รวมจัดกิจกรรมในงานวันเด็ก ณ ศาลากลางจังหวัดอางทอง สําเร็จลุลวงไปดวยดี
๑.๓ การทําบันทึกขอตกลง (MOU) ผูอํานวยการ สพป.อางทอง กับ ผูอํานวยการกลุมภารกิจ
พิธีลงนามบันทึกขอตกลง MOU ในการปฏิบัติราชการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง ระหวางผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง กับ
ผูอํานวยการกลุมภารกิจ สพป.อางทอง ดังนี้

-๔๑.๑.๑ ผอ.สพป.อางทอง กับผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
๑.๑.๒ ผอ.สพป.อางทอง กับผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย
๑.๑.๓ ผอ.สพป.อางทอง กับผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
๑.๑.๔ ผอ.สพป.อางทอง กับผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
๑.๑.๕ ผอ.สพป.อางทอง กับผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๑.๑.๖ ผอ.สพป.อางทอง กับผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
๑.๑.๗ ผอ.สพป.อางทอง กับผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
ประธานฯ
๑.๔ ขอขอบคุณทุกทานทีท่ ําขอตกลง ลงนาม MOU ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
๑.๕ การประชุมบุคลากรใน สพป.อางทอง กําหนดประชุม ๑๒ ครั้ง เดือนละ ๑ ครั้ง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ แสดงความยินดี กับผลงานของนัก เรีย น งานศิ ลปหั ต ถกรรมนักเรีย นภาคกลางและภาค
ตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ จังหวัด นครนายก สพป.อา งทอง ไดเปนตัว แทนภูมิภาค เขา แขงขันระดับชาติ
รวม ๑๗ รายการ จาก ๙ โรงเรียน
๑.๑.๑ โรงเรียนวัดสีบัวทอง
๑.๑.๒ โรงเรียนวัดมะขาม
๑.๑.๓ โรงเรียนวัดนางเลว
๑.๑.๔ โรงเรียนวัดทองกลาง
๑.๑.๕ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
๑.๑.๖ โรงเรียนวัดแกวกระจาง
๑.๑.๗ โรงเรียนวัดทาชุมนุม
๑.๑.๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดตนสน
๑.๑.๙ โรงเรียนบานหวยคลา
๑.๒. การจัดทําไดอารี่ สพป.อางทอง และ ไดอารี่ สพฐ.
๑.๒.๑ การจั ด ทํ า ไดอารี่ ของ สพป.อ างทอง ขอขอบคุ ณ นายนพปฏล บุ ญ พงษ
รอง ผอ.สพป.อางทอง และทีมงาน ในการจัด ทําไดอารี่ ของ สพป.อางทอง ขณะนี้เสร็จเรีย บรอยแล ว
จะมอบใหกับ รอง. ผอ.สพป.อางทอง เจาหนาที่ทุกทาน ใน สพป.อางทอง และมอบใหกับนายอําเภอ
ทุกอําเภอ
๑.๒.๒ ไดอารี่ สพฐ. กําหนดรูปแบบใหมใชเปนปการศึกษา เปนปฏิทินการปฏิบัติงาน
ของ สพท.และโรงเรียน สพฐ.แจงวาจะเสร็จเรียบรอย ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๑

-๕๑.๓ โครงการชวยนองตานภัยหนาว คลัสเตอร ๒ เขตตรวจ ๒ เขตละ ๑๐,๐๐๐ บาท ชวยนักเรียน
จังหวัดเพชรบูรณเขต ๒ (อําเภอหลมศักดิ)์
๑.๔. การประชุม ผอ.สพท. จะจัดประชุมปละ ๔ ครั้ง
๑.๔.๑ ครั้งที่ ๑ สพป.นครราชสีมาเขต ๔ (สีคิ้ว)
๑.๔.๒ ครั้งที่ ๒ ประมาณเดือนเมษายนที่ พิษณุโลก
๑.๔.๓ ครั้งที่ ๓ ประมาณเดือนมิถุนายนที่นครศรีธรรมราช
๑.๔.๔ ครั้งที่ ๔ ประมาณเดือนกันยายน ที่นครปฐม
๑.๕ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.อางทอง
๑.๕.๑ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
๑.๕.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
-ไมม-ี
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่องจากกลุมอํานวยการ
๓.๑.๑ กําหนดจัดงาน “กาชาดและของดีเมืองอางทอง ประจําป ๒๕๖๑”
ดว ยจังหวัดอางทอง ไดกําหนดจัด งาน “กาชาดและของดีเมืองอางทอง ประจําป ๒๕๖๑”
ขึ้นระหวางวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัด
อางทอง โดยกําหนดใหมีกิจกรรมการประกวดรองเพลง และการรองเพลงเพื่อการกุศล เพื่อจัดหารายได
สนับสนุนกิจกรรมของเหลากาชาดจังหวัด อางทอง และกิจกรรมสาธารณประโยชนของจังหวัด กําหนด
จัดการประกวดรองเพลงระหวางวันที่ ๒๖ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
เริ่มตั้งแตเวลา ๑๗.๓๐ น. เปนตนไป ณ เวทีกลางสนามหนาศาลากลางจังหวัดอางทอง โดยมีกิจกรรมการ
ประกวดรองเพลง ที่เกี่ยวของกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ดังนี้
วันเสารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น.
- ประกวดรองเพลง ของนักรองกลุมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
- นักรองกิตติมศักดิ์กลุมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง รองเพลงเพื่อบริจาคเงินการกุศล (ผูรับผิดชอบ : เกษตรและสหกรณ และ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง)

-๖๓.๒ เรื่องจากกลุมบริหารงานบุคคล
๓.๒.๑ การคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ธุรการโรงเรียน โครงการ
คืนครูใหนักเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
จางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ธุรการโรงเรียน 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 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง และไดประกาศผลการคัดเลือก เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ มีผูผาน
คัดเลือก จํานวน ๕๓ ราย โดยใหผูที่ไดรับการคัดเลือก ลําดับที่ ๑ – ๕ มาเลือกโรงเรียนและทําสัญญาจาง
ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
๓.๓ เรื่องจากกลุมนโยบายและแผน
๓.๓.๑ การบริหารจัดการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ตามที่มีนโยบายในการดําเนินการใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีอินเทอรเน็ต
ความเร็ว สูงเพื่อสนับสนุนการเรีย นการสอนใหมีประสิท ธิภาพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดย กเลิกการใช
เครือขาย Moenet ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยเปดโอกาสใหโรงเรียนเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต
จากผูใหบริการที่มีเครือขายในพื้นที่ของโรงเรีย น ทั้งนี้ สพฐ. ทราบดีวาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะมี
ผลกระทบกับโรงเรียนในบางพื้นที่ที่ไมมีผูใหบริการเครือขายในพื้นที่นั้นๆ และบางโรงเรียนอาจมีขอจํากัดใน
งบประมาณที่โรงเรียนมี เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็กมาก มีนักเรียนนอย ทําใหไดรับงบประมาณนอย
ตามสัดสวนของนักเรียน
สพฐ. จึ งขอให สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาแจงทํ าความเขา ใจกั บทุ กโรงเรี ย นในสั งกั ด
และสรางความเขาใจในเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหโรงเรียนมีอํานาจในฐานะผูใชบริการโดยตรงกับ
ผูใหบริการ และใหไดรับการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอใหโรงเรียนไดดําเนินการใหแลวเสร็จ
มีอินเทอรเน็ตครบทุกโรงเรียนภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

-๗ขณะนี้ สํา นักงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษาอ างทอง ไดดํ าเนิ นการมอบหมายให
คณะกรรมการเฉพาะกิจเขาไปใหการสนับสนุน แนะนํา ดูแลใหความชวยเหลือระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
และอุปกรณระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียน ในระหวางวันที่ ๑๕ และวันที่ ๑๗ – ๑๘
มกราคม ๒๕๖๑ เรียบรอยแลว หากโรงเรียนใดมีปญหาที่ตองการความชวยเหลือเพื่อแกไขปญหาการใช
งานอินเทอรเน็ตในสถานศึกษา สามารถติดตอขอความชวยเหลือจากคณะกรรมการเฉพาะกิจของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดที่หมายเลขโทรศัพทตามที่ไดแจงไปแลว เพื่อแกไขปญหาการใช
งานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ของสถานศึกษาที่ดีมีประสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีอินเทอรเน็ตในการ
จัดการเรียนการสอนไดครบทุกโรงเรียน
๓.๔ เรื่องจากกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๓.๔.๑ ขอขอบคุณทีม สพป.อางทอง จัดงานวันเด็ก วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ปนี้จัดที่ศาลา
กลาง จังหวัดอางทอง มีผูนํากิจกรรม ๔ คนดวยกัน ขอบคุณเด็กดีทั้ง ๔ คน คุณสมคิด ชีระภากร
คุณอรนุช ชูเทียน คุณสายสุนยี  ควรมิตร คุณเสนาะ อําไพ
๓.๔.๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา
๒๕๖๐
มีนักเรียนในสังกัด สพป.อางทอง ไดเปนตัวแทนภูมิภาค เขาแขงขันระดับชาติ รวม ๑๗
รายการ จาก ๙ โรงเรียน
๑.โรงเรียนวัดสีบัวทอง
๒.โรงเรียนวัดมะขาม
๓.โรงเรียนวัดนางเลว
๔.โรงเรียนวัดทองกลาง
๕.โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
๖.โรงเรียนวัดแกวกระจาง
๗.โรงเรียนวัดทาชุมนุม
๘.โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดตนสน
๙.โรงเรียนบานหวยคลา
๓.๕ เรื่องจากกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
๓.๕.๑ เปาหมายการเบิกจาย ในไตรมาสที่ ๒ มกราคม – มีนาคม เปาหมาย ๖๐%
งบประจําของเขตพื้นที่การศึกษาฯ ๔๖% ขอใหเรงเบิก
๓.๕.๒ ขอหนังสือรับรองหัก ณ ที่จาย บํานาญเปดในระบบไดแลว
๓.๕.๓ เบิกจายแผนงานโครงการตาง ๆ ใหเขียนงาน ผลผลิต กิจกรรมที่ชัดเจน

-๘๓.๖ เรื่องจากกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.๖.๒ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กําหนดการสอบ O-NET 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
ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา ๙๐
๓.๗ เรื่องจากหนวยตรวจสอบภายใน
๓.๗.๔ รายชื่อโรงเรียนที่จะเขาตรวจสอบตามแผนปฏิบตั ิการประจําป ๒๕๖๑ จํานวน ๔๐
โรงเรียนในปงบประมาณ ๒๕๖๑ หนวยตรวจสอบภายใน มีกําหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษาใน
สังกัด จํานวน ๔๐ โรงเรียน ดังนี้

-๙-

-๑๐-

-๑๑๓.๗.๑ การบริหารความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
จากการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร งใสในหน ว ยงานภาครัฐ คณะรัฐ มนตรี ไดมี ม ติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ กําหนดใหสว นราชการและหนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน
ในสวนของหนวยตรวจสอบ ในตัวชี้วัด “ดัชนีการรับรูการทุจริต ระดับชาติ” ในสวนของหนวยตรวจสอบ
ภายในไดดํ า เนิ นการแตง ตั้ง คณะกรรมการบริ หารความโปรง ใส สพป.อา งทอง เพื่ อจะได ดํา เนิ นการ
การบริหารความโปรงใส ในการตรวจประเมินครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑. การแตงกาย
- วันจันทร เครื่องแบบ
- วันอังคาร ผาไทย
- วันพุธ
เสื้อจังหวัด
- วันพฤหัสบดี เสื้อ สพป.
- วันศุกร
เสื้อตุกตา
แตงกายผาไทยในวันอังคาร ผูอํานวยการ สพป.อางทอง เสนอผาไทยที่จังหวัดลพบุรี
มติที่ประชุม ฝากผูอํานวยการกลุมภารกิจทุกกลุม สรุปสีผา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
๕.๑ การจัดความรู KM มอบใหกลุมอํานวยการ ออกแบบจัดการความรู ไปศึกษา
และพรีเซ็นตงาน (เสียงตามสาย ๓ นาที) เริ่มจากผูอํานวยการคนแรก เริ่ม ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
๕.๒ กิจกรรม ๕ ส มอบกลุมอํานวยการ ดร.สมเกียรติ แกวมณี ประเด็น 5 ส เริ่มสภาพ
ปจจุบัน เก็บภาพ ออกแบบ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สรางนิสัย และตั้งทีมกําหนดวัน
Big Cleaning Day ทําความสะอาดครั้งใหญ
๕.๓ ประชาสัมพันธพี่นองชาว สพป.อางทอง ผูที่สนใจทํางานวิจัยการศึกษา ทุกกลุมภารกิจ
เสนอเคาโครงวิจัย สพป.จะสนับสนุนงบประมาณการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา วิจัยในชั้นเรียน การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

-๑๒๕.๔ โครงการสานฝนวันปดภาคเรียน มอบกลุมบริหารงานบุคคล เปนเจาของโครงการพบ
พี่นอง ครู บุคลากร อัตราจาง ลูกจาง ที่เกี่ยวกับเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน ในวันปดภาคเรียน ปลายเดือน
มกราคม (สรุปผลการดําเนินงาน ป ๒๕๖๐)
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๑๕ น.

กรวิภา แสงนาค
ผูจดบันทึกการประชุม
(นางสาวกรวิภา แสงนาค)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
มานพ มณีโชติ
(นางมานพ มณีโชติ)
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

ผูตรวจบันทึกการประชุม

