รายงานการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา ผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจ และบุคลากร สพป.อ่างทอง
(โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมบุคลากร สพป.อ่างทอง)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
..................................
ผู้มาประชุม
๑. นายมโน ชุนดี
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๒. นายสมปอง คงอ่อน
รองผู้อาํ นวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๓. นายนพปฏล บุญพงษ์ รองผู้อาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๔. นายสมชัย ปานผาสุข รองผู้อาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๕. นายสมเกียรติ แก้วมณี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๖. นางมานพ มณีโชติ
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
๗. นางณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ
๘. นางสาวกรวิภา แสงนาค
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๙. นางสุณี บุญเลิศ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๑๐. นางวราภรณ์ บุญใส
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
๑๑. นายสุรสิทธิ์ ภูแฉล้ม
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
๑๒. นางวิภา สาธิตะกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ(รก.)
๑๓. นางเครือมาศ เจียรนัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
๑๔. นางไพฑูรย์ จิตใส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
๑๕. นางสมคิด ชีระภากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
๑๖. นางกมลวรรณ ยี่สนุ่ ศรี
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
๑๗. นางนิทรา อุน่ ทรัพย์
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารบุคคล
๑๘. นางสาวนาถอนงค์ อ่อนจิตร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
๑๙. นางกมลรัตน์ ชุนดี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
๒๐. นางสาวเจริญ วงษ์อ่อน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
๒๑. นางธมกร ธรณ์ภวัต
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

-๒๒๒. นางนันทยา โสภณสรัญญา
๒๓. นางหทัยรัตน์ ลักษณะจินดา
๒๔. นางสาวจงกล จิตรสมพงษ์
๒๕. นางสุภาพ ตรุณวัฒน์
๒๖. นางสาวกัลยรักษ์ เรียบร้อย
๒๗. นางสาวอรุณี จึงสวัสดิ์
๒๘. นางสายสุนีย์ ควรมิตร
๒๙. นางสาวสุภา พงษ์หวัน่
๓๐. นางธัญญารัตน์ จันทร์แก้ว
๓๑. นางอรนุช ชูเทียน
๓๒. นางอัมพรรณ หอมกรุน่
๓๓. นายณนพพล เสนะดนตรี
๓๔. นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์
๓๕. นางดาวรุ่ง บุญถนอม
๓๖. นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์
๓๗. นางธัญญรัตน์ ผลแก้ว
๓๘. นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย์
๓๙. นายโสรส มั่นดี
๔๐. นายปรีชา แสงไข่
๔๑. นายณรงค์ สังข์สอาด
๔๒. นางจารุณี ปานแดง
๔๓. นายเสนาะ อําไพ
๔๔. นางประทีปโชติ มากสินธุ์
๔๕. นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ
๔๖. นางวนิดา อุดมวิชิตกุล
๔๗. นางจันทรา จันท์พันแจ้ง
๔๘. นายเสรี ใบบัว
๔๙. นายวสันต์ บุญบาง
๕๐. นายธีระ คงสมบูรณ์
๕๑. นายไชยยันต์ ลายตลับ

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผู้อํานวยการส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ช่างสี ๔
ช่างสี ๔
ช่างสี ๔
ช่างสี ๔

-๓๕๒. นางกนกรัตน์ ทองดี
พนักงานพิมพ์ ส ๓
๕๓. นายเฉลิมวุฒิ ดีนุช
ลูกจ้าง
๕๔. นางอุบล ปานพุ่ม
ลูกจ้าง
๕๕. นางสาวกมลพรรณ สินนอก
ลูกจ้าง
๕๖. นายชลอ อินพลา
ยาม
๕๗. นายเรวัต อินพลา
ยาม
ผู้ไม่มาประชุม
๑.นางสาวปราณี อยู่สขุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
๒.นางสาวอารีย์ บุญเสริม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
๓.นางชลธิชา พงศ์ศรี
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๔.นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์
ศึกษานิเทศก์
๕.นายมนัส แย้มสรวล
ลูกจ้างประจํา

ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ

เวลาประชุม ๑๓.๓๐ น.
พิธีก่อนวาระการประชุม
๑. จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ
๒. กล่าวคําปฏิญาณการเป็นข้าราชการทีด่ ี
๓. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
๔. มอบของที่ระลึกให้กบั บุคลากรทางการศึกษาในเดือนเกิดกุมภาพันธ์
๑.นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๒.นางสุณี บุญเลิศ นักจัดการงานทัว่ ไป กลุ่มอํานวยการ
๓.นางสาวเจริญ วงษ์อ่อน นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
๔.นางสาวปราณี อยู่สขุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
๕.นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ ศึกษานิเทศก์ กลุม่ นิเทศติดตามและประเมินผล
๖.นางธัญญารัตน์ จันทร์แก้ว นักวิชาการพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๗.นายชลอ อินพลา ลูกจ้างตําแหน่งยามรักษาการณ์
๘.นายณรงค์ สังข์สอาด ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา
๙.นางสมคิด ชีระภากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและแผน

-๔ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ รับสมัครนักเรียนชาย เข้าเรียนในโรงเรียนกิตติยารามวิทยา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ)
ด้วยโรงเรียนกิตติยารามวิทยา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) เปิดรับสมัครนักเรียนชาย
เข้าศึกษา ม. ๑ และ ม.๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีสวัสดิการ บวชฟรี มีที่
พัก สมุดหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ผู้ที่สนใจ สมัครได้ที่โ รงเรียนกิตติยารามวิทยา อําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง โทร.๐๘๙-๘๒๓๔๘๐๙
๑.๒ สพป.อ่างทอง กําหนดการประชุมบุคลากร สพป.อ่างทอง เดือนละ ๑ ครั้ง
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอ่ างทอง ได้ ส่ งรายงานการประชุ ม ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ให้ทางเว็บไซต์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ทาง Smart Area
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่องจากกลุ่มอํานวยการ
๓.๑.๑ ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ด้วยปีการศึกษา ๒๕๖๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบให้โรงเรียนสมเด็จ
พระปิยมหาราชรมณียเขต รับนักเรียนเข้าเรียนตามนโยบายของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 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
ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพ เพื่อเข้ารับการสรรหาให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นฯ ประจําปี ๒๕๖๑
หรือดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์ http://alumni-edkku.org

-๕๓.๑.๓ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทํางานน่าอยู่ และน่าทํางาน
(กิจกรรม ๕ )
ด้ว ยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้จัด ทําโครงการพัฒนาและปรับปรุง
สถานที่ ทํ า งานน่ า อยู่ และน่ า ทํ า งาน (กิ จ กรรม ๕ ส) ได้ แ ก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุ ข ลั ก ษณะ
และสร้างนิสัย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน กิจกรรมทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ (กิจกรรมในห้องทํางาน) และ Big Cleaning Day บริเวณ สพป.อ่างทอง ในวันที่ ๓๐ มีนาคม
๒๕๖๑ วัน ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วั น ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และวั น ที่ ๒๘ กัน ยายน ๒๕๖๑
กิจกรรมดังกล่าว สพป.อ่างทอง ได้จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
การดําเนินกิจกรรม ๕ ส เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ ๒ การบริหารและการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ ๔ การบริหารงานด้านการบริหารงานทั่วไป ข้อที่ ๓ มีการวางแผน
พัฒนา และบํารุงรักษา อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมให้มีสภาพสะอาดเป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภั ย ตามคํ า สั่ ง สพป.อ่ า งทองที่ ๓๔/๒๕๖๑ ลงวั น ที่ ๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ผอ.สพป.
อ่างทอง จึงขอความร่วมมือบุคลากรทุกคนร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามปฏิทินที่กําหนด
๓.๑.๔ ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร/ผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการ
ครู/บุคลากรทางการศึกษา
บริษัท ซีพี ออล์ จํากัด (มหาชน) ผู้บริ ห ารร้ านอิ่ม สะดวกของคนไทย เซเว่น อี เลฟเว่นได้
สนับสนุน ทุน การศึกษาตลอดหลักสูต ร ๓ ปี แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญ ญาภิวัฒ น์ และศูน ย์การเรียน
ปัญ ญาภิวัฒ น์ สําหรับ นักเรียนระดับ ปวช.ธุร กิจค้า ปลีก ด้ว ยรูปแบบการเรียนการสอนทวิภ าคี เรีย น
ภาคทฤษฎีกับสถานศึกษาควบคู่กับการฝึกภาคปฏิบัติกับร้านเซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมรายได้ระหว่างเรียน
ภาคปฏิ บั ติ และรั บ ประกั น การมี ง านทํ า เมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร โดยที่ นั ก เรี ย นมี สิ ท ธิ์ รั บ
ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เจ้าของเฟรนไชส์พนักงานใน
ราคาพิเศษตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาและการเรียนรู้
ได้ส่งเสริมการเรียนในระบบอาชีวศึกษาเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ มีประสบการณ์ทํางาน รู้จักการบริหาร
จัดการและพัฒนาวิชาชีพ
ในการนี้ บริษัทฯ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฯ พร้อมใบสมัครนักเรียนใหม่ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๑ มายัง ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการประสานข้อมูลผ่านพื้นที่ในความดูแลของ
ท่านและส่งกลับยังผูป้ ระสานงานโครงการ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ดําเนินการต่อไป ขอใบสมัครได้ที่ คุณณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ

-๖๓.๑.๕ การจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
ประจําปี ๒๕๖๑
ด้ว ยจัง หวัด อ่างทอง โดยสํานักงานวัฒนธรรมจัง หวัด อ่างทอง จัดโครงการจัด งานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 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 การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเปลี่ยนตําแหน่ง หรือ
โอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่น และ
ข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติมอบให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ดําเนินการกําหนด
องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมินเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หรือเปลี่ยนตําแหน่ง หรือโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน
สามั ญ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่น และข้ า ราชการอื่ น มาบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํา รงตํ า แหน่ ง บุ ค ลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในตําแหน่งที่ว่างทางสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จํานวน ๖ ตําแหน่ง ดังนี้
ตําแหน่ง
ที่
ชื่อตําแหน่ง
ระดับ
กลุ่มภารกิจ
หมายเหตุ
เลขที่
๑ อ ๑๘ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชํานาญการ บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
๒ อ ๒๐ นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
๓
อ ๘ เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน อํานวยการ
๔ อ ๓๕ เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน บริหารงานบุคคล
๕ อ ๓๖ เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน บริหารงานบุคคล
๖ อ ๕๖ เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา

-๗สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ได้มีห นัง สือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว
๗๘๘๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานตําแหน่งว่าง ตําแหน่งประเภท
ทั่วไประดับปฏิบัติงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก และให้แจ้งศึกษาธิการ
จังหวัด เพื่อรายงาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด. กําหนดสัดส่วนจํานวนตําแหน่งที่จะใช้ดําเนินการ
คัดเลือก กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ร้อยละ ๖๐ และการสอบแข่งขันร้อยละ ๔๐ ซึ่งสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ่ า งทอง ได้ ร ายงานตํ า แหน่ ง ว่ า ง ลํ า ดั บ ที่ ๓ – ๖ ให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทราบแล้ว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้มีหนังสือแจ้งสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง ให้เร่งดําเนินการกําหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนน
ประเมิ น เพื่ อ รั บ ย้ า ย เปลี่ ย นตํ า แหน่ ง หรื อ รั บ โอน และดํ า เนิ น การประกาศรั บ ย้ า ย เปลี่ ย นตํ า แหน่ ง
โอน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัด สพป.อ่างทอง แล้ว
สําหรับตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่
อ. ๒ ที่ว่างจากนางมานพ มณีโชติ ย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติ
ให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ดําเนินการประกาศการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขที่ อ.๒ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด แล้ว
๓.๓ เรื่องจากกลุ่มนโยบายและแผน
๓.๓.๑ สพฐ.แจ้งกรอบคําขอเสนอของบแลกเป้า ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑
สพฐ.ได้ดําเนินการปรับแผนและแนวทางการดําเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายรวมทั้งการ
จัดทําคําของบแลกเป้าของแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ในการนี้ สพป.ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการจัดทําคําของบประมาณแลกเป้า โครงการ
โดยผู้รบั ผิดชอบในระดับเขตพื้นที่ดาํ เนินการจัดทําคําขอ เมื่อได้รับอนุมตั ิงบประมาณจาก สพฐ.แล้ว ถึงจะ
ดําเนินการจัดทําโครงการ ซึง่ ในแต่ละโครงการได้กําหนดเป้าหมายและกิจกรรมแลกเป้าไว้ ชัดเจน กิจกรรม
ต่าง ๆ จะส่งผลไปทีโ่ รงเรียนโดยตรง ให้ สพป.ส่งคําขอภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓.๓.๒ การบริหารจัดการแผนงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ สพป.อ่างทอง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

-๘การบริหารจัดการแผนงานโครงการ การดําเนินงานขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้
นําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อขออนุมัติโครงการ/แผนงาน
โดยถือปฏิบตั ิดงั นี้
๓.๓.๑ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการบันทึกเสนอขออนุมตั ิ โดยสําเนาโครงการตามเอกสาร
รายละเอียดร่างแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๓.๓.๒ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการบันทึกขออนุมตั ิใช้จ่ายงบประมาณ หลังจากโครงการได้รับ
อนุมตั ิแล้ว โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากหน้าเว็บไซต์ สพป.อ่างทอง และติดต่อกลุ่มนโยบายและแผน
เพื่อกําหนดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม
๓.๓.๓ โครงการที่ไม่ได้กําหนดตามแผนปฏิบตั กิ าร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (งบ
สพฐ และจากหน่วยงานอื่น) ให้ผู้รับผิดชอบเสนอขออนุมัติ ผอ.สพป.และแจ้งกลุ่มนโยบายและแผนทราบ
เพื่อการบริหารจัดการเป็นไปตามกรอบการบริหารงบประมาณ
๓.๔ เรื่องจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๓.๔.๑ การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สพป.อ่างทอง
๓.๔.๑.๑ กีฬาสากล
-ฟุตบอลทีมชาย (โอเพ่น) ๙ คน ส่งรายชื่อนักกีฬา จํานวน ๙ – ๑๘ คน
-วอลเลย์บอลทีมชาย และทีมหญิง ส่งรายชื่อนักกีฬา ๖ – ๑๕ คน
-เปตองทีมชาย และทีมหญิง ส่งรายชือ่ นักกีฬา ๓-๔ คน
-เซปักตะกร้อทีมชาย ส่งรายชื่อนักกีฬา ๓-๕ คน
๓.๔.๑.๒ กีฬาพื้นบ้าน
-วิ่งตีวงล้อฮูลาฮูป ทีมชาย และทีมหญิง ส่งรายชือ่ นักกีฬาทีมละ ๔ คน
-กระโดดเชือกทีมชาย และทีมหญิง ส่งรายชือ่ นักกีฬาทีมละ 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 สนามโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
-รอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ ณ สนามโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทฯ

-๙๒.ชนิดกีฬา ฟุตบอล/เซปักตะกร้อ/เปตอง/และกีฬาพื้นบ้านแข่งขัน ณ สนามโรงเรียน
ชุมชนวัดปราสาทฯ
จํานวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน
-กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง จํานวน ๑๔ ทีม
-สพป.อ่างทอง จํานวน ๑ ทีม
ประธานฯ
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ทีมเขตพืน้ ที่ รองสมปอง คงอ่อน หัวหน้าคณะกีฬา
รองนพปฏล บุญพงษ์ หัวหน้าคณะกีฬาสากล
รองสมเกียรติ แก้วมณี หัวหน้ากีฬาพืน้ บ้าน
รองสมชัย ปานผาสุข หัวหน้าขณะขบวนพาเหรด
๓.๔.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียน
ราษฎร หรือไม่มสี ัญชาติไทย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ งการ
รับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย ให้สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบ และถือปฏิบตั ิ
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
จังหวัดปทุมธานี
นิทรรศการแสดงผลงาน
สพฐ. คัดเลือกผลิตภัณฑ์ผลงานของนักเรียน เพื่อนํามาจัดแสดง สาธิตและจําหน่ายในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครัง้ ที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศนู ย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี มีโรงเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง ได้รบั การ
คัดเลือก จํานวน ๑ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองยาง : งานสานจากเส้นพลาสติก งานเดโคพาท
ดอกไม้ประดิษฐ์
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
๑.นักเรียนในจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นตัวแทนภูมิภาค เข้าแข่งขันระดับชาติ รวม ๑๗
รายการ จาก ๙ โรงเรียน จําแนก ดังนี้
- สังกัด สพป.อ่างทอง ๘ โรงเรียน
- สังกัด เทศบาล
๑ โรงเรียน

-๑๐๒.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
๑
๒

หมวดหมู่
ภาษาไทย

๓

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา

๔

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

๕

ศิลปะ-ดนตรี

๖

ศิลปะ-ดนตรี

๗

ศิลปะ-ดนตรี

๘

ภาษาต่างประเทศ

๙

คอมพิวเตอร์

๑๐

การงานอาชีพ

๑๑

เรียนรวม - ภาษาไทย

๑๒

เรียนรวม - ภาษาไทย

๑๓

เรียนรวม - ศิลปะ

๑๔

เรียนรวม - ศิลปะ

๑๕

เรียนรวม - ศิลปะ

๑๖

เรียนรวม - ศิลปะ

๑๗

เรียนรวม - การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี

รายการ
การแข่งขันปริศนาสร ้างสรรค์
วรรณคดีไทย ป.๔-ป.๖
การประกวดมารยาทไทย ป.๔ป.๖
การแข่งขันคีตะมวยไทย
ม.๑ม.๓
การแข่งขันศิลป์ สร ้างสรรค์ ม.๑ม.๓
การแข่งขันเดีย
/ วระนาดทุ ้ม ม.๑ม.๓
การแข่งขันเดีย
/ วขลุย
่ เพียงออ ม.
๑-ม.๓
การแข่งขันวงดนตรีลก
ู ทุง่ ประเภท
ทีม ข ป.๑-ม.๓
การแข่งขันเล่านิทาน (Story
Telling) ม.๑-ม.๓
การแข่งขันการออกแบบสิง/ ของ
เครือ
/ งใช ้ด ้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓
การแข่งขันจักสานไม ้ไผ่
ม.๑ม.๓
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท
นักเรียนออทิสติก ม.๑-ม.๓
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุน
่ เยาว์
ประเภทนักเรียนทีม
/ ค
ี วามบกพร่อง
ทางการเห็น ป.๑-ป.๖
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนทีม
/ ค
ี วามบกพร่อง
ทางการได ้ยิน ป.๑-ป.๖
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนทีม
/ ค
ี วามบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ ป.๑-ป.๖
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนทีม
/ ค
ี วามบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ ม.๑-ม.๓
การประกวดการขับร ้องเพลงไทย
ลูกทุง่ ประเภทนักเรียนทีม
/ ค
ี วาม
บกพร่องทางการเห็น ป.๑-ป.๖
การแข่งขันการวาดภาพด ้วย
โปรแกรม Paint ประเภทนักเรียน
ทีม
/ ค
ี วามบกพร่องทางสติปัญญา
ป.๑-ป.๖

๗๑

เหรียญ
เงิน

อ ันด ับ
๖

น ักเรียน
๓

ครู
๒

๘๖

ทอง

๘๙

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที/ ๒
๕

โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน

๒

๒

โรงเรียนวัดสีบวั ทอง

๑๐

๓

๘๒

ทอง

๗

โรงเรียนวัดสีบวั ทอง

๑

๑

๘๘

ทอง

ชนะเลิศ

โรงเรียนวัดสีบวั ทอง

๑

๑

๙๑

ทอง

๖

โรงเรียนวัดสีบวั ทอง

๑

๑

๘๕.๘
๓
๘๓.๖

ทอง

๙

๓๗

๖

ทอง

๔

๑

๑

๖๗.๓
๓

ทองแดง

๑๒

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัด
ต ้นสน
โรงเรียนวัดมะขาม(วิบล
ู ย์
อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดแก ้วกระจ่าง

๒

๒

๙๑

ทอง

๔

โรงเรียนบ ้านห ้วยคล ้า

๓

๒

๘๔.๖
๖
๘๓

ทอง

๑๒

๑

๑

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที/ ๒

โรงเรียนวัดมะขาม
(วิบล
ู ย์อป
ุ ถัมภ์)
โรงเรียนวัดมะขาม
(วิบล
ู ย์อป
ุ ถัมภ์)

๑

๑

๙๐.๖

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที/ ๑

โรงเรียนวัดนางเล่ว

๑

๑

๙๖

ทอง

ชนะเลิศ

โรงเรียนวัดสีบวั ทอง

๑

๑

๘๖.๓
๓

ทอง

๕

โรงเรียนวัดสีบวั ทอง

๑

๑

๘๙.๖

ทอง

๔

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม

๑

๑

๖๗

ทองแดง

๑๒

โรงเรียนวัดมะขาม
(วิบล
ู ย์อป
ุ ถัมภ์)

๒

๒

คะแนน

โรงเรียน
โรงเรียนวัดทองกลาง

-๑๑๓.๕ เรื่องจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๓.๕.๑ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ได้เพิ่มช่องทางให้สมาชิกขอรับใบแจ้งยอดเงิน
ประจําปี เพื่อใช้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีกองทุน และใช้เป็นเอกสารประกอบการขอหักลดหย่อนภาษีใน
การยื่นชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านทางอีเมลที่สมาชิกกําหนด โดยลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงิน
ประจําปีฝ่ายทางเว็บไซต์ www.gpf.or.th
๓.๕.๒ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีเงินได้
ข้าราชการและลูกจ้างประจําที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการหักลดหย่อนภาษี
เงินได้บคุ คลธรรมดา ประจําปี ๒๕๖๑ ในส่วนของการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิต ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อ
ซื้อหรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย หรือเงินบริจาค ให้กรอกแบบ ลย.๐๑ ส่ง สพป.อ่างทอง ได้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป เพื่อ สพป.อ่างทอง จะได้ทาํ การบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจําของกรมบัญชีกลางต่อไป
๓.๖ เรื่องจากกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
การติดตามประเมินงาน ๔ ด้าน ประชุมการจัดทําแผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเมิน ๔ ด้าน
ทีมงานนําร่องเดิมตรวจสอบคณะทํางานปรับปรุงเดือนเมษายน ต้นฉบับเสร็จแล้ว จะตรวจประเมินโรงเรียน
โดยตั้งอนุกรรมการติดตามประเมินผลเดือนกรกฎาคม 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
แจ้งเปลี่ยนแปลงการประเมินเป็นระหว่าง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สพป.อ่างทอง
กําหนดประเมินในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จํานวน ๑๑๔ สนามสอบ
๓.๖.๓ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้ วยข้อสอบกลาง ปีก ารศึก ษา ๒๕๖๐
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๒ กําหนดประเมินในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีที่ ๔ และปีที่ ๕ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ประเมินชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ โดยให้
ผู้บริหารสถานศึกษากําหนดว่าจะใช้ข้อสอบกลางในการคิดค่าคะแนนได้ตามความเหมาะสม

-๑๒๓.๖.๔ 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
เขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึก ษาอ่ า งทอง กํ าหนดประชุ ม ชี้แ จงการสอบ NT (National Test)
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ให้ กั บ หั ว หน้ า สนามสอบ ทั้ ง หมด ๙๙ สนามสอบในวั น ที่ ๕ มี น าคม ๒๕๖๑
เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน 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
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ่ า งทอง จะดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๐ จะจัดประชุมให้กับครูวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครู
วิชาการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนํามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ในส่วนสาระภูมิศาสตร์)
และออกแบบโครงสร้างเวลาเรียน การเขียนคําอธิบายรายวิชา และจัด กิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน ๑๔๕ คน อบรมในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐
๓.๗ เรื่องจากหน่วยตรวจสอบภายใน

๓.๗.๑ หน่วยตรวจสอบภายใน จะออกตรวจสอบภายในสถานศึกษา ในสังกัด
จํานวน ๑๐ โรงเรียน ดังนี้
ที่

โรงเรียน

อําเภอ

วันที่ตรวจสอบ

๑

วัดยางมณี

วิเศษชัยชาญ

๕ มีนาคม ๒๕๖๑

๒

วัดศาลาดิน

วิเศษชัยชาญ

๗ มีนาคม ๒๕๖๑

๓

วัดห้วยคันแหลน

วิเศษชัยชาญ

๘ มีนาคม ๒๕๖๑

๔

วัดตลาดใหม่

วิเศษชัยชาญ

๙ มีนาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ

-๑๓-

ที่

โรงเรียน

อําเภอ

วันที่ตรวจสอบ

๕

วัดน้อย

วิเศษชัยชาญ

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๖

บ้านห้วยคล้า

วิเศษชัยชาญ

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

๗

วัดไผ่วง

วิเศษชัยชาญ

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

๘

วัดหัวตะพาน

วิเศษชัยชาญ

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

๙

วัดรัตนาราม

แสวงหา

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๐

บ้านดอนกร่าง

แสวงหา

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ

๓.๗.๒ โรงเรียนใดทีย่ ังไม่ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชี ตามระบบควบคุม
การเงินและบัญชีของหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ได้อบรมไปแล้ว และให้เริม่ ใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ เป็นต้นมา ขอให้ผู้อาํ นวยการโรงเรียน กํากับติดตามให้ปฏิบตั ิดว้ ย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไม่มีมติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๕.๑ การมาทํางานสายของเขตพื้นทีก่ ารศึกษาฯ
ขอให้มาทํางานเวลา ๐๘.๓๐ น. เชิญชวนให้ขา้ ราชการทุกคนมาทํางานให้ทนั เวลาราชการ
๕.๒ ได้สง่ ทีมงานไปลพบุรี ทีมงานตกลงจองผ้าไทยสีแดง คาดว่าปลายเดือนมีนาคม จะได้ผ้าที่สั่ง
จอง สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จะออกค่าผ้าให้ ส่วนค่าตัดให้ทุกคนได้ออกเอง
๕.๓ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปผูว้ ่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปรากฏว่า ผู้วา่ ราชการจังหวัด
อ่างทองอนุมตั ิให้ใช้งบประมาณ แต่เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ได้ขอเงินคืนไป
สพฐ.ก่อน

-๑๔นางวิภา สาธิตะกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ(รก)
เสนอขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จัดเสื้อกีฬาให้กบั บุคลากร สพป.
อ่างทอง คนละ ๑ ตัว เพื่อใส่ในงานกีฬาสานสัมพันธ์ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดย สพป.อ่างทอง มีมติ
เห็นชอบ โดยมอบ นางดาวรุ่ง บุญถนอม เป็นผู้ออกแบบ และปักตัวอักษร สพป.อ่างทอง
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

กรวิภา แสงนาค
(นางสาวกรวิภา แสงนาค)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
มานพ มณีโชติ
(นางมานพ มณีโชติ)
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ

ผู้จดบันทึกการประชุม

ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

