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

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

-๒นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ชางสี ๔
ชางสี ๔
ชางสี ๔
ชางสี ๔
ลูกจาง
ลูกจาง

-๓ลูกจาง
ยาม
ยาม

๕๓. นางสาวกมลพรรณ สินนอก
๕๔. นายชลอ อินพลา
๕๕. นายเรวัต อินพลา
ผูไมมาประชุม
๑. นางสุณี บุญเลิศ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ไปราชการ
๒. นายสุรสิทธิ์ ภูแฉลม
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ไปราชการ
๓. นายณนพพล เสนาะดนตรี ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ไปราชการ
๔. นางอรจิรา พุมพฤกษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
ลาพักผอน
๕. นางจันทรา จันทพันแจง ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
ติดประชุม
๖. นายมนัส แยมสรวล
ลูกจางประจํา
ลาพักผอน
๗. นางสาวกนกรัตน ทองดี พนักงานพิมพดีด
ลาปวย
เวลาประชุม ๑๓.๓๐ น.
พิธีกอนวาระการประชุม
๑. จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย สวดมนตไหวพระ
๒. กลาวคําปฏิญาณการเปนขาราชการที่ดี
๓. รองเพลงสรรเสริญพระบารมี
๔. มอบของที่ระลึกใหกับบุคลากรทางการศึกษาในเดือนเกิดมีนาคม และเดือนเมษายน
เดือนเกิดมีนาคม จํานวน ๒ คน
๑.นางสาวจีราภรณ รอดเชื้อ
๒.นายปรีชา แสงไข
เดือนเกิดเมษายน จํานวน ๖ คน
๑.นางชลธิชา พงศศรี
๒.นางธมกร ธรณภวัต
๓.นางนิทรา อุนทรัพย
๔.นายเสรี ใบบัว
๕.นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย
๖.นางวนิดา อุดมวิชิตกุล

-๔ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ การประชุมผูบริหารสถานศึกษา ประชุมวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เหตุผลที่เลื่อนการประชุม
จากวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เนื่องจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ประชุมที่จังหวัดนครปฐม เขต ๑ (วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑) จังหวัดอางทองจัดงานสงกรานตวันที่ ๑๑
เมษายน ๒๕๖๑ (ชวงบาย) และเวลา ๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหาร รดน้ําขอพร เปนประเพณีของเขต
พื้นที่การศึกษา และเชิญชวนรดน้ําขอพรผูวาราชการจังหวัดอางทอง สโลแกน สงกรานตสานใจไทย รื่นเริงป
ใหม รดน้ําขอพร รวมสุขสโมสร เอื้ออาทรแกกันและกัน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษาอางทอง ได สงจั ดทํารายงานการประชุ ม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันจันทรที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ใหทางเว็บไซตแลว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
ทาง Smart Area มีผใู หการรับรอง จํานวน ๑๐ คน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่องจากกลุมอํานวยการ
๓.๑.๑ การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ตามที่กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมทางไกล
ชี้แจงแนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เรียบรอยแลว นั้น
เพื่อใหการรายงานผลการดําเนินงานรอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) เปนไป
ด ว ยความเรี ย บร อ ยและเสร็ จ สิ้ น ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด กลุ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจงระยะเวลาการเปด – ปด ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (KPI Report System KRS)
รายละเอียดดังนี้
๑.ระหวางวันที่ ๑ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เปดระบบการรายงานผลใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๒.ระหวางวันที่ ๑ – ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เปดระบบการรายงานผลใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เฉพาะ
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๒ การลดกระดาษ

-๕๓.ระหวางวันที่ ๑๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เปดระบบการรายงานผลใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ
สํานัก/กลุม/ศูนย ในสวนกลาง รับรองการรายงานผลตัวชี้วัดของระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.ระหวางวันที่ ๑๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เปดระบบการรายงานใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แกไขเอกสารแนบตามเงื่อนไขดังนี้
๓.๑ เฉพาะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่กรอกผลการดําเนินงานหนาระบบและ/หรือ
แนบเอกสารแลว แตไมถูกตอง
๓.๒ ไดรับแจงจากสํานักใหแกไข
๓.๓ กรณี สพป./สพม. ไมไดกรอกผลการดําเนินงานหนาระบบไมอนุญาตใหแกไข
ขอความรวมมือผูรับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการดําเนินงานตามกําหนดดวย
๓.๒ เรื่องจากกลุมบริหารงานบุคคล
๓.๒.๑ การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่
อ. ๒ แทนนางมานพ มณีโชติ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง รับสมัครวันที่ ๒๖ มีนาคม – ๓
เมษายน ๒๕๖๑ มีผูสมัครเพีย งรายเดีย ว คือ นางสาวกรวิภ า แสงนาค จะสอบคัด เลือก ในวันที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๖๑ และประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
๓.๒.๒ การรับยายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ตําแหนง นักวิชาการ
เงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชํานาญการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชํานาญการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด อางทอง ไดประกาศรับยาย บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
๓๘ ค (๒) ตํ า แหน ง นั ก วิช าการเงิ นและบั ญ ชี ป ฏิ บัติ ก าร/ชํ า นาญการ และตํ า แหน ง นั กวิ ช าการพั ส ดุ
ปฏิบั ติก าร/ชํา นาญการ มีผู แ สดงความประสงคข อยา ยเพีย ง ๑ ราย คื อ นางอัง คณา อิน ทร สุว รรณ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โรงเรียนสตรีอางทอง
๓.๒.๓ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตําแหนงประเภท
ทั่วไป ระดับปฏิบัตงิ าน กรณีมีเหตุจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีตําแหนงวาง เจาพนักงานธุรการ ๔ ตําแหนง
-ใชสําหรับคัดเลือก ๒ ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ๘ และ ๓๕ กลุมอํานวยการ และกลุมบริหารงาน
บุคคล
-สอบแขงขัน ๒ ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ๓๖ และ ๕๖ กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา
ขณะนี้อยูระหวาง สพฐ.สํารวจขอมูลลูกจางชั่วคราว และลูกจางประจําที่มีคุณสมบัติ

-๖๓.๓ เรื่องจากกลุมนโยบายและแผน
๓.๓.๑ ผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตัวชี้วัด
ความสําเร็จตามยุทธศาสตรแผนปฏิบตั ิราชการ) ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
สพฐ.โดยสํ า นั ก ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แจ ง ผลการติ ด ตาม
และประเมินผล การบริ หารจัด การศึก ษาขั้ นพื้น ฐาน (ตัว ชี้วัด ความสําเร็จตามยุ ท ธศาสตร แ ผนปฏิบั ติ
ราชการ) ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สพป.อางทอง คะแนนเฉลี่ย ๒๓.๖๐ คุณภาพปานกลาง และแนวทาง
การติดตามและประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๓.๓.๒ การจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล
การจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปการศึกษา ๒๕๖๐ สพฐ.ไดประกาศ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม
๒๕๖๑ ผานระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) วาขณะนี้ไดเปดระบบให
โรงเรียนศึกษาขอมูลตามประกาศระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคลใหเขาใจและดําเนินการปรับปรุง
และยืนยันขอมูลนักเรียนรายบุคคลตามระบบ DMC รอบสิ้นปการศึกษา ๒๕๖๐ ไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ กลุมนโยบายและแผนไดแจงใหสถานศึกษาทราบแลว
๓.๓.๓ แนวทางการสนับสนุนงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
แนวทางการสนับสนุนงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สําหรับโรงเรียนที่ประสบวาตภัย
สพฐ.แจงใหโรงเรียนที่ไดรับผลกระทบจากวาตภัยทราบ เกี่ยวกับแนวทางการขอรับสนับสนุนงบประมาณ
สําหรับการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ไดรับผลกระทบดังกลาว ดังนี้
๑.ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหงแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อการตรวจสอบความเสียหายของ
โรงเรียนที่ประสบวาตภัย และจัดทํารายละเอียดการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๒.กําหนดใหจดั ทําเอกสารประกอบเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังตอไปนี้
๒.๑ ภาพถายความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน
๒.๒ สําเนาบันทึกสมุดการอยูเวรของครูเวรประจําโรงเรียนที่มีการระบุวัน เวลาในการเกิด
วาตภัยดังกลาว
๒.๓ สําเนาบันทึกการตรวจสอบของคณะกรรมการที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้ง
๒.๔ รายละเอียดการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยถาเปนรายการปรับปรุง
ซอมแซม ตองแนบแบบ ปร.๔ ปร.๕ และ ปร.๖ มาพรอมดวย (ตองสอดคลองกับขอมูลตามขอ ๒.๑ – ๒.๓)

-๗๓.๓.๔ การจัดสรรงบประมาณจางบุคลากรวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ปงบประมาณ
๒๕๖๑
การจัดสรรงบประมาณจางบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๖๑ (มีนาคม –
กัน ยายน ๒๕๖๑) แผนงานพื้น ฐานด า นการพั ฒ นา และเสริ ม สรา งศั กยภาพ ผลผลิ ต ผู จ บการศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนตนสําหรับโรงเรียนปกติกิจกรรมรองครูคลังสมอง (โครงการครูคลังสมอง) งบดําเนินการ
งบประมาณ ๒,๒๐๕,๐๐๐ บาท (สองลานสองแสนหาพันบาทถว น) เพื่อเปนคาตอบแทนจางบุคลากร
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร อัตราคาตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ใหกับบุคลากรรายเดิมและโรงเรียนเดิมทุกคน จํานวน ๑๐ อัตรา ระยะเวลา ๗ เดือน (มีนาคม – กันยายน
๒๕๖๑) กรณีบุคลากรวิทยและคณิตในโครงการนี้ รายใดออกจากโครงการดวยกรณีใด ๆ ก็ตามให สพป.
คัดเลือกบุคลากรทดแทนในตําแหนงวางดังกลาว ดานวิทยาศาสตร หรือ คณิตศาสตร เดิม ณ โรงเรียนเดิม
ตามเกณฑที่โครงการกําหนดและไมอนุญาตให สพป.เกลี่ยหรือยายบุคลากรในโครงการนี้กอนครบกําหนด
๓ ป /รอบ (ปงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
๓.๓.๕ นโยบายการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได ม อบหมายให ผู ต รวจราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ตรวจราชการตามนโยบายที่เปนจุดเนนพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
จํานวน ๑๕ นโยบาย เนื่องจากนายกรัฐมนตรีไดสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มกราคม
๒๕๖๑ ให กระทรวงศึกษาธิก ารเรงรัด ดําเนินการพัฒ นาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและให ค วามสํ า คั ญ กั บ เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ ง และมี ผ ลกระทบกั บ ประชาชน กอปรกั บ
กระทรวงศึก ษาธิ การ โดย สพฐ.ได ยุติ ก ารดํา เนิน การโครงการยกระดั บ คุณ ภาพโรงเรี ย นที่ต อ งการ
ความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU) จึงไดยกเลิกคําสั่งดังกลาว และมีคําสัง่ มอบหมายให
ผูต รวจราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและจุ ด เน น พิ เ ศษ
ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ดังนี้
ก.นโยบายการตรวจราชการ
๑.การยกระดับคุณภาพการศึกษา
๒.การจัดการศึกษาปฐมวัย
๓.การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
๔.การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
๕.การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ
๖.การพัฒนากําลังคนตามความตองการของสถานประกอบการภายในประเทศ
๗.การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

-๘๘.การอานออกเขียนได
๙.การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
๑๐.การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค
๑๑.การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑๒.การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต
และพื้นที่พิเศษ
๑๓.การพัฒนาครูทั้งระบบ
๑๔.การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
ข.จุดเนนพิเศษตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี
การพัฒนานักเรียน นักศึกษา
๑.การลดชั่วโมงเรียนดานวิชาการ ลดปริมาณการบาน ลดการเรียนพิเศษเสริมจากการเรียน
ในหองเรียนปกติ
๒.การประเมินผลคุณภาพการศึกษา ที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
๓.๔ เรื่องจากกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๓.๔.๑ วายน้ําเพื่อชีวิต
สพฐ.ไดแจงการจัดกิจกรรมภาคฤดูรอน “วายน้ําเพื่อชีวิต” ใหนักเรียนมีทักษะในการวายน้ํา สพฐ.
จะจัดสรรงบประมาณให สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จะแจงรายละเอียดใหทราบ
อีกครั้ง
๓.๔.๒ โครงการภาคฤดูรอน “สานฝนปนนักเรียนมุงสูทีมชาติ ครั้งที่ ๕”
สพฐ.จัดโครงการภาคฤดูรอน “สานฝนปนนักเรียนไทยมุงสูทีมชาติครั้งที่ ๕” โดยมีวัตถุประสงค
สนับสนุนใหเด็กและเยาวชนหันมาสนใจการเลนกีฬาฟุตบอล ฝกซอมกีฬาฟุตบอล และแขงขันฟุตบอลเปน
ประจําและอยางตอเนื่อง ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนสตรีอางทอง
ขอใหโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖ – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จํานวน ๕ – ๑๐ คน
ขอใหสงรายชื่อภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
๓.๕ เรื่องจากกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
๓.๕.๑ โครงการ e-payment ภาครัฐ
โครงการ e-payment ภาครั ฐ เป น โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการรั บ จ า ยเงิ น ภาครั ฐ ทาง
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส เพื่อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ลดความผิ ด พลาด และป ญ หาทางการทุ จ ริต จากการจ า ยเงิ น
ดวยเงินสดและเช็ค ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงินของหนวยงานภาครัฐอยาง
ครบวงจร

-๙กระทรวงการคลังไดกําหนดวา เพื่อใหการดําเนินการจายเงิน รับเงิน และนําเงินสงคลัง โดยใช
บริการผานระบบธนาคาร อินเตอรเน็ต แบงคกิ้ง (KTB Corporate Online) เปนไปดวยความชัด เจน
รวดเร็ว และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสวนราชการ โดยกําหนดหลักเกณฑ และวิธปี ฏิบัติ ดังนี้
๑.การจายเงิน
๑.๑ ใหสวนราชการที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับเงิน
งบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสง
คลัง พ.ศ.๒๕๕๑ ขอเปดใชบริการดานการโอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทยฯ ผานระบบ KTB
Corporate Online
๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคารตามขอ ๑.๑ ใชเพื่อการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูมีสิทธิ
รับเงินที่เปนขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ หรือบุคคลภายนอก ในกรณีดังนี้
(๑) การจายเงินสวัสดิการ คาตอบแทน หรือกรณีอื่นใดที่กระทรวงการคลังกําหนดตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังฯ ขอ ๒๖ เชน คาเลาเรียนบุตร คารักษาพยาบาล คาเบี้ยประชุมกรรมการ
คาเชาบานขาราชการ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาตอบแทนคณะกรรมการ คาตอบแทนการสอบ คาสมนาคุณวิทยากร เปนตน
(๒) การจายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน
(๓) การจ า ยเงิ น ค า ซื้ อ ทรั พ ย สิ น จ า งทํ า ของหรื อ เช า ทรั พ ย สิ น ตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ที่มีวงเงินต่ํากวา ๕,๐๐๐ บาท ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังฯ ขอ
๒๔ (๒)
๑.๓ บัญชีเงินฝากธนาคารของผูมีสิทธิรับเงินตามขอ ๑.๒ ใหใชบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้
(๑) กรณีเปนขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการในหนวยงาน ใหโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่ใชสําหรับรับเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทน แลวแตกรณี หรือบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นของผูมี
สิทธิรับเงิน ตามที่หัวหนาสวนราชการผูเบิกอนุญาต
(๒) กรณีเปนบุคลากรตางสังกัดหรือบุคคลภายนอก ใหโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ตามที่ผูมีสิทธิรับเงินแจงความประสงคไว

-๑๐๓.๖ เรื่องจากกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.๖.๑ รายงานผลการทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน
(Reading Test : RT)
รายงานผลการทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐
แบบสรุปรายงานผลการทดสอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ผูเขาสอบ จํานวน ๒,๒๕๙ คน เปนนักเรียนปกติ ๒,๑๙๗ คน นักเรียนพิเศษ ๖๒ คน
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ
ระดับ
ระดับจังหวัด ศึกษาธิการ
ระดับ สพฐ ระดับประเทศ
สมรรถนะ
สพป
ภาค ๒
การอานออกเสียง
๘๑.๒๓
๘๐.๙๗
๗๘.๐๘
๗๓.๓๔
๗๓.๕๗
การอานรูเรื่อง
๗๙.๖๙
๘๐.๕๑
๔.๐๙
๖๙.๕๒
๖๙.๕๘
รวม ๒ สมรรถนะ
๘๐.๕๓
๘๐.๗๙
๗๖.๑๓
๗๑.๔๖
๗๑.๖๑
๓.๖.๒ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET)
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
คาเฉลี่ย
สาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ

จํานวน
คน
๒,๓๔๒
๒,๓๔๑
๒,๓๔๑
๒,๓๔๑

ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
๔๗.๑๖
๓๖.๖๐
๓๙.๗๗
๓๔.๓๕

๔๕.๒๙
๓๕.๕๕
๓๘.๑๓
๓๒.๗๓

๔๖.๕๘
๓๗.๑๒
๓๙.๑๒
๓๖.๓๔

คาระดับ
สูงกวาระดับประเทศ
สูงกวาระดับ สพฐ
สูงกวาระดับประเทศ
สูงกวาระดับ สพฐ

-๑๑๓.๖.๓ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
คาเฉลี่ย
สาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ

จํานวน
คน
๕๔๑
๕๔๑
๕๐๙
๕๐๙

ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
๔๔.๕๙
๒๑.๔๖
๓๐.๑๔
๒๖.๕๐

๔๘.๗๗
๒๖.๕๕
๓๒.๔๗
๓๐.๑๔

๔๘.๒๙
๒๖.๓๐
๓๒.๒๘
๓๐.๔๕

คาระดับ
ต่ํากวาระดับประเทศ
ต่ํากวาระดับ สพฐ
ต่ํากวาระดับประเทศ
ต่ํากวาระดับ สพฐ

๓.๖.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนที่มีคะแนน
เต็ม ๑๐๐
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ ประจําปการศึกษา
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

สาระคณิตศาสตร (จํานวน ๗ คน)
เด็กชายภูรินทร หมั่นดี
โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง
เด็กหญิงพัทศรา เอี่ยมแสง
โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง
เด็กหญิงกรณิการ โกศัย
โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง
เด็กชายศึกษก ปนงาม
โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง
เด็กชายสรัล จึงธนวงศ
โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง
เด็กหญิงนิภารัชต วงศสวัสดิ์
โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง
เด็กชายกานตสิทธิ์ เกษวิเศษ
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน

-๑๒๑
๒
๓
๔
๕

สาระภาษาอังกฤษ (จํานวน ๕ คน)
เด็กหญิงพัณณชติ า ชมพูนุช
โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง
เด็กหญิงภูริชญา ภูขาว
โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง
เด็กหญิงสาริศา เชิดปรุ
โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง
เด็กหญิงนฤภร นิยมพันธุ
โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง
เด็กชายชวัลลักษ เจริญโดยธรรม
โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง

๓.๖.๕ โรงเรียนที่มีคะแนนผลการสอบ O-NET สูงกวาระดับประเทศ
รายชื่อโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ที่มีคะแนนผลการสอบ O-NET สูงกวาระดับประเทศ
จํานวน ๔ สาระ ดังนี้
๑. โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
อําเภอวิเศษชัยชาญ
๒. โรงเรียนวัดเยื้อง
อําเภอไชโย
๓. โรงเรียนวัดคลองสําโรง
อําเภอวิเศษชัยชาญ
๔. โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง
อําเภอเมือง
๕. โรงเรียนวัดโบสถ
อําเภอไชโย
๖. โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
อําเภอโพธิ์ทอง
๗. โรงเรียนวัดจําปาหลอ
อําเภอเมือง
๘. โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
อําเภอวิเศษชัยชาญ
๙. โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ
อําเภอโพธิ์ทอง
๓.๗ เรื่องจากหนวยตรวจสอบภายใน
๓.๗.๑ หนว ยตรวจสอบภายในจัด ประชุมวันนี้ เพื่อสรางเครือขายตรวจสอบภายใน เพื่อ
เสริมสรางความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติงาน การเงิน บัญชีและพัสดุ และเตรียมพรอมในการตรวจสอบ
ภายในสถานศึกษาในสังกัด จํานวน ๓๘ คน จากตัวแทนกลุมโรงเรียนละ ๔ คน ณ หองประชุมสานฝน
สพป.อางทอง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไมม-ี
มติที่ประชุม รับทราบ

-๑๓ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๑. มอบสมคิด ชีระภากร กลุมนโยบายและแผน จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง โดยใหผูมารับบริการ แสกนคิวอารโคต ที่ติดไวตามกลุมภารกิจ
โดยใหผูรับบริการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของ สพป.อางทอง
๒. ขอขอบคุณ ยกยองชมเชย พี่นอง สพป.อางทอง ไดทํากิจกรรมทําความสะอาดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ (กิจกรรม ๕ ส) บริเวณ สพป.อางทอง
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.
กรวิภา แสงนาค
ผูจดบันทึกการประชุม
(นางสาวกรวิภา แสงนาค)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
มานพ มณีโชติ
(นางมานพ มณีโชติ)
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

ผูตรวจบันทึกการประชุม

