
 

รายงานการประชุม 
 ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจ และบุคลากร สพป.อ่างทอง 

(โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมบุคลากร สพป.อ่างทอง) 
ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๑ 

เม่ือวันจันทร์ท่ี   ๒๖   กุมภาพันธ์    ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จย่า ๙๐ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
.................................. 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายมโน  ชุนดี              ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาอ่างทอง 
 ๒. นายสมปอง  คงอ่อน       รองผู้อาํนวยการสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 ๓. นายนพปฏล  บุญพงษ์     รองผู้อาํนวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 ๔. นายสมชัย  ปานผาสุข      รองผู้อาํนวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 ๕. นายสมเกียรต ิ แก้วมณี     รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาอ่างทอง 

๖. นางมานพ  มณีโชต ิ         ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
๗. นางณัชภัษสรณ์  สิริอัคคะโชต ิ นักประชาสัมพันธชํ์านาญการพิเศษ 
๘. นางสาวกรวิภา  แสงนาค  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
๙. นางสุณี  บญุเลิศ   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
๑๐. นางวราภรณ์  บุญใส  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๑. นายสุรสิทธิ์  ภูแฉล้ม  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๒. นางวิภา  สาธติะกร   นักวเิคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการ(รก.) 
๑๓. นางเครือมาศ  เจียรนัย  นักวเิคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการ 
๑๔. นางไพฑูรย์  จิตใส   นักวเิคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการ 
๑๕. นางสมคดิ  ชีระภากร  นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏิบตัิการ 
๑๖. นางกมลวรรณ  ย่ีสุ่นศรี  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๗. นางนิทรา  อุ่นทรัพย์  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารบุคคล 
๑๘. นางสาวนาถอนงค์  อ่อนจิตร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
๑๙. นางกมลรตัน ์ ชุนด ี  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
๒๐. นางสาวเจริญ  วงษ์อ่อน  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๒๑. นางธมกร  ธรณ์ภวตั  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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๒๒. นางนันทยา  โสภณสรญัญา  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๒๓. นางหทัยรตัน ์ ลักษณะจินดา นิติกรชํานาญการพิเศษ 
๒๔. นางสาวจงกล  จิตรสมพงษ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
๒๕. นางสุภาพ  ตรุณวฒัน ์  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๒๖. นางสาวกัลยรักษ์  เรียบร้อย เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๒๗. นางสาวอรุณี  จึงสวัสดิ ์  นักวชิาการเงนิและบญัชีชํานาญการพิเศษ 
๒๘. นางสายสุนีย์  ควรมติร  นักวชิาการเงนิและบญัชีชํานาญการพิเศษ 
๒๙. นางสาวสุภา  พงษ์หวัน่  นักวชิาการเงนิและบญัชีชํานาญการ 
๓๐. นางธัญญารตัน ์ จันทรแ์ก้ว  นักวชิาการพัสดุชํานาญการพิเศษ 
๓๑. นางอรนชุ  ชูเทียน   นักวชิาการเงนิและบญัชีปฏิบัติการ 
๓๒. นางอัมพรรณ  หอมกรุน่  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๓๓. นายณนพพล  เสนะดนตร ี  ผู้อํานวยการส่งเสรมิการจัดการศกึษา 
๓๔. นางอรจิรา  พุ่มพฤกษ์  นักวชิาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
๓๕. นางดาวรุ่ง  บุญถนอม  นักวชิาการศึกษาชํานาญการ 
๓๖. นางสาวรฐัพร  งามรุ่งโรจน ์  นักวชิาการศึกษาชํานาญการ 
๓๗. นางธัญญรตัน ์ ผลแกว้  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
๓๘. นางสาวบบุผา  เพ็งอาทิตย์  นักวชิาการศึกษาปฏิบตัิการ 
๓๙. นายโสรส  มั่นด ี   ผู้อํานวยการกลุ่มนเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลฯ 
๔๐. นายปรีชา  แสงไข ่   ศึกษานเิทศก ์
๔๑. นายณรงค์  สังข์สอาด  ศึกษานเิทศก ์

 ๔๒. นางจารุณี  ปานแดง  ศึกษานเิทศก ์
๔๓. นายเสนาะ  อําไพ   ศึกษานเิทศก ์
๔๔. นางประทีปโชติ  มากสินธุ ์  ศึกษานเิทศก ์
๔๕. นางสาวจีราภรณ์  รอดเช้ือ  ศึกษานเิทศก ์
๔๖. นางวนดิา  อุดมวิชิตกลุ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๔๗. นางจันทรา  จันท์พันแจ้ง  ผู้อํานวยการหนว่ยตรวจสอบภายใน 
๔๘. นายเสร ี ใบบัว   ช่างสี ๔ 
๔๙. นายวสันต ์ บุญบาง   ช่างสี ๔ 
๕๐. นายธรีะ  คงสมบรูณ์  ช่างสี ๔ 
๕๑. นายไชยยันต ์ ลายตลับ  ช่างสี ๔ 
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๕๒. นางกนกรัตน์  ทองด ี  พนักงานพิมพ์ ส ๓ 
๕๓. นายเฉลิมวุฒ ิ ดีนุช   ลูกจ้าง 
๕๔. นางอุบล  ปานพุ่ม   ลูกจ้าง 
๕๕. นางสาวกมลพรรณ  สินนอก ลูกจ้าง 
๕๖. นายชลอ  อินพลา   ยาม 
๕๗. นายเรวตั  อินพลา   ยาม 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.นางสาวปราณี  อยู่สุข  นักวเิคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการพิเศษ      ไปราชการ 
 ๒.นางสาวอารีย์  บญุเสรมิ นักวเิคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการ              ไปราชการ 
 ๓.นางชลธิชา  พงศ์ศร ี  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย์   ไปราชการ 
 ๔.นายไตรรงค์  เฉวียงหงส์ ศึกษานเิทศก ์        ไปราชการ 
 ๕.นายมนัส  แย้มสรวล  ลูกจ้างประจํา        ไปราชการ 

เวลาประชุม  ๑๓.๓๐ น. 
พิธีก่อนวาระการประชุม 
 ๑. จุดธูปเทียน บูชาพระรตันตรัย สวดมนตไ์หว้พระ 
 ๒. กล่าวคําปฏิญาณการเปน็ข้าราชการท่ีด ี
 ๓. ร้องเพลงสรรเสรญิพระบารม ี

๔. มอบของท่ีระลึกให้กบับคุลากรทางการศึกษาในเดือนเกดิกุมภาพันธ ์
๑.นางอรจิรา  พุ่มพฤกษ์  นกัวิชาการศกึษา กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา 

 ๒.นางสุณี  บุญเลิศ  นักจัดการงานท่ัวไป กลุ่มอํานวยการ 
 ๓.นางสาวเจริญ  วงษ์อ่อน  นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 ๔.นางสาวปราณี  อยู่สุข นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 
 ๕.นายไตรรงค์  เฉวียงหงส์  ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผล 
 ๖.นางธญัญารัตน์  จันทรแ์กว้ นกัวิชาการพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย์ 
 ๗.นายชลอ  อินพลา ลูกจ้างตําแหนง่ยามรักษาการณ์ 
 ๘.นายณรงค ์ สังข์สอาด  ศกึษานิเทศก์  กลุ่มนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๙.นางสมคดิ  ชีระภากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและแผน 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ รับสมัครนักเรียนชาย เข้าเรียนในโรงเรียนกิตติยารามวิทยา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ) 
 ด้วยโรงเรียนกิตติยารามวิทยา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) เปิดรับสมัครนักเรียนชาย    
เข้าศึกษา ม. ๑ และ ม.๔ ตั้งแต่วันท่ี ๒๕ มีนาคม – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีสวัสดิการ  บวชฟรี มีท่ี 
พัก สมุดหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ผู้ท่ีสนใจ สมัครได้ท่ีโรงเรียนกิตติยารามวิทยา อําเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่างทอง โทร.๐๘๙-๘๒๓๔๘๐๙ 
 ๑.๒ สพป.อ่างทอง กําหนดการประชุมบุคลากร สพป.อ่างทอง เดือนละ ๑  ครั้ง  
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ได้ส่งรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑                
เมื่อวันพุธท่ี  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๑  ให้ทางเว็บไซต์แล้ว เมื่อวันท่ี   ๑๖    กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑    
ทาง  Smart Area   
มติท่ีประชุม   รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๓.๑  เรื่องจากกลุ่มอํานวยการ 
  ๓.๑.๑ ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรยีนในโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณยีเขต 
 ด้วยปีการศึกษา ๒๕๖๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบให้โรงเรียนสมเด็จ
พระปิยมหาราชรมณียเขต รับนักเรียนเข้าเรียนตามนโยบายของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม และห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 
 จึงเรียนมาเพ่ือประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจขอดรูายละเอียดได้ท่ีประชาสัมพันธ ์สพป.อ่างทอง          
(คุณณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ) 
  ๓.๑.๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอช่ือบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดเีดน่ 
 ด้วยสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดําเนินการพิจารณาคัดเลือก  
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๑ และมอบโล่เกียรติคุณให้ศิษย์เก่าฯ ท่ีได้รับการคัดเลือกในงานคืนสู่เหย้า       
คณะศึกษาศาสตร์ฯ ในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
 เพ่ือให้การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นเป็นไปอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง จึงขอประชาสัมพันธ์
ข้อมูลคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น พร้อมท้ังเสนอรายช่ือบุคคลในหน่วยงาน ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ฯ   
ท่ีมีผลงานดีเด่น เป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาชีพ เพ่ือเข้ารับการสรรหาให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นฯ ประจําปี ๒๕๖๑ 
หรือดาวโหลดได้ท่ีเว็บไซต์ http://alumni-edkku.org 
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  ๓.๑.๓ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีทํางานน่าอยู่ และน่าทํางาน 
(กิจกรรม ๕ ) 
 ด้วยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้จัดทําโครงการพัฒนาและปรับปรุง
สถานท่ีทํางานน่าอยู่ และน่าทํางาน (กิจกรรม ๕ ส) ได้แก่  สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ            
และสร้างนิสัย เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน กิจกรรมทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑   (กิจกรรมในห้องทํางาน) และ Big Cleaning Day บริเวณ สพป.อ่างทอง ในวันท่ี ๓๐ มีนาคม  
๒๕๖๑  วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
กิจกรรมดังกล่าว สพป.อ่างทอง ได้จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท 
 การดําเนินกิจกรรม ๕ ส เป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับองค์ประกอบท่ี ๒ การบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ตัวช้ีวัดท่ี ๔ การบริหารงานด้านการบริหารงานท่ัวไป ข้อท่ี ๓ มีการวางแผน 
พัฒนา และบํารุงรักษา อาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมให้มีสภาพสะอาดเป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 
และปลอดภัย ตามคําส่ัง สพป.อ่างทองท่ี ๓๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ ผอ.สพป.
อ่างทอง  จึงขอความร่วมมือบุคลากรทุกคนร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามปฏิทินท่ีกําหนด 
               ๓.๑.๔ ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร/ผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการ
ครู/บุคลากรทางการศึกษา 
       บริษัท ซีพี ออล์ จํากัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านอ่ิมสะดวกของคนไทย เซเว่นอีเลฟเว่นได้
สนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ๓ ปี แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียน   
ปัญญาภิวัฒน์ สําหรับนักเรียนระดับ ปวช.ธุรกิจค้าปลีก ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทวิภาคี เรียน
ภาคทฤษฎีกับสถานศึกษาควบคู่กับการฝึกภาคปฏิบัติกับร้านเซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมรายได้ระหว่างเรียน
ภาคปฏิบัติ และรับประกันการมีงานทําเมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยท่ีนักเรียนมีสิทธิ์รับ
ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เจ้าของเฟรนไชส์พนักงานใน
ราคาพิเศษตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาและการเรียนรู้
ได้ส่งเสริมการเรียนในระบบอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างแรงงานท่ีมีทักษะ มีประสบการณ์ทํางาน รู้จักการบริหาร
จัดการและพัฒนาวิชาชีพ 
        ในการนี ้บริษัทฯ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฯ พร้อมใบสมคัรนักเรียนใหม ่ประจําปี
การศกึษา ๒๕๖๑ มายัง ครแูละบคุลากรทางการศึกษาด้วยการประสานข้อมูลผ่านพ้ืนท่ีในความดแูลของ
ท่านและส่งกลับยังผู้ประสานงานโครงการ ภายในวนัท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ดําเนินการต่อไป ขอใบสมัครได้ท่ี คุณณัชภัษสรณ์  สิริอัคคะโชติ 

 



-๖- 

      ๓.๑.๕ การจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวันมาฆบูชา  
ประจําปี ๒๕๖๑ 
       ด้วยจังหวัดอ่างทอง โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการจัดงานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๑ จังหวัดอ่างทอง ในวันพฤหัสบดีท่ี 
๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง วัดขุนอินทประมูล อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  
ขอเรียนเชิญผู้บรหิารและบคุลากรในสังกดั เข้ารว่มกิจกรรม ดังนี ้
       เวลา ๐๗.๐๐ น.  -พิธีทําบญุตกับาตรในวันธรรมสวนะ (วนัมาฆบูชา) 
              -ฟังพระธรรมเทศนา 
       เวลา ๑๗.๐๐ น.  - พิธีสวดมนต์ ฟังธรรม และพิธีเวียนเทียน 

๓.๒  เรื่องจากกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                 ๓.๒.๑  การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรอืเปลี่ยนตําแหน่ง หรอื
โอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่น และ
ข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ 
เมื่อวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติมอบให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ดําเนินการกําหนด 
องค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด แบบประเมิน และคะแนนประเมินเพ่ือรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หรือเปล่ียนตําแหน่ง หรือโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน
สามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอ่ืน  มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ในตําแหน่งท่ีว่างทางสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จํานวน ๖ ตําแหน่ง ดังนี้ 

ท่ี 
ตําแหน่ง 
เลขท่ี 

ช่ือตําแหน่ง ระดับ กลุ่มภารกิจ หมายเหต ุ

๑ อ ๑๘ นักวชิาการเงนิและบญัชี ปฏิบัติการ/ชํานาญการ บริหารงานการเงนิและ
สินทรัพย์ 

 

๒ อ ๒๐ นักวชิาการพัสด ุ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ บริหารงานการเงนิและ
สินทรัพย์ 

 

๓ อ ๘ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน อํานวยการ  
๔ อ ๓๕ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน บริหารงานบคุคล  
๕ อ ๓๖ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน บริหารงานบคุคล  
๖ อ ๕๖ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  



-๗- 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว 
๗๘๘๘  ลงวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รายงานตําแหน่งว่าง ตําแหน่งประเภท
ท่ัวไประดับปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการกําหนดปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก และให้แจ้งศึกษาธิการ 
จังหวัด เพ่ือรายงาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด. กําหนดสัดส่วนจํานวนตําแหน่งท่ีจะใช้ดําเนินการ
คัดเลือก กรณีท่ีมีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ร้อยละ ๖๐ และการสอบแข่งขันร้อยละ ๔๐  ซึ่งสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้รายงานตําแหน่งว่าง ลําดับท่ี ๓ – ๖ ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทราบแล้ว  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ได้มีหนังสือแจ้งสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง ให้เร่งดําเนินการกําหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด แบบประเมิน และคะแนน
ประเมิน เพ่ือรับย้าย เปล่ียนตําแหน่งหรือรับโอน และดําเนินการประกาศรับย้าย เปล่ียนตําแหน่ง        
โอน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน        
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัด สพป.อ่างทอง แล้ว   

  สําหรบัตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขท่ี 
อ. ๒ ท่ีว่างจากนางมานพ  มณีโชติ  ย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ  คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติ
ให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ดําเนินการประกาศการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขท่ี อ.๒ ตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป 
ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด แล้ว 

๓.๓  เรื่องจากกลุ่มนโยบายและแผน 
       ๓.๓.๑ สพฐ.แจ้งกรอบคําขอเสนอของบแลกเป้า ตามแผนปฏิบัตกิารประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 
        สพฐ.ไดด้ําเนินการปรบัแผนและแนวทางการดาํเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายรวมท้ังการ
จัดทําคําของบแลกเปา้ของแต่ละแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
        ในการนี ้สพป.ไดต้ั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนนิการจัดทําคําของบประมาณแลกเป้า โครงการ 
โดยผู้รบัผิดชอบในระดับเขตพ้ืนท่ีดาํเนนิการจัดทําคําขอ เมื่อไดร้ับอนุมตัิงบประมาณจาก สพฐ.แล้ว ถงึจะ
ดําเนินการจัดทําโครงการ ซึง่ในแต่ละโครงการได้กําหนดเป้าหมายและกิจกรรมแลกเป้าไว ้ชัดเจน กิจกรรม
ต่าง ๆ จะส่งผลไปท่ีโรงเรียนโดยตรง ให ้สพป.ส่งคําขอภายในวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ 

      ๓.๓.๒ การบริหารจัดการแผนงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ สพป.อ่างทอง  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 



-๘- 
 

      การบรหิารจัดการแผนงานโครงการ การดาํเนนิงานขั้นตอนการเบกิจ่ายงบประมาณ ให้
นําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพ่ือขออนมุัติโครงการ/แผนงาน 
โดยถอืปฏิบตัิดงันี ้

            ๓.๓.๑ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการบนัทึกเสนอขออนุมตัิ โดยสําเนาโครงการตามเอกสาร 
รายละเอียดร่างแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัตกิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

            ๓.๓.๒ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการบนัทึกขออนุมตัิใช้จ่ายงบประมาณ หลังจากโครงการได้รับ
อนุมตัิแล้ว โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากหน้าเว็บไซต์ สพป.อ่างทอง และตดิต่อกลุ่มนโยบายและแผน
เพ่ือกําหนดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 

           ๓.๓.๓ โครงการท่ีไม่ไดก้ําหนดตามแผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (งบ 
สพฐ และจากหนว่ยงานอ่ืน) ให้ผู้รับผิดชอบเสนอขออนมุัติ ผอ.สพป.และแจ้งกลุ่มนโยบายและแผนทราบ
เพ่ือการบริหารจัดการเปน็ไปตามกรอบการบรหิารงบประมาณ 

๓.๔  เรื่องจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
       ๓.๔.๑ การแข่งขันกฬีาสานสัมพันธ์  สพป.อ่างทอง 
                ๓.๔.๑.๑ กีฬาสากล 
   -ฟุตบอลทีมชาย (โอเพ่น) ๙ คน ส่งรายช่ือนกักีฬา จํานวน ๙ – ๑๘ คน 
   -วอลเลย์บอลทีมชาย และทีมหญงิ ส่งรายช่ือนักกีฬา ๖ – ๑๕ คน 
   -เปตองทีมชาย และทีมหญิง ส่งรายช่ือนักกีฬา ๓-๔ คน 
   -เซปักตะกร้อทีมชาย ส่งรายช่ือนักกีฬา ๓-๕ คน  
        ๓.๔.๑.๒ กีฬาพ้ืนบ้าน 
                    -วิ่งตวีงล้อฮลูาฮูป ทีมชาย และทีมหญิง ส่งรายช่ือนักกีฬาทีมละ ๔ คน 
           -กระโดดเชือกทีมชาย และทีมหญิง ส่งรายช่ือนกักีฬาทีมละ ๗ คน  
                              (ใช้เชือกขนาด ๑.๕ เซนตเิมตร ยาว ๑๐ เมตร) 

    -อุ้มนอ้งส่งแม ่ทีมผสม ๕ คน ส่งรายช่ือนักกีฬาทีมละ ชาย ๒ คน  
                                        หญิง ๓ คน 
 �กําหนดพิธีเปิด – ปิดการแขง่ขนัฯ ณ สนามโรงเรียนชุมชนวดัปราสาท (นรสิงหป์ระชาสรรค์)  
วันท่ี    ๓๐    มนีาคม ๒๕๖๑ 
 �สนามแข่งขัน 
  ๑.ชนดิกีฬาวอลเล่ย์บอล ทีมชาย และทีมหญงิ แขง่ขันดังนี ้

-รอบแรกและรอบสอง ณ สนามโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท  
-รอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ ณ สนามโรงเรียนชุมชนวดัปราสาทฯ  



-๙- 
           ๒.ชนดิกีฬา ฟุตบอล/เซปักตะกร้อ/เปตอง/และกีฬาพ้ืนบ้านแข่งขัน ณ สนามโรงเรียน
ชุมชนวัดปราสาทฯ 
 �จํานวนทีมท่ีเข้ารว่มการแข่งขัน 
   -กลุ่มโรงเรียนในสังกดั สพป.อ่างทอง จํานวน ๑๔ ทีม 
   -สพป.อ่างทอง  จํานวน  ๑  ทีม 
ประธานฯ 
 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ ์ ทีมเขตพ้ืนท่ี      รองสมปอง คงอ่อน หวัหน้าคณะกีฬา 
             รองนพปฏล  บญุพงษ์  หวัหน้าคณะกีฬาสากล 
             รองสมเกียรต ิ แกว้มณี  หวัหน้ากีฬาพ้ืนบ้าน 
             รองสมชัย  ปานผาสุข  หวัหน้าขณะขบวนพาเหรด 

๓.๔.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาท่ีไม่มีหลักฐานทะเบียน 
ราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่งการ
รับนกัเรียน นกัศึกษาท่ีไมม่หีลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไมม่ีสัญชาตไิทย ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    
แจ้งสถานศกึษาในสังกัดทราบ และถอืปฏิบตัิ  

          ๓.๔.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับชาติ  ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระหว่างวันท่ี ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พิธีเปิดงาน  
วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 
จังหวัดปทุมธานี 

����นิทรรศการแสดงผลงาน 
สพฐ. คัดเลือกผลิตภัณฑ์ผลงานของนักเรียน เพ่ือนํามาจัดแสดง สาธติและจําหน่ายในงาน 

ศิลปหตัถกรรมนักเรียนระดบัชาต ิครัง้ท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศนูย์ประชุมธรรมศาสตร ์ศูนย์รังสิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศนูย์รังสิต จังหวัดปทุมธาน ีมโีรงเรียนในสังกดั สพป.อ่างทอง ได้รบัการ
คัดเลือก จํานวน  ๑ โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนวดัหนองยาง : งานสานจากเส้นพลาสติก งานเดโคพาท 
ดอกไม้ประดิษฐ ์

�การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
                   ๑.นักเรียนในจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นตวัแทนภูมิภาค เข้าแข่งขันระดับชาติ รวม ๑๗ 
รายการ จาก ๙ โรงเรียน จําแนก ดังน้ี 

- สังกัด สพป.อ่างทอง ๘ โรงเรียน 
- สังกัด เทศบาล   ๑ โรงเรียน 



   -๑๐- 

                    ๒.ผลการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับรางวลั 

- 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 

 

ลําดบั หมวดหมู่ รายการ คะแนน  เหรยีญ อนัดบั โรงเรยีน นกัเรยีน คร ู
๑ ภาษาไทย การแขง่ขนัปรศินาสรา้งสรรค์

วรรณคดไีทย ป.๔-ป.๖ 
๗๑ เงนิ ๖ โรงเรยีนวดัทองกลาง ๓ ๒ 

๒ สงัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

การประกวดมารยาทไทย    ป.๔-
ป.๖ 

๘๖ ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที/ ๒ 

โรงเรยีนอนุบาลวดันางใน ๒ ๒ 

๓ สขุศกึษา และพลศกึษา การแขง่ขนัคตีะมวยไทย      ม.๑-
ม.๓ 

๘๙ ทอง ๕ โรงเรยีนวดัสบีวัทอง ๑๐ ๓ 

๔ ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัศลิป์สรา้งสรรค ์   ม.๑-
ม.๓ 

๘๒ ทอง ๗ โรงเรยีนวดัสบีวัทอง ๑ ๑ 

๕ ศลิปะ-ดนตร ี การแขง่ขนัเดี/ยวระนาดทุม้    ม.๑-
ม.๓ 

๘๘ ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนวดัสบีวัทอง ๑ ๑ 

๖ ศลิปะ-ดนตร ี การแขง่ขนัเดี/ยวขลุย่เพยีงออ ม.
๑-ม.๓ 

๙๑ ทอง ๖ โรงเรยีนวดัสบีวัทอง ๑ ๑ 

๗ ศลิปะ-ดนตร ี การแขง่ขนัวงดนตรลีกูทุง่ ประเภท
ทมี ข   ป.๑-ม.๓ 

๘๕.๘
๓ 

ทอง ๙ โรงเรยีนเทศบาล ๑ วดั
ตน้สน 

๓๗ ๖ 

๘ ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัเลา่นทิาน (Story 
Telling)  ม.๑-ม.๓ 

๘๓.๖ ทอง ๔ โรงเรยีนวดัมะขาม(วบิลูย์
อปุถมัภ)์ 

๑ ๑ 

๙ คอมพวิเตอร ์ การแขง่ขนัการออกแบบสิ/งของ
เครื/องใชด้ว้ยโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์ม.๑-ม.๓ 

๖๗.๓
๓ 

ทองแดง ๑๒ โรงเรยีนวดัแกว้กระจา่ง ๒ ๒ 

๑๐ การงานอาชพี การแขง่ขนัจักสานไมไ้ผ ่     ม.๑-
ม.๓ 

๙๑ ทอง ๔ โรงเรยีนบา้นหว้ยคลา้ ๓ ๒ 

๑๑ เรยีนรวม - ภาษาไทย การแขง่ขนัการเลา่นทิาน ประเภท
นักเรยีนออทสิตกิ ม.๑-ม.๓ 

๘๔.๖
๖ 

ทอง ๑๒ โรงเรยีนวดัมะขาม            
(วบิลูยอ์ปุถมัภ)์ 

๑ ๑ 

๑๒ เรยีนรวม - ภาษาไทย การแขง่ขนันักอา่นขา่วรุน่เยาว ์
ประเภทนักเรยีนที/มคีวามบกพรอ่ง
ทางการเห็น ป.๑-ป.๖ 

๘๓ ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที/ ๒ 

โรงเรยีนวดัมะขาม            
(วบิลูยอ์ปุถมัภ)์ 

๑ ๑ 

๑๓ เรยีนรวม - ศลิปะ การแขง่ขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนักเรยีนที/มคีวามบกพรอ่ง
ทางการไดย้นิ ป.๑-ป.๖ 

๙๐.๖ ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที/ ๑ 

โรงเรยีนวดันางเลว่ ๑ ๑ 

๑๔ เรยีนรวม - ศลิปะ การแขง่ขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนักเรยีนที/มคีวามบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้  ป.๑-ป.๖ 

๙๖ ทอง ชนะเลศิ โรงเรยีนวดัสบีวัทอง ๑ ๑ 

๑๕ เรยีนรวม - ศลิปะ การแขง่ขนัการวาดภาพระบายส ี
ประเภทนักเรยีนที/มคีวามบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้  ม.๑-ม.๓ 

๘๖.๓
๓ 

ทอง ๕ โรงเรยีนวดัสบีวัทอง ๑ ๑ 

๑๖ เรยีนรวม - ศลิปะ การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทย
ลกูทุง่ ประเภทนักเรยีนที/มคีวาม
บกพรอ่งทางการเห็น ป.๑-ป.๖ 

๘๙.๖ ทอง ๔ โรงเรยีนวดัทา่ชมุนุม ๑ ๑ 

๑๗ เรยีนรวม - การงาน
อาชพีและเทคโนโลย ี

การแขง่ขนัการวาดภาพดว้ย
โปรแกรม Paint ประเภทนักเรยีน  
ที/มคีวามบกพรอ่งทางสตปัิญญา 
ป.๑-ป.๖ 

๖๗ ทองแดง ๑๒ โรงเรยีนวดัมะขาม   
(วบิลูยอ์ปุถมัภ)์ 

๒ ๒ 



-๑๑- 
 

๓.๕  เรื่องจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
                 ๓.๕.๑ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)  
  กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ (กบข.) ไดเ้พ่ิมช่องทางให้สมาชิกขอรับใบแจ้งยอดเงนิ
ประจําปี เพ่ือใช้ตรวจสอบยอดเงนิในบญัชีกองทุน และใช้เป็นเอกสารประกอบการขอหักลดหย่อนภาษีใน
การย่ืนชําระภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา ผ่านทางอีเมลท่ีสมาชิกกาํหนด โดยลงทะเบียนขอรบัใบแจ้งยอดเงนิ
ประจําปีฝ่ายทางเวบ็ไซต ์www.gpf.or.th 
       ๓.๕.๒ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการหักลดหยอ่นภาษีเงินได ้
  ข้าราชการและลูกจ้างประจําท่ีมีความประสงค์จะเปล่ียนแปลงข้อมูลการหกัลดหย่อนภาษี
เงินได้บคุคลธรรมดา ประจําปี ๒๕๖๑ ในส่วนของการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิต ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพ่ือ
ซื้อหรือสร้างอาคารท่ีอยู่อาศัย หรอืเงนิบริจาค ให้กรอกแบบ ลย.๐๑ ส่ง สพป.อ่างทอง ไดต้ั้งแตบ่ัดนี ้
เป็นต้นไป เพ่ือ สพป.อ่างทอง จะได้ทําการบันทึกข้อมลูท่ีเปล่ียนแปลงในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจําของกรมบัญชีกลางตอ่ไป  

๓.๖  เรื่องจากกลุ่มนิเทศตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  การติดตามประเมนิงาน ๔ ด้าน ประชุมการจัดทําแผนท่ีจังหวดัเพชรบูรณ์ ประเมนิ ๔ ดา้น 
ทีมงานนําร่องเดิมตรวจสอบคณะทํางานปรับปรุงเดือนเมษายน ต้นฉบบัเสร็จแล้ว จะตรวจประเมินโรงเรียน 
โดยตั้งอนุกรรมการตดิตามประเมินผลเดือนกรกฎาคม การบริหารงาน ๔ ด้านของโรงเรียน 

 ๓.๖.๑ ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ดําเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว ในวันท่ี ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ช้ันประถมศึกษาปท่ีี ๖ 

จํานวนสนามสอบ ๒๑ ศนูย์สอบ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ สนามสอบ ๑๔ ศูนย์สอบ  
  ๓.๖.๒ การประเมินความสามารถดา้นการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  

การประเมินความสามารถดา้นการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๑ เดมิกําหนด 
ไว้ระหว่างวันท่ี ๑๙ – ๒๓ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๑ สพป.ได้แจ้งหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐/ว ๑๔๙  
แจ้งเปล่ียนแปลงการประเมนิเปน็ระหวา่ง วันท่ี ๒๖ กมุภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๑  สพป.อ่างทอง 
กําหนดประเมินในวนัท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จํานวน ๑๑๔ สนามสอบ  

๓.๖.๓ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๐          
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๐   

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ปีท่ี ๔  ปีท่ี ๕ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และปีท่ี ๒ กําหนดประเมินในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ปีท่ี ๔ และปีท่ี ๕ ในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ถึง วันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ประเมินช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และปีท่ี ๒ ในวันท่ี ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ โดยให้
ผู้บริหารสถานศึกษากําหนดว่าจะใช้ข้อสอบกลางในการคิดค่าคะแนนได้ตามความเหมาะสม 



-๑๒- 

๓.๖.๔ การประเมินคุณภาพการศึกษา 
  การประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐          
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ (NT) กําหนดประเมินในวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน  ๙๘  สนามสอบ สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กําหนดประชุมช้ีแจงการสอบ NT (National Test)               
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ให้กับหัวหน้าสนามสอบ ท้ังหมด ๙๙ สนามสอบในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑         
เพ่ือช้ีแจงแนวทางการดําเนินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน NT เพ่ือสร้างการรับรู้  ความเข้าใจ แนวทาง 
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการของผู้เข้าสอบ  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐  

 ๓.๖.๕ การปรับปรุงหลักสตูรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 การปรับปรุงหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาอ่างทอง จัดประชุมให้กับผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนปฐมวัย และโรงเรียนเอกชน  
จํานวน ๓๑๔ คน ในวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๑  เพ่ือสรา้งความเข้าใจ “หลักสูตรปฐมวัย พุทธศกัราช ๒๕๖๐” 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐  ทาง www.youtube.com/obectvonline 
  ๓.๖.๖ การปรับปรุงหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๐  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๐ จะจัดประชุมให้กับครูวิชาการ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับครู
วิชาการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนํามาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ในส่วนสาระภูมิศาสตร์) 
และออกแบบโครงสร้างเวลาเรียน การเขียนคําอธิบายรายวิชา และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน ๑๔๕ คน อบรมในวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐ 

๓.๗  เรื่องจากหน่วยตรวจสอบภายใน 
       ๓.๗.๑ หน่วยตรวจสอบภายใน จะออกตรวจสอบภายในสถานศึกษา ในสังกัด 

จํานวน ๑๐ โรงเรียน ดังน้ี 

ท่ี โรงเรียน อําเภอ วันท่ีตรวจสอบ หมายเหต ุ

๑ วัดยางมณี วิเศษชัยชาญ ๕ มนีาคม ๒๕๖๑  

๒ วัดศาลาดิน วิเศษชัยชาญ ๗ มนีาคม ๒๕๖๑   

๓ วัดห้วยคนัแหลน วิเศษชัยชาญ ๘ มนีาคม ๒๕๖๑   

๔ วัดตลาดใหม ่ วิเศษชัยชาญ ๙ มนีาคม ๒๕๖๑   



-๑๓- 

 

ท่ี โรงเรียน อําเภอ วันท่ีตรวจสอบ หมายเหต ุ

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   

 

 ๓.๗.๒ โรงเรียนใดท่ียังไม่ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรใ์นการบันทึกบัญชี ตามระบบควบคมุ

การเงินและบญัชีของหนว่ยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๔๔ ท่ีไดอ้บรมไปแล้ว และให้เริม่ใช้ตั้งแตป่ีงบประมาณ 

๒๕๖๑ เป็นต้นมา ขอให้ผู้อาํนวยการโรงเรียน กํากบัตดิตามใหป้ฏิบตัิดว้ย 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา   
  -ไม่มี- 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องอ่ืน  ๆ  (ถ้ามี) 
 ๕.๑ การมาทํางานสายของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ 
 ขอให้มาทํางานเวลา ๐๘.๓๐ น. เชิญชวนให้ขา้ราชการทุกคนมาทํางานให้ทันเวลาราชการ 
 ๕.๒ ได้ส่งทีมงานไปลพบุร ีทีมงานตกลงจองผ้าไทยสีแดง คาดว่าปลายเดือนมีนาคม จะได้ผ้าท่ีส่ัง
จอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จะออกค่าผ้าให้ ส่วนคา่ตดัให้ทุกคนไดอ้อกเอง 
 ๕.๓ ขอเปล่ียนแปลงงบประมาณไปผู้ว่าราชการจังหวดัอ่างทอง ปรากฏว่า ผู้วา่ราชการจังหวดั
อ่างทองอนุมตัิให้ใช้งบประมาณ แต่เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ได้ขอเงินคืนไป 
สพฐ.ก่อน 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
 
นางวิภา  สาธติะกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ(รก) 
 เสนอขอให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาอ่างทอง จัดเส้ือกีฬาให้กบับุคลากร สพป.
อ่างทอง  คนละ ๑ ตวั เพ่ือใส่ในงานกีฬาสานสัมพันธ ์ในวันท่ี ๓๐ มนีาคม ๒๕๖๑ โดย สพป.อ่างทอง มีมติ
เห็นชอบ โดยมอบ นางดาวรุ่ง  บุญถนอม เป็นผู้ออกแบบ และปักตวัอักษร สพป.อ่างทอง 

เลกิประชุม เวลา ๑๕.๓๐  น. 
 
 

     กรวิภา  แสงนาค             ผู้จดบันทึกการประชุม 
                    (นางสาวกรวิภา  แสงนาค) 
                                                       นกัจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 

                                                                มานพ  มณีโชติ              ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
              (นางมานพ  มณีโชติ) 
                 ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


