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ผูมาประชุม 
 ๑. นายสุดใจ  มอญรัต            ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 ๒. นายสมปอง  คงออน          รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 3. นายนพปฏล  บุญพงษ        รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 4. นายนันทภพ  เคหา  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 ๕. นายสมเกียรติ  แกวมณ ี รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 6. นางกัลยา  มาลัย  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 7. นางสาวปุณญอุษา  ผดุงหมาย     รองผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 ๘. นายสมบัติ  กลิ่นกุหลาบ  ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 
 9. นางนิทรา  อุนทรัพย   ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
 10. นางสาวปราณี  อยูสุข  แทนผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
 11. นางสาวสมรัก  ยวงเกต ุ  แทนผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 ๑2. นายเชต  บุญมี   รก.ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 

๑3. นางชลธิชา  พงศศร ี ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
๑4. นายอารักษ  อินทรพยุง  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 
๑๕. นางจันทรา  จันทพันแจง  ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 
๑๖. นายสังวาล  ชวงช ู   รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัอรัญญิกาวาส 

 ๑๗.นายเฉลิมชัย  ออเสถียร  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชปกษี 
๑๘. นายศราวุธ  ดีชยั   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอางทอง 
๑๙. นางรสสุคนธ  ติณกุลกําจร  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเซิงหวาย 

 ๒๐. นายฉลอง  อําพันเรือง  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง 
 2๑. นางฐิติรัตน  ดอกจันทร  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตาลเจ็ดชอ/วัดสุวรรณ 
 2๒. นางมานิตา  สังขชุม   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกระทุมราย 

๒๓. นายสุขสวสัดิ์  ไพรสุวรรณ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําผึ้ง        
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 ๒๔. นางจิราวรรณ  สีนวล  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดับานอิฐ  
 ๒๕. นายชัยชาญ  พงษพัฒน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ 
 ๒๖. นางพยงค  กล่ําทอง  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัจันทรนิรมิต 
 ๒๗. นายมนตชาย  นักดนตร ี  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัทายยาน 
 ๒๘. นางมยุรี  สาคร   รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัไผลอม  
 ๒๙. นายกิตติ  ตองประสงค  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทรย 

๓๐. นายดํารงค  ทองคําช ู  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลิน้ทอง 
 3๑. นายสุเมธ  ลือสมุทร          ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจําปาหลอ 
 ๓๒. นายบุญสม  แชมชื่น  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพทูล 
 ๓๓. นางนวลภรณ  จันทรศร ี  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปลดสตัว 
 ๓๔. นายนัฐวฒุิ  นักสอน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิวงษ 
 ๓๕. นายวฒันา  สังขชุม   ผูอํานวยการโรงเรียนโคศุภราช 
 ๓๖. นายเอกชัย  มดแสง  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัมหาดไทย 
 ๓๗. นายดํารง  โพธริาชา  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัไชยภูมิ 

๓๘. นายประวิทย  รักตวัตร  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัโบสถ 
 ๓๙. นายเฉลียว  เงินด ี   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไชโย 
 ๔๐. นายดํารงค  จีนขจร  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดละมุด 
 4๑. นางสาวกาญจนา  ใจยืน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวงษภาศน 
 ๔๒. นางวรรณา  เมืองสมบัติ  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัเจาบุญเกิด 
 ๔๓. นางรัชนยี  อิงตระกูล  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัเยื้องคงคาราม/วัดเทวราช 
 ๔๔. นายสมพงษ  เมืองวัฒนะ  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ 
 ๔๕. นายดิเรก  บําเพ็ญ   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมหานาม 
 ๔๖. นายปญญา  ลาวัลย  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมะขาม 
 ๔๗. นายสุรโชติ  ชั่งใจ   ผูอํานวยการโรงเรียนบานชะไว 
 ๔๘. นายอลงกต   แกนคิรี  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานปา 
 ๔๙. นายมนัส  อินเอก   รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดักําแพง 
 ๕๐. นางมัสฐชนก  ปลั่งสอน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดชยัสิทธาราม 
 5๑. นางสาวรัชดา  ทองสุข  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนางเลว/วัดบางศาลา 
 ๕๒. นายหิรัญ  งอกกําไร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลปาโมก/วัดเกต ุ
 ๕๓. นายประเสริฐ  นอยโสภณ  ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 
 ๕๔. นางอรุณีย  ปรางคทอง  แทนผูอํานวยการโรงเรยีนวัดศรีมหาโพธ ิ
 ๕๕. นายเทพ  ไทยธาน ี   ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 
 ๕๖. นายสุรศักดิ์  จันพลา  ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖ 
 ๕๗. นายธวัช  เสือทรงศีล  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทา 
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 ๕๘. นายวิทยา  รัตนธารากร  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดถนน 
 ๕๙. นายเกรียงไกร  บํารุงจิตร  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพิจารณโสภณ 
 ๖๐. นายกฤต  จันทรเปลง  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัเอกราช 
 6๑. นายวฒุิพงษ  เนียมพันธ  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัลาดเคา 
 ๖๒. นายจําเนียร  แจมอําพร  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมวงคัน 
 ๖๓. นางสาวกุหลาบ  พรมเมศ  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เอน 
 ๖๔. นายฉลอง  แสงตรง   รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัลั่นทม 
 ๖๕. นายธานินทร  สุขเกษม  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัศรีกุญชร 
 ๖๖. นายธีรวุฒิ  บุญสอน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางชาย 
 ๖๗. นายวีระชาติ  มาลัย  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย 
 ๖๘. นายเมธี  พันธงาม   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคําหยาด 
 ๖๙. นายอรรคพล  สุวรรณผา          ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทราราม 
 ๗๐. วาที่ ร.ต.ถาวร  พึ่งอุทัยศร ี  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสนธิธรรม 
 7๑. นายอุดม  ลิ้มบุญเจริญ  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 
 ๗๒. นางสรามล  คําเขื่อน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทางพระ 
 ๗๓. นางภูริกา  คุมเกรง   รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัโพธิ์ทอง 

๗๔. นางรฐา  เสอืคง   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร 
 ๗๕. นางสมจิตร  บําเพ็ญทาน  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดับานสราง 
 ๗๖. นายเจริญศักดิ์  กระแสร  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามประชุม 
 ๗๗. นายมนู  สุโธ   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสวุรรณราชหงษ/วัดยางมณ ี
 ๗๘. นายพชร  บุญสวาง   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทองกลาง 
 ๗๙. นายวิชา  จิตชื่น   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาสามัคคี 
 ๘๐. นางสาววิไล  จันทรพงษ  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัโบสถ 
 ๘๑. นางมาลัย  โพธิ์ศร ี   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางทอง 
 ๘๒. นางบังอร  บํารุงผล   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโคกพุทรา 
 ๘๓. นายไพบูลย  ปรากฎผล  ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 
 ๘๔. นายดิเรก  ทวีสุข   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปามุน ี
 ๘๕. นายสาโรจน  โพธิ์ศร ี  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาตลาด 

 ๘๖. นายวิชยั  งามจริง   แทนผูอํานวยโรงเรียนอนุบาลโพธิท์อง 

 ๘๗. นายสุรพงษ  แกวภักด ี  ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดทาอิฐ 

 8๘. นางพรรณี  สีมวง   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 

 ๘๙. นายวัลลภ  เดชฟุง   รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัสวาง 

 ๙๐. นายชาติชาย  เฉลยจรูญ  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัขอย 
 ๙๑. นายสมนึก  ยอดขํา   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบุญเกิด 
 ๙๒. นายรุงโรจน  โกสยะมาศ  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดน้ําอาบ 



-๔- 
 
 ๙๓. นางสาวจุฬามาศ  แกวทอง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาโขลง 
 ๙๔. นายสุรินทร  หลาบขาว  ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 
 ๙๕. นางพิศทุธี  ตรัสรู   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดขุมทอง 
 ๙๖. นายพงษศักดิ์  ทองศักดิ์  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา 
 ๙๗. นายชัยวัฒน  ม่ันอก  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแปดแกว 
 9๘. นายบุญมา  เปรมปรี  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน 
 ๙๙. นายสมชาย  วีระวรรณ  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทํานบ 
 ๑๐๐. นางสําเริง  ยอดม่ิง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวันอุทิศ 
 ๑๐๑. นายประจวบ  อุนนอย   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 
 ๑๐๒. นางสงวน  มีสกุล   รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหลวง 
 ๑๐๓. นางบุษลักษณ  ศักดิ์รัมย  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนบานศาลาดิน 
 ๑๐๔. นายบุญชู  ก่ิงจันทร  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน 
 ๑๐๕. นายจัตรุงค  วงษปาน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลาดเปด 
 ๑๐๖. นายธรีวุธ  จิระโภคิน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดยางมณ ี
 ๑๐๗. นางปรานอม  แกวสุข  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัศาลาดิน 
 ๑0๘. นายไพโรจน  สงวนศร ี  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัโพธิ ์
 ๑๐๙. นายเดน  รักเชื้อสาย  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหวยคนัแหลน 
 ๑๑๐. นายประจิน  เทียนเทศ  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัตลาดใหม 
 ๑๑๑. นายวาทิต  ทองเพ็ชร  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยโรง 
 ๑๑๒. นางสุภาพ  นาคพนม  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดันอย 
 ๑๑๓. นางสุรีพร  เรืองสม  แทนผูอํานวยการโรงเรยีนวัดอบทม 
 ๑๑๔. นายพพิัฒน  ขวญัมงคล  ผูอํานวยการโรงเรียนบานไผหมูขวิด 
 ๑๑๕. นายสมนึก  คําแกว  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยคลา 
 ๑๑๖. นายณรงคศักดิ์  ฉัตรเจริญพร ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนางชํา 
 ๑๑๗. นางสาวโสภิตา  ขลังธรรมเนียม ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศร ี
 ๑1๘. นางสาววรรณิภา  น้ําผึ้ง  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดับางจักร 
 ๑๑๙. นายชํานาญ  สกุลณ ี  ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดน้ําพ ุ
 ๑๒๐. นายพรีะ  คงชนะ   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสีร่อย 
 ๑๒๑. นายภูดศิ  พัดพิน   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองพูล 
 ๑๒๒. นายนวิัติ  ทรัพยมาก  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหลักแกว 
 ๑๒๓. นายเติมศักดิ์  อนแกว  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลานชาง 
 ๑๒๔. นายสงดั  พึ่งประสิทธิ ์  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองสําโรง 
 ๑๒๕. นายทิพย  วงษทองด ี  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัใหมทางขาม 
 ๑๒๖. นางลัดดา  แยมจํานัน  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัไผวง 
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 ๑๒๗. นางผกามาศ  บุญประเสริฐ         รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตนทอง 
 ๑2๘. นางสาวชญานิศ  ทพิวาร ี  แทนผูอํานวยการโรงเรยีนวัดสทิธาราม 
 ๑๒๙. นายเสนาะ  หิรัญออน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามโก 
 ๑๓๐. นายประเสริฐ  ลูกฟก  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบานลําสนุน 
 ๑๓๑. นายสพุรรณ  เพชรสุวรรณ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเกษทอง 
 ๑๓๒. นายไพเราะ  พัตตาสิงห  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 

๑๓๓. นายวิสทุธิ์  โตปต ิ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองถ้ํา 
 ๑3๔. นางวิภา  แกวภักด ี  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัโบสถ/วัดไผแหลม 
 ๑๓๕. นางสารี่  คงออน   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาชุมนุม 
 ๑๓๖. นายมาโนช  หลอเหลี่ยม  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนองกราง 
 ๑๓๗. นางกนิฎฐา  บุญรวม  ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนตาวง 
 ๑3๘. นายสมพศิ  แกวภักด ี  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัสามขาว 
 ๑๓๙. นายสําราญ  ชักนํา  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก 
 ๑๔๐. นางสาวทองลวน  แผนโผน รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัรัตนาราม 
 ๑๔๑. นายวนิัย  จันทรหอม  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานพราน 
 ๑๔๒. นายวิเชยีร  ลิ้มสมบูรณ  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา 
 ๑๔๓. นายประเทือง  ปลูกงาม  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ 
 ๑๔๔. นายสุรชยั  เหมือนนิรุทธิ์  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานเพชร 
 ๑๔๕. นายสมบัติ  พูลกส ิ  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทองเลื่อน 
 ๑๔๖. นายสามารถ  คงสุข  ผูอํานวยการโรงเรียนประสิทธวิิทยาฯ 
 ๑๔๗. นางชนาลักษณ  โคงาม  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานแก 
 ๑4๘. นายสุเทพ  บุญช ู   ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหวา 
 ๑๔๙. นายสมชัย  ยิ้มชอย  ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนกราง 
 ๑๕๐. นางประไพศรี  สวัสดิ์ศร ี  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนวดัจันทรมณ ี

 ๑๕๑. นายสําฤทธิ์  สําลีออน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังน้ําเย็น 
 ๑๕๒. นายขวัญเมือง  สังขประเสริฐ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหม่ืนเกลา 
 ๑๕๓. นายณุภาพล  ตรีธนะ  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองยาง 
 ๑๕๔. นางอัญชลี  ชูจิตร   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ 

๑๕๕. นายบุญยิ่ง  เชื้อนิล  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสีบัวทอง 
 ๑๕๖. นายอรุณ  เสนาะคํา  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแกวกระจาง  
 ๑5๗. นายประทุม  มวงประดับ  รก.ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองเสือ 
 ๑5๘. นางสาวเพ็ญศรี  อยูถาวร  ผูอํานวยการโรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ 
 ๑๕๙. นางอมรารัตนธนนั  นิสะโสกะ ผูอํานวยการโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 
 ๑๖๐. นางนวลเนตร  กวยาวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนสนทิวิทยา 
 ๑๖๑. นายภาณุมาศ  ญาณโกมุท ผูอํานวยการโรงเรียนราษฎรนิยมวทิยา 
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 ๑๖๒. นางสมหมาย  วะสีนนท  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพูนสุข 
 ๑๖๓. นายกรรมาธิการ  จิตตะมาก ผูอํานวยการโรงเรียนวรดิตถวทิยาประสูทน 
 ๑๖๔. นางธัญนันท  พึ่งวงศญาต ิ   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวงศสวัสดิ์วทิยา 
 
ผูไมมาประชุม 
 ๑. นายสมชัย  ปานผาสุข    รอง.ผอ.สพป.อางทอง  ลาพักผอน 
 ๒. ผูอํานวยการโรงเรียนวดัรุง 
 ๓. ผูอํานวยการโรงเรียนวดัไทรยนิโครธาราม 
 ๔. ผูอํานวยการโรงเรียนวดับุญศิริวทิยาราม 
 ๕. ผูอํานวยการโรงเรียนวดัยาง 
 ๖. ผูอํานวยการโรงเรียนวดัสระแกวฯ 
ผูเขารวมประชุม 

1. นางมานพ  มณีโชต ิ   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ 
๒. นางณัชภัษสรณ  สิริอัคคะโชต ิ นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ 

 ๓. นางสาวกรวิภา  แสงนาค  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 ๔. นางวัฒนาพร  อินทรไทร  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 ๕. นางสุณี  บุญเลิศ   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 ๖. นางสาวสุภาวรัตน  สมานพันธสกุล นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
 ๗. นางสมคิด  ชีระภากร  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 ๘. นางวราภรณ  บุญใส   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 ๙. นายเสรี  ใบบัว   ชางสี ช ๔ 
 ๑๐. นายเฉลิมวุฒิ  ดีนุช   ลูกจาง 

พิธีกอนวาระ 

 - สวดมนตบูชาพระรัตนตรยั 

 - มอบเกียรตบัิตรการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ประจําป ๒๕๕๙ ระดับ    
โซนเขตตรวจราชการที่ ๒ ไดแก 

  โรงเรียนวดันางเลว 

 - มอบเกียรติบัตร สําหรับศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ที่ผานเกณฑ
การนิเทศระดับดีมาก ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไดแก 

  ๑. โรงเรียนวัดมะขาม (วิบูลยอุปถัมภ) 

  ๒. โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ) 
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๑ การควบคมุคณุภาพน้ําบริโภคในโรงเรียน 
(นางกาญจนา  นวลช่ืน เภสัชกรชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข)  แจงวา 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง ไดมีการสุมตรวจสอบสภาพน้ําดื่มในโรงเรียนตาง ๆ ของจังหวัด
อางทอง ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา พบวาน้ําดื่มมีการปนเปอนเชื้อโรคเฉลี่ยรอยละ 35.29 และไดมีการ
ทําวิจัยเรื่อง “การจัดการความเสี่ยงการปนเปอนเชื้อของน้ําบริโภคในโรงเรียนจังหวัดอางทอง” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อคนหาความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยงดานการปนเปอนเชื้อโคลิฟอรมในน้ําบริโภคของ
โรงเรียนในจังหวัดอางทอง และเพื่อกําหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงของการปนเปอนเชื้อโรคในน้ําดื่ม 
ทั้งนี้ในการวิจัยใชการตรวจสอบเชื้อโคลิฟอรมซ่ึงเปนเชื้อที่บงชี้สภาพความสะอาดของน้ํา และสามารถ
ตรวจสอบไดดวยชุดทดสอบอยางงาย น้ําที่ตรวจพบโคลิฟอรมแบคทีเรียมีโอกาสที่จะมีการปนเปอนของเชื้อ
โรคอาหารเปนพิษ ซ่ึงจะทําใหผูที่ดื่มมีอาการทองรวง ทองเสีย อาเจียน เปนไข ปวดศีรษะ หรืออาจเสียชีวิต
ได ปญหาน้ําดื่มมีการปนเปอนเชื้อโรคนับวาเปนปญหาสําคัญที่ทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของเด็กนักเรียน 
ซ่ึงใชชีวิตอยูในโรงเรียนเปนเวลาหลายชั่วโมงตอวัน  จึงขอความรวมมือผูบริหารโรงเรียน ไดตรวจสอบเครื่อง
กรองน้ําเปนประจํา ในสวนสํานักงานสาธารณสุข ไดจัดทําคูมือ คุมครองผูบริโภค สามารถดาวโหลดไดใน
เว็บไซต และถามีขอสงสัย หรือตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมใหติดตอสอบถามที่สํานักงานสาธารณสุข
จังหวดัอางทอง 

มติท่ีประชุม.  รับทราบ 

๒.โครงการลดภาระหนี้ขาราชการครูท่ีใชบริการสินเช่ือ 

นางบัวงาม จนีขจร ผูจัดการธนาคารออมสิน สาขาอางทอง แจงวา 

 ธนาคารออมสินไดจัดทําโครงการลดภาระหนี้ขาราชการครูที่ใชบริการสินเชื่อ โดยผูที่จะสมัครเขา
โครงการ และจะยื่นขอกูตองมี คุณสมบัติ  ดังนี้  ไม มีหนี้คางชําระ, ไม เปนหนี้คางชําระรายเดือน,             
เปนขาราชการครู สํ าหรับลูกคาที่ กู ไปแลว ยื่นลงทะเบียน ที่  สกสค .จังหวัดอางทอง ตังแตบัดนี้                
ถึง ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และขอความรวมมือ ผูบริหารสถานศึกษาประชาสัมพันธใหผูสนใจทราบ      
โดยธนาคารออมสินจะจัดประชุม ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   ณ หอประชุมอําเภอเมืองอางทอง 

มติท่ีประชุม.  รับทราบ 

นายสุดใจ  มอญรัต ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประธานการประชุม 
ไดกลาวขอบคุณผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอางทอง และธนาคารออมสิน สาขาอางทอง ที่มาให
ความรูและชี้แจงในสวนที่เก่ียวของใหโรงเรียนไดทราบ  รายละเอียดติดตอสอบถามกันโดยตรง  จากนั้นได
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ การจัดทําริบบิ้น สพฐ.   

 ประธาน แจงวา 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดขอความรวมมือใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุก
เขต จัดทําริบบ้ินสีดําไวทุกข เขตละ ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น เพื่อแจกจายใหประชาชนที่ไมมีเสื้อ   สีดํา ในเขตพื้นที่
บริการ 

 ในสวนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดแจงจัดสรรการจัดทําริบบ้ินสีดําดังกลาว
ใหกลุมโรงเรียนในสังกัด กลุมละ ๗,๐๐๐ ชิ้น เพื่อใหโรงเรียนในกลุมไดรวมกันจัดทําและแจกจายให
ประชาชนในพื้นที่ตอไปแลว สําหรับกลุมที่ยังดําเนินการไมครบตามที่จัดสรร ขอใหเรงดําเนินการใหเสร็จสิ้น
ภายในสัปดาหนี้ ทั้งนี้ ขอใหโรงเรียนไดถายคลิปวีดีโอ การทําริบบ้ินสีดําไวทุกข และการจายแจกใหประชาชน
โดยใชเวลาประมาณ ๓ นาที พรอมรายงานขอมูลและคลิปวีดีใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง ทางกลุมไลน ริบบ้ินสีดํา เพื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองจะสรุปและทําคลิป
วีดีโอ รายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอไป 

มติท่ีประชุม.  รับทราบ 

๑.๒ การยายผูบริหารโรงเรียน  
 ประธาน แจงวา  
 การยายผูบริหารโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดปฏิทิน ใหยาย
ภายใน ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และตองเดินทางไปรับตําแหนงใหม ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งนี้ไดแสดงความยินดีกับผูบริหารที่ยายไดตามความประสงค สําหรับ
โรงเรียนที่ไมมีผูบริหาร ใหเสนอขอแตงตั้งผูรักษาราชการแทน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทองพิจารณาแตงตั้งโดยดวนตอไปดวย 
มติท่ีประชุม.  รับทราบ 

๑.๓ การเกล่ียอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจางช่ัวคราว 

 ประธาน แจงวา  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายการบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการ  
และลูกจางชั่วคราวแนวใหม เพื่อใหการดําเนินการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการ  และอัตรา
จางชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนไปอยางมีระบบ เหมาะสมและมีความ
คลองตัวในการบริหารจัดการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ โดยให สํานักงานเขตพื้นที่ฯ เกลี่ยอัตรา
พนักงานราชการ ครูอัตราจาง ที่อยูในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูเกินเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ไปให
สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูขาดแคลน และมีความตองการมากกวา ซ่ึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง ไดประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับพนักงานราชการ และครูอัตราจางแลว โดยให
พนักงานราชการและครูอัตราจาง ที่อยูในโรงเรียนเกินเกณฑไดแสดงความประสงค เกลี่ยไปโรงเรียนที่มีอัตรา 



-๙- 
 

ครูต่ํากวาเกณฑ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จะไดตั้งคณะกรรมการพิจารณา และ
แจงใหทราบตอไป 

มติท่ีประชุม.  รับทราบ 

๑.๔ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย 11 ขอ จุดเนน 6 ยุทธศาสตร 

 ประธาน แจงวา กระทรวงศกึษาธิการ  ไดกําหนดนโยบาย และจุดเนน ดังนี ้
  นโยบาย จํานวน ๑๑ ขอ ไดแก 
                       ๑.  ภายใน 1 ป : ใหเด็กทุกคนไดเขาถึงการศึกษาและคุณภาพอยางเทาเทียมกัน  
                       ๒.  ภายใน 5 ป : สงเสริมใหครูใชศักยภาพในการสอนอยางเต็มที่  
                       ๓.  ภายใน 1 ป : จะทําครูใหครบตามเกณฑ  ภายใน ๒ ป : จะทําครูใหมีครูประจําชั้น 
ครบทุกหอง  ภายใน ๕-๑๐ ป : จะทําใหครูตรงสาขา  
                       ๔.  ภายใน 2 ป : จะทําใหเด็กเรียนทองจํา ในสิ่งที่ควรจํา และนําสิ่งที่จําไปฝกคิด
วิเคราะห แกปญหา และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดครบทุกโรงเรยีน  
                       ๕. ภายใน 5 ป : จะทําใหมีการเรียนการสอน STEM ศึกษา (Science Technology 
Engineering and Mathematics) ครบทุกโรงเรยีน  
                       ๖. ภายใน 3 ป : ยกระดับภาษาอังกฤษใหนักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันได 
  ๗.  ภายในป 2560 : ปรับระบบการสอบ O-NET ใหเปนที่ยอมรับ และสะทอนถึงคุณภาพ
ของการจัดการศึกษา 

๘.  ภายใน 10 ป : จะผลิตกําลังคน ใหตรงกับความตองการของประเทศ  
๙.  ผลิตคนดีออกสูสังคม  
๑๐.  ภายในป 2560 : ซอมบานพักครูใหแลวเสร็จทั้งหมด  
๑๑.  การแกปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 จุดเนน ๖ ยุทธศาสตร ไดแก 
  ๑. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
  ๒. การผลิตและพัฒนาคร ู
   ๓. การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนา มาตรฐานการศึกษา  
  ๔. ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจยั ที่สอดคลองกับความตองการ ของการพัฒนา
ประเทศ  
  ๕. ICT เพื่อการศึกษา  
  ๖. การบริหารจัดการ 
มติท่ีประชุม.  รับทราบ 

 

 



-๑๐- 

 

๑.๕ โครงการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา 

 ประธาน แจงวา 
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะผลักดันการใชจายผานระบบอิเล็กทรอนิกสแทนการใชเงินสด (National 

e-Payment) เพื่อลดการใชธนบัตรและชวยอํานวยความสะดวกใหกับทุกภาคสวน ทั้งภาคประชาชน      
ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ดวยการใชระบบ e-Payment ทั้งนี้ ที่ผานมากรมบัญชีกลางไดจายเงินผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสในหลายประเภท อาทิ การใชระบบการบริหารการเงินการคลังภาครับดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) โดยจายเงินเดือน คาจางประจํา คาตอบแทน บําเหน็จบํานาญ และเงินอ่ืน ๆ ตรงไป 
เขาบัญชีของผูมีสิทธิ ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา ผูรับบํานาญ และในสวนของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา       ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเปนหนวยงานที่มีขาราชการและลูกจางประจําเปนจํานวนมาก กรมบัญชีกลาง
ไดกําหนดให  เขาสูระบบโครงการจายตรงเงินเดือน และคาจางประจําตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เปนตนไป 
จึงขอใหแจง บุคลากรในโรงเรียนไดทราบตอไปดวย 

มติท่ีประชุม.  รับทราบ 

๑.๖ การตรวจสอบขอมูล 

 ประธาน แจงวา  
ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ใหโรงเรียนตรวจสอบขอมูลนักเรียน /หองเรียน /อัตรากําลังตามที่   

ก.ค.ศ.กําหนด อัตรากําลังครูขาด หรือ เกิน ครูไปหรือ มาชวยราชการ จํานวนพนักงานราชการ                
ครูเกษียณอายุราชการ ใหถูกตองเปนปจจุบันดวย เพื่อใหการใชขอมูลเปนประโยชนในการบริหารที่มีคุณภาพ
ตอไป 
มติท่ีประชุม.  รับทราบ 

๑.๗ การบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก 
 ประธาน แจงวา 
 ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียน   
ขนาดเล็ก ตามโครงการโรงเรียนดีใกลบาน (โรงเรียนแมเหล็ก) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นั้น       

 จากแผนการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดกําหนดใน      
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ มีโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนดีใกลบาน (โรงเรียนแมเหล็ก) 
จํานวน ๓ โรงเรียน ดังนี ้
 ๑.โรงเรยีนวัดนางเลว  อําเภอไชโย มีโรงเรียนเครือขาย ไดแก โรงเรียนวัดบางศาลา 
 ๒.โรงเรยีนวัดมหานาม  อําเภอไชโย มีโรงเรียนเครือขาย ไดแก โรงเรียนวัดโบสถ และโรงเรียน      
วัดไชยภูมิ 
 ๓.โรงเรยีนอนุบาลวัดนางในฯ อําเภอวิเศษชัยชาญ มีโรงเรียนเครือขาย ไดแก โรงเรียนวัดหลวง 
ซ่ึงในดานงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดสรรใหโรงเรยีนแมเหล็ก    
โรงเรียนละ ๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท จึงขอใหโรงเรียนดังกลาวไดวางแผนเตรียมการใหเรียบรอย โดยเฉพาะ    
การชี้แจงผูเก่ียวของในพื้นที่ใหเขาใจ และสนับสนุนการดําเนินงาน ใหเปนไปตามแนวทางที่ราชการกําหนด  



 
-๑๑- 

 
โดยอาจประสานโรงเรียนใกลเคียงอ่ืนมาเขารวมโครงการเพิ่มเติมได เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น
ตอไป 
 สําหรับโรงเรียนที่ไมมีนักเรียน ไดเสนอ กศจ.อางทอง ยุบเลิก ดังนี้ 
 ๑.โรงเรยีนวัดเกตุ อําเภอปาโมก  
 ๒.โรงเรยีนวัดสวุรรณ  อําเภอเมืองอางทอง 
 ๓.โรงเรยีนวัดไผแหลม  อําเภอสามโก 
 ๔.โรงเรยีนวัดยางมณี  อําเภอโพธิ์ทอง 
มติท่ีประชุม.  รับทราบ 

๑.๘ การอานออกเขียนไดของนกัเรียน 
 ประธาน แจงวา 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กําหนดนโยบายนักเรียน ชั้น ป.๑ ทุกคนตอง
อานออกเขียนได ๑๐๐% และใชภาษาอังกฤษ ใหสื่อสารในชีวิตประจําวัน เปนนโยบายสําคัญที่ทุกโรงเรียน
ตองดําเนินการ สําหรับการคิดเลขเร็ว ศึกษานิเทศกไดแจกตัวอยางใหโรงเรียนแลว   การทองสูตรคูณ   
การทองอาขยาน ขอใหโรงเรียนไดดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดอยางตอเนื่อง เรื่องสะเต็มศึกษา 
โรงเรียนวัดสะแกว ไดขับเคลื่อนเต็มรูปแบบแลว โรงเรียนสามารถไปศึกษาดูงานได 

มติท่ีประชุม.  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี  ๕/๒๕๕๙ 
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  ไดสงรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙      
เม่ือวันพฤหัสบดีที่  ๑     กันยายน     ๒๕๕๙ ใหโรงเรียนทางเว็บไซตแลว เม่ือวันที่    ๑๓    กันยายน  
๒๕๕๙   จากการตรวจสอบขอมูลทางเว็บไซต การรับรองรายงานการประชุมแลว ปรากฏวา  โรงเรียน      
ใหการรับรอง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

กลุมอํานวยการ 
นายสมบัติ  กล่ินกุหลาบ  ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ แจงดังนี ้
๓.๑  การทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน 
 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดนําผาพระกฐินพระราชทานไปถวาย    
แดพระภิกษุสงฆ สามเณรจําพรรษา ณ วัดในวัง ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  ในวันศุกรที่ ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๙ น. นั้น 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดประชาสัมพันธเชิญชวนสถานศึกษาและ
บุคลากรในสังกัดรวมอนุโมทนาถวายผาพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ เปนเงินรวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งหม่ืนบาทถวน) ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 
 



 
-๑๒- 

 
๑. โรงเรียนวดัเซิงหวาย     เปนเงิน  ๑,๐๐๐  บาท 
๒. โรงเรียนวดับานปา     เปนเงิน  ๕๒๐  บาท 
๓. โรงเรียนวดัโพธิวงษ     เปนเงิน  ๘๐๐  บาท 
๔. นายณรงคศักดิ์  ฉัตรเจริญพร  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนางชํา เปนเงิน  ๒๐๐  บาท 
๕. โรงเรียนวดัทา     เปนเงิน  ๕๐๐    บาท 
๖. โรงเรียนวดัลั่นทม     เปนเงิน  ๗๐๐  บาท 
๗. กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนเปนเงิน  ๑๐๐  บาท 
๘. หนวยตรวจสอบภายใน    เปนเงิน  ๒๐๐  บาท 
๙. กลุมบริหารงานบุคคล    เปนเงิน  ๔๕๐  บาท 
๑๐. กลุมอํานวยการ     เปนเงิน  ๒๓๐  บาท 
๑๑. นางไพฑูรย  จิตใจ     เปนเงิน  ๑๐๐  บาท 
๑๒. โรงเรียนวัดชยัสิทธาราม    เปนเงิน  ๒๗๐  บาท 
๑๓. ผูอํานวยการ สพป.อางทอง    เปนเงิน  ๔,๙๓๐  บาท 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.๒ การถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป ๒๕๕๙  
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดนําผาพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดโพธิสมภรณ         
พระอารามหลวง ตําบลหมากแขง อําเภอเมืองอุดรธานี ในวันศุกรที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.นั้น 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดประชาสัมพันธเชิญชวนสถานศึกษา         
และบุคลากรในสังกัดรวมอนุโมทนาถวายผาพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ เปนเงินรวมทั้งสิ้น ๒,๗๔๐ บาท   
(สองพันเจ็ดรอยสี่สิบบาทถวน) ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 
  ๑. โรงเรียนวัดกําแพง   เปนเงิน  ๕๔๐ บาท 
  ๒. โรงเรียนวัดมหาดไทย   เปนเงิน  ๘๖๐ บาท 
  ๓. โรงเรียนวัดมะขาม   เปนเงิน  ๕๐๐ บาท 
  ๔ นางสาววารุณี  พวงสุวรรณ  เปนเงิน  ๑๐๐  บาท 
  ๕. กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน เปนเงิน  ๑๐๐ บาท 
  ๖. โรงเรียนวัดเซิงหวาย   เปนเงิน  ๖๔๐ บาท   
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.๓ การจัดกิจกรรมสงเสริมทองเท่ียวจังหวัดอางทอง 
จังหวัดอางทองจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดอางทอง ตามปฏิทินประชาสัมพันธจังหวัด 

อางทอง โดยเดือนพฤศจิกายนงานลอยกระทง จังหวัดอางทอง กําหนดแตงประทีปกระทงสายถวายในหลวงฯ 
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้ 
 
 



-๑๓- 

  -เวลา ๐๙.๐๐ น. จําหนายสินคาโอทอป สาธิตการทํากระทง 
- เวลา ๑๓.๐๐ น. จิตอาสาพัฒนาบริเวณศาลากลาง  
-เวลา ๑๕.๐๐ น. เปดนิทรรศการรัชกาลที่ ๙ ณ พพิิธภัณฑจังหวัดอางทอง เชิญชวนใหโรงเรียนนํา

นักเรียนเขาชม 
 -เวลา ๑๗.๐๐ น. ฟงบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ ประสานเสียงนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดอางทอง   
 -เวลา ๑๙.๑๙ น. ลอยกระทง ตอกัน ๙ แถว ลอยในแมน้ําเจาพระยา ประชาสัมพันธใหครู ประชาชน
มารวม การแตงกายสุภาพไวทุกข จึงขอใหประชาสัมพันธบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน ในพื้นที่ไดมารวม
กิจกรรมตามที่กําหนดตอไป 

ประธานฯ ไดแจงเพ่ิมเติมวา  
 ผูวาราชการจังหวัดอางทอง ตั้งเปาหมายใหนักเรียนมาเขาชมพระราชกรณียกิจในพิพิธภัณฑจํานวน 
๙,๐๐๐ คน โดยมอบใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  เปนหนวยงานรับผิดชอบ ในการ
จัดนักเรียนมาเขาชม ซ่ึงจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.๔ แจงยายท่ีตั้ง สํานักงาน สก.สค.จังหวัดอางทอง  
สํานักงาน สก.สค.ไดยายไปสถานที่ตั้งใหม หมูบานเปยมสุขแกรนต (เลขที่ ๕๔/๗๑ หมู ๒ ศาลาแดง 

อําเภอเมืองอางทอง) ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงขอใหแจงบุคลากรในโรงเรียนทราบตอไปดวย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.๕ การจัดเวร-ยามรักษาสถานท่ีราชการ  

ตามที่โรงเรียนรายงานการแตงตั้งเวร – ยาม รักษาสถานที่ราชการใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง ทุกเดือน นั้น 

-เพื่อเปนการลดภาระการรายงานดังกลาว จึงขอใหงดการรายงาน แตใหโรงเรียนแตงตั้งเวร – ยาม
และกวดขัน ดูแลการอยูเวร – ยาม อยางเครงครัด เพื่อปองกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.๖ การรับ – สงหนังสือราชการ 

 ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดแจงยกเลิกการรับ – สงหนังสือราชการ
ผานศูนยประสานงานอําเภอ ตั้งแต ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เปนตนมา โดยขอใหโรงเรียนที่มีเอกสารหรือพัสดุ 
อ่ืน ๆ ไดติดตอหรือสงดวยตนเองในวันและเวลาราชการ ซ่ึงหนังสือราชการจะเนนใหรับ –สงทาง Smart 
Area เนื่องจากเปนนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ตองการประหยัดพลังงาน 

 สําหรับการรับ – สง เอกสารตาง ๆ ถาไมเรงดวนก็จะใหแจกโรงเรียนในวนัประชุมครู หรือประชุม
ผูบริหาร ในโอกาสตาง ๆ หรือถาเรงดวนหรือจํานวนมาก ก็อาจจะใหผูรับผิดชอบขอรถไปสงเปนครั้งคราว
ตอไป 

 

 



-๑๔- 

 -ขอมูลของผูบริหารในระบบ Smart Area บางโรงเรียนเปดไมได ยังไมไดกําหนดฐานขอมูลที่เปน
ปจจุบัน จึงขอใหโรงเรียนที่เปดไมไดติดตอ คุณสมคิด ชีระภากร  กลุมอํานวยการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.๗ การแตงกายขาราชการและลูกจาง 
 ตามที่รัฐบาลกําหนดใหขาราชการและบุคลากรของรัฐแตงกายไวทุกข มีกําหนด ๑ ป ตั้งแต ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น 
 เพื่อใหการแตงกายของขาราชการ ลูกจาง ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง เปนไปดวยความเรียบรอย จึงความรวมมือ ดังนี้ 
 -วันจันทร  แตงกายเครื่องแบบสีกากี 
 -วันอังคาร – วันศุกร แตงกายไวทุกข โดย 
 -ผูชาย   ใสเสื้อแขนยาวสีดําหรือสีขาวผูกเนคไทสีดํา กางเกงสีดํา 
 -ผูหญิง  ใสกระโปรงชุดดํา 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.๘ การส่ังจองสมุดบันทึก สพฐ. 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจงจัดทําสมุดบันทึก สพฐ.ประจําป ๒๕๖๐ โดย
จะจดัทําเฉพาะที่สั่งจองเทานั้น ราคาเลมละ ๑๕๐ บาท จึงขอใหโรงเรียนสํารวจและสั่งจองไดโดยแจงจํานวน
ภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หากสงสัยติดตอสอบถามที่คุณสุณี บุญเลิศ กลุมอํานวยการ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.๙ การรายงานจัดทําริบบิ้นสีดําไวทุกข  

สืบเนื่องจากที่ประธานไดแจงการจัดทําริบบ้ินสีดําไวทุกขใหทราบแลวในวาระที่ ๑ ในสวนการ
รายงานการจัดทําริบบ้ินสีดําไวทุกข ไดแจงใหโรงเรียนดําเนินการแลว จึงขอใหโรงเรียนรายงานตามที่กําหนด
ขณะนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดจัดทําเว็บไซต สําหรับ รายงานขอมูลอีกชองทาง
หนึ่ง และมอบให นางสมคิด ชีระภากร ไดชี้แจงเพิ่มเติม 
นางสมคิด ชีระภากร ชี้แจงวา 
 -การจัดทําริบบ้ิน สามารถรายงานในระบบ โดยสงรูปภาพ จํานวน ๕ ภาพ เพื่อจัดทําวีดีโอ          
สงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เว็บไซตสํานักงานพัฒนากิจกรรมนักเรียน หากโรงเรียนใดสง
ไมได ใหติดตอที่กลุมอํานวยการ เพื่อดําเนินการใหตอไป 

ประธาน ช้ีแจงเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 การจัดกิจกรรมถวายอาลัย จังหวัดกําหนดใหหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษา
ทุกแหงฟงพระสวดถวายเปนพระราชกุศล ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ วัดอางทอง
วรวิหาร ขอเชิญทุกโรงเรียนไปรวมฟงพระสวดในครั้งนี้ โดยพรอมเพรียงกัน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 



 

-๑๕- 

๓.๑๐ แจงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
       ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2559 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและ
จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก 
 มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ มี ๔ ตัวบงชี้ ภาพรวมไดระดับดีเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มี ๕ ตัวบงชี้ ภาพรวมไดระดับ      
ดีเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ ๓ ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี ๘ ตัวบงชี้ 
ภาพรวมไดระดับพอใช 

ประธาน แจงขอสังเกต ดังนี้ 
 ผลการประเมินมาตรฐานสํานักงานฯ ลดลง ในปที่ผานมาไดระดับดีเยี่ยม ปนี้ไดระดับดีมาก 
รายละเอียดตัวชี้ ตามมาตรฐาน มีผลการประเมินอยูในระดับปรับปรุง ไดแก 
 มาตรฐานที่ ๓  ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร ไดระดับปรับปรุง 
           ตัวบงชี้ที่ ๔  ผูเรียนมีคุณภาพตามจุดเนนและสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลาง 
                                       การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไดระดับปรับปรุง 
          ตัวบงชี้ที่ ๖ ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี ไดระดับปรับปรุง 
           ตัวบงชี้ที่ ๗ ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทาเทียม 
                                      กันและสงเสริมการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
 จึงขอใหผูเก่ียวของทกุฝายนําไปพัฒนา ปรับปรุงใหดีขึ้นตอไป 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

กลุมบริหารงานบุคคล 

นางนิทรา  อุนทรัพย ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล แจงดังนี้ 

๓.1๑ การคัดเลือกผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 

 กคศ.ไดมีมติใหปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ดังนี้ 
 หลักเกณฑและวิธีการนี้ฯ ใหใชคัดเลือกเฉพาะป ๒๕๕๙ และใชคัดเลือกผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ 
 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองมีคณุสมบตัิครบถวน ตามมาตรฐานตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษา 

การคัดเลือกไมมกีารแบงกลุมท่ัวไป และกลุมประสบการณ 
ผูสมัครตองเลือกสมคัร ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา หรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไดเพียงแหงเดียว หากสมัครเกินกวา 1 แหง  จะ
ตัดสิทธิ์การคัดเลือกทั้งหมด 



-๑๖- 
หลักสูตรการคัดเลือก แบงเปน 2 ภาค คือ ภาค ก ความรูความสามารถทั่วไป และภาค ข    ความ

เหมาะสมกับตําแหนง 
ให สพฐ.เปนผูดําเนินการออกขอสอบภาค ก และกําหนดตัวชี้วัด องคประกอบ และคะแนนการ

ประเมินในภาค ข 

ใหคระกรรมการศึกษาธิการจัดหวัด (กศจ.) หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
เปนผูดําเนินการสอบภาค ก และประเมิน ภาค ข 

ผูไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนน ภาค ก ไมต่ํากวารอยละ 50 และตองไดคะแนนภาค ก     และ
ภาค ข รวมกันไมต่ํากวารอยละ 60 

การบรรจุและแตงตั้ง ให กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดําเนินการ      
หากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยังมีบัญชีผูไดรับการคัดเลือกที่ยังไมหมดอายุการขึ้นบัญชี ใหเรียกตัวผูที่
ไดรับการคัดเลือกที่ยังไมหมดอายุการขึ้นบัญชี ใหเรียกตัวผูที่ไดรับการคัดเลือกจากบัญชีกอน หากไมมีบัญชีผู
ไดรับการคัดเลือกอยูเดิม หรือมีแตเรียกจนหมดบัญชี หรือบัญชีถูกยกเลิกแลว ใหเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือก
จากบัญชี กศจ. หรือบัญชี อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ไดดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ
และวิธีการนี้ ตามลําดับที่ และตามจํานวนตําแหนงวางที่ประกาศรับสมัคร โดยไมมีการขึ้นบัญชี การพัฒนา
กอนบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาแลว ตามจํานวนตําแหนงที่ประกาศรับสมัคร 

ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ ตองไดรับการประเมินการปฏิบัติงานใน
หนาที่เปนระยะเวลา 1 ป ตามวิธีการ องคประกอบ และตัวชี้วัด ที่ สพฐ.กําหนด หากมีผลการประเมิน      
ไมผานเกณฑการประเมิน ให สพฐ.ดําเนินการตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน พ.ศ.2551 ขอ 1 (7) 

ให กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษแลวแตกรณี ดําเนินการยกเลิกบัญชีผู
ไดรับการคัดเลือกเปนเฉพาะบุคคล เม่ือผูนั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี ้

 -ไดรับการบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีที่ไดรับการคัดเลือกที่มีอยูเดิม หรือบัญชีที่ไดรับการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ บัญชีใดบัญชีหนึ่งไปแลว 

 -ไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแตงตั้ง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด หรือไม  
สมัครใจที่จะรับการบรรจุและแตงตั้ง 

 -มารายงานตัวแตไมมีสถานศึกษาที่จะบรรจุและแตงตั้ง 
 -แจงสละสิทธิ์การบรรจุและแตงตั้ง 

  -ในวันที่บรรจุและแตงตั้ ง มีคุณสมบัติไมครบถวนตามมาตรฐานตําแหนงและไมผาน        
การพัฒนากอนแตงตั้ง 

การพัฒนา กําหนดใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการคัดเลือก  
เพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา โดยใหมีการพัฒนาสมรรถนะผูอํานวยการ
สถานศึกษา เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๖0 ชั่วโมง ดานคุณลักษณะผูอํานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค 
ภาวะผูนําทางวิชาการ และการบริหารและจัดการในสถานศึกษา ผูเขารับการพัฒนาตองมีระยะเวลาเขารับ
การพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 90 ของระยะเวลาการพัฒนา และตองผานเกณฑการประเมินไมต่ํากวารอยละ 
80 หากไมผานการประเมินตองเขารับการพัฒนาใหม 
 



-๑๗- 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนด รางปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ  
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี ้
1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก   ภายในวันศุกรที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๒. รับสมัครคัดเลือก    วันศุกรที่ 18 – วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 
(ไมเวนวันหยุดราชการ) 
3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายในวันเสารที่ 26 พฤศจิกายน 2559 
4. ประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงาน  วันอาทิตยที่ 27 พฤศจิกายน – วันศุกรที่ 2 ธนัวาคม 2559 
5.  สอบขอเขียน 
   (1) ความรูทั่วไปและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2559 
   (2) ความสามารถในการบริหารงานในหนาทีแ่ละสมรรถนะฯ  
6.  สอบสัมภาษณ      วันอาทิตยที่ 4 ธันวาคม 2559 
7. ประกาศผลการคัดเลือก     ภายในวนัศุกรที่ 9  ธันวาคม 2559 
8. พฒันากอนการแตงตัง้ฯ ตามมาตรา 80 (เวลา 60 ชั่วโมง)  วันอังคารที่ 13 – วันเสารที่ 17 ธนัวาคม 2559 
9. แตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา  วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2559 
10. ปฏิบัติงานทีส่ถานศึกษาเพื่อรับการประเมินในชวง 1 ป    วันพุธที่ 23 ธนัวาคม 2559 
 
ตารางสอบ ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกดัสํานกังานคระกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
ภาค ก ความรูความสามารถท่ัวไป โดยการสอบขอเขียนแบบปรนัย 
 

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ 
คะแนนเต็ม (100 

คะแนน) 
หมายเหต ุ

วันเสารที่ 3 ธันวาคม 
2559  

09.30-11.30 น. 

ความรูทั่วไปและกฎหมายที่เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน 

ความสามารถในการบริหารงานในหนาที่ 

50 คะแนน 

 

50 คะแนน 

50 ขอ 

 

50 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๘- 

ภาค ข ความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการประเมินและสอบสัมภาษณ 

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ 
คะแนนเต็ม (200 

คะแนน) 
หมายเหต ุ

วันที่ 24 พ.ย.-2 ธ.ค.
2559 

ประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงาน 150 คะแนน  

วันอาทิตยที่ 4 ธันวาคม 
2559 

ตั้งแต 09.00 น.เปนตน
ไป 

 

 

สอบสัมภาษณ 

 

 

50 คะแนน 

 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

กลุมนโยบายและแผน 

นายนันทภพ  เคหา รองผูอํานวยการสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาอางทอง แจงดังนี ้

๓.1๒ จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาตอบแทนพนักงานราชการและคาตอบแทนการจางครู 
        และผูปฏิบัติงาน ใหราชการ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 สพฐ.แจงจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาตอบแทนพนักงานราชการและคาตอบแทนการจางครู      
และผูปฏิบัติงานใหราชการ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้ 
  ๑) แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต งบบุคลากร คาตอบแทนพนักงานราชการตามกรอบอัตรากําลัง  
พนักงานราชการ รอบที่  ๔ ป งบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒,๗๔๗,๗๐๐ บาท                 
เงินประกันสังคม ๕ % ๑๐๘,๗๐๐ บาท ระยะเวลา ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐) 
  ๒) แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบการศึกษาภาค
บังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินการ 
     -คาตอบแทนการจางครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จํานวน ๒๖ 
อัตรา และครูสาขาขาดแคลน จํานวน ๑ อัตรา รวม ๒๗ อัตรา ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ 
๒,๔๓๐,๐๐๐ บาท เงินประกันสังคม ๕ % ๑๒๑,๕๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๒,๕๕๑,๕๐๐ บาท ระยะเวลา 
๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐)  
     -คาตอบแทนจางนักการภารโรง จํานวน ๒๑ อัตรา ๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท เงินประกันสังคม 
๕% ๕๖,๗๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๑,๑๙๐,๗๐๐ บาท 
  ๓) แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบการศึกษา     
ภาคบังคับ กิจกรรมคืนครูใหนักเรียนสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน 
 
 



-๑๙- 
      -คาตอบแทนจางธุรการโรงเรียน จํานวน ๖๒ อัตรา ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ 
๕,๕๘๐,๐๐๐ บาท เงินประกันสังคม ๕% ๒๗๙,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๕,๘๕๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลา 
๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐) 

      -คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง จํานวน ๔๔ อัตรา ๆ ละ ๙,๐๐๐ 
บาท เงินประกันสังคม ๕ % ๑๑๘,๘๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๒,๔๙๔,๘๐๐ บาท ระยะเวลา ๖ เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐) 
  ๔) แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตเด็กพิการไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรมคืนครูใหนักเรียน งบดําเนินงาน 
      - คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ (พี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม) 
จํานวน ๓๔ อัตรา ๆ ละ ๙,๐๐ บาท งบประมาณ ๑,๘๓๖,๐๐๐ บาท เงินประกันสังคม ๕ % ๙๑,๘๐๐ บาท 
รวมงบประมาณ ๑,๙๒๗,๘๐๐ บาท ระยะเวลา ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.1๓ จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตัง้แตระดับอนุบาลจนจบ  
        การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙  
 สพฐ.จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ (๗๐ %) และสําหรับสถานศึกษา    
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณเกินวงเงินที่ควรไดรับในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (๓๐ %) 
สพฐ.จะหักลบในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (๓๐ %) ตอไป โดยสถานศึกษาไมตองสงคืนให สพฐ.ในการ
ดําเนินการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” และการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผูเรียน ใหสถานศึกษาดําเนินการ 
โดยวางแผนดําเนินการในแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษาของสถานศึกษา และสามารถใชงบประมาณ     
งบเงินอุดหนุนในรายการคาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในการดําเนินการตามกิจกรรมดังกลาวรายละเอียด  
กลุมนโยบายและแผนไดแจงใหสถานศึกษาทราบแลว 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.1๔ การจัดสรรงบประมาณป ๒๕๖๐ งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 การจัดสรรงบประมาณป ๒๕๖๐ งบลงทุน คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง โรงเรียนที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณ ขอใหดําเนินการตามระเบียบที่เก่ียวของอยางเครงครัด และใหดําเนินการใหสอดคลองกับ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี ้

๑) รายการคากอสรางที่มีวงเงินตอรายการไมเกิน ๒ ลานบาท ใหดําเนินการจัดจางเพื่อให 
ทําสัญญากอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบประมาณใหเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) 
  ๒)รายการคากอสรางที่มีวงเงินตอรายการตั้งแต ๒ ลานบาทขึ้นไป แตไมเกิน ๑,๐๐๐     
ลานบาท ใหดําเนินการจัดจางเพื่อใหทําสัญญากอหนี้ผูกพันไดแลวเสร็จอยางชาภายในไตรมาสที่ ๑        
(๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) และเบิกจายตามความเหมาะสมของระยะเวลาดําเนินการแตละงวดงาน 
 
 
 



 
-๒๐- 

 สําหรับรายการคาครุภัณฑ ใหดําเนินการจัดซ้ือใหถูกตองตามคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ        
แตละประเภท/รายการ มีความโปรงใส ตรวจสอบได และใหมีความสอดคลองกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ของรัฐบาล 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

นางสาวสมรัก  ยวงเกตุ  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา แจงดงันี ้

๓.1๕ แจงเล่ือนงานชุมนมุลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
       องคอปุถัมภของคณะลูกเสือแหงชาติ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา  
       ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ กําหนดจัดระหวางวันท่ี ๒๔ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
       ณ คายลูกเสือวชิราวุธ   อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 ตามที่สํานักงานลูกเสือแหงชาติ กําหนดจัดโครงการงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ      
พระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ องคอุปถัมภของคณะลูกเสือแหงชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา       
๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ คายลูกเสือวชิราวุธ 
จังหวัดชลบุรี เพื่อใหลูกเสือไดอยูคายพักแรมประกอบกิจกรรมรวมกัน นํามาซ่ึงความสามัคคีเสริมสราง  
ความมีระเบียบวินัย และอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข ภายใตคําขวัญ ลูกเสือไทย รูรักสามัคคีเทิดไท   
มหาราชินี ๘๔ พรรษา” โดยสํานักงานลูกเสือจังหวัดอางทอง ไดรับโควตาลูกเสือเขารวมงานชุมนุมฯ จํานวน 
๑๕ หมู  (๑ หมู ประกอบดวย ผูบังคับบัญชา ๑ คน และลูกเสือ ๙ คน) รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน นั้น 

 เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวอยูในชวงไวอาลัย ๑๐๐ วัน ถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  สํานักงาน
ลูกเสือจังหวัดชลบุรี จึงขอเลื่อนการจัดงานชุมนุมดังกลาวไปกอน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.1๖ โครงการลูกเสือจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนเนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเดจ็ 
        พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดรับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกําลังลูกเสืออํานวยความสะดวกแกคนพิการ ผูสูงอายุ ผูปวย และเด็ก ใหไดรับ  
ความสะดวกสบายในการเขารวมแสดงความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช            
ณ บริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง และทองสนามหลวง ดังนี้ 
 -วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จํานวน  ๑๐๐  คน 
 -วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑๕๐ คน 
 ในการนี้ สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง ไดกําหนดดําเนินงานโครงการลูกเสือจิตอาสา 
บําเพ็ญประโยชนเนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ ๙ โดยมอบหมายใหโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน ๓๙ โรงเรียน และโรงเรียนสังกัด  
 



-๒๑- 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในสังกัด จํานวน ๕ โรงเรียน รวม ๔๔ โรงเรียน คัดเลือก
ลูกเสือสามัญรุนใหญและผูบังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนละ ๖ คน (ผูบังคับบัญชา ๑ คน, ลูกเสือ ๕ คน)    
รวม ๒๖๔ คน เขารวมโครงการฯ และกําหนดจัดรถรับ – สง ผูบังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ รวมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน ดังนี้ 

 -วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จํานวน ๒ คัน 

 - วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ จํานวน ๓ คัน 

๓.1๗ การตรวจสอบรายช่ือนักเรียนท่ีไดเปนตัวแทนแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดบัภาคกลาง 
        และภาคตะวันออก คร้ังท่ี ๖๖ จังหวดัจันทบุรี 

 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ขอความรวมมือโรงเรียนที่ชนะเลิศ เหรียญทอง ๘๐ คะแนน ขึ้นไป   
ไดเปนตัวแทนแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖ ณ จังหวัด
จันทบุรี ใหตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และครู กรณีมีขอผิดพลาด เชน ชื่อ หรือ ชื่อสกุล แจงที่กลุมสงเสริม 
การจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อโอนขอมูลใหจังหวัดจันทบุรี เจาภาพจัดการ
แขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.1๘ การรายงานผลการดําเนินงานดานยาเสพตดิในสถานศึกษา ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๐ คร้ังท่ี ๑ 

 ขอความรวมมือรายงานขอมูลผลการดําเนินงานปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตามนโยบายของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนําขอมูลเขาระบบ NISPA ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.๑๙ การจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา” ประจําป ๒๕๕๙ 
 ดวยสํานักงานลูกเสือจังหวัดอางทอง รวมกับสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง กําหนด  
จัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา” ประจําป ๒๕๕๙ เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย เนื่องในวันคลายวันสวรรคต 
โดยกําหนดประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ รัชกาลที่ ๖ ในวันศุกรที่ ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ คายลูกเสือกจังหวัดอางทอง ตําบลปางิ้ว อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง       
ขอเชิญหนวยงานและสถานศึกษา รวมพิธีดังกลาว ซ่ึงจะแจงรายละเอียดใหทราบตอไป 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

 



 

-๒๒- 

กลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

นายเชต  บุญมี  ศึกษานิเทศก กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา แจงดังนี ้

 ๓.๒๐  ผลการประกวดนักเรียนดเีดน ดานคุณธรรมและจริยธรรม ประจําป ๒๕๕๙ 

             ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมกับธนาคารออมสินจัดโครงการประกวด
โรงเรียนและนักเรียนดีเดน ดานคุณธรรมและจริยธรรม ประจําป ๒๕๕๙ ซ่ึงเปนปที่ ๑๐ (ปสุดทาย)        
โดยธนาคารออมสินสนับสนุนเงินรางวัลและคาใชจายในการประกวด ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน ขอใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาคัดเลือกตามวิธีการและหลักเกณฑที่กําหนดโดย
เครงครัด และสงใหคณะกรรมการกลุมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนเจาภาพหลักคัดเลือกตามสัดสวน      
ที่กําหนด โดยใหเสนอชื่อโรงเรียนและนักเรียนดีเดน ดานคุณธรรมและจริยธรรม ประจําป ๒๕๕๙  นั้น 
             บัดนี้ คณะกรรมการอํานวยการไดพิจารณาตัดสินผลการประกวดนักเรียนดีเดนดานคุณธรรม   
และจริยธรรม ประจําป ๒๕๕๙ เสร็จเรียบรอยแลว ซ่ึงผลการประกวดปรากฏวาเด็กชายณัฐนันท จุสุวรรณ  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒  โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ  ไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลนักเรียนดีเดน   
ไดรับรางวัลจากธนาคารออมสินจํานวน  ๔๐,๐๐๐  บาท  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.2๐ โครงสรางขอสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test: NT) 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. ความสามารถดานภาษา (Literacy) มีกรอบโครงสรางขอสอบ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
ขอสอบ

เลือกตอบ 

ขอสอบเขียนตอบ 

แบบตอบส้ัน แบบตอบอิสระ 

๑.บอกความหมายของคําและประโยคจากเรื่องที่ฟง ดู   

และอาน 

๔ ขอ   

๒.บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ ๓ ขอ   

๓.ตอบคําถามจากเรื่องที่ฟง ดู และอาน ๕ ขอ ๑ ขอ  

๔.บอก เลาเรื่องราวที่ไดจากการฟง ดู และอานอยางงาย ๆ ๕ ขอ   

๕.คาดคะเนเหตุการณที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ฟง ดู และอาน ๕ ขอ  ๑ ขอ 

๖.สื่อสารความรู ความเขาใจขอคิดเห็นจากเรื่องที่ฟง ดู  

และอานอยางเหมาะสม 

๕ ขอ ๑ ขอ  

รวมท้ังหมด ๒๗ ขอ ๒ ขอ ๑ ขอ 
 

 

 



 

-๒๓- 

หมายเหตุ   ๑.ขอสอบแบบเลือกตอบ ขอ ๑ คะแนน (ในแตละขอจะมี ๔ ตัวเลือกใหนักเรียน ระบาย 

                       ในกระดาษคําตอบ) 

  ๒.ขอสอบแบบเขียนตอบสั้น ขอละ ๒ คะแนน (สําหรับใหกรรมการระบายคะแนน 

                       ลงกระดาษคําตอบแตละขอจะมีคะแนน ๐,๑,๒)  

  ๓.ขอสอบแบบเขียนตอบอิสระ ขอละ ๔ คะแนน (สําหรับใหกรรมการระบายคะแนน 

                      ลงกระดาษคําตอบจะมีคะแนน ๐, ๑, ๒, ๓, ๔) 

๒.ความสามารถดานคํานวณ (Numeracy) มีกรอบโครงสรางขอสอบ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
ขอสอบ

เลือกตอบ 

ขอสอบเขียนตอบ 

แบบตอบส้ัน แบบตอบอิสระ 

๑.ใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร หรือทักษะ 

การคิดคํานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติหรือ 

หาคําตอบจากสถานการณตาง ๆ ในชีวิต ประจําวัน

เก่ียวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร เรื่อง จํานวน

และการดําเนินการตามขอบขายสิ่งเรา 

๑๑ ขอ ๑ ขอ  

๒.ใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร หรือทักษะการ

คิดคํานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ หรือหา

คําตอบจากสถานการณตาง ๆ ในชีวิต ประจําวัน

เก่ียวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร เรื่อง การวัด

ตามขอบขายสิ่งเรา 

๘ ขอ  ๑ ขอ 

(แสดงวิธีทํา) 

๓.ใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร หรือทักษะ 

การคิดคํานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ หรือ

หาคําตอบจากสถานการณตาง ๆ ในชีวิต ประจําวัน

เก่ียวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร  เรื่อง 

เรขาคณิต ตามขอบขายสิ่งเรา 

๓ ขอ   

๔.ใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร หรือทักษะ 

การคิดคํานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ หรือ     

หาคําตอบจากสถานการณตาง ๆ ในชีวิต ประจําวัน

เก่ียวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร  เรื่อง 

พีชคณิต ตอบขอบขายสิ่งเรา 

๓ ขอ   

 



-๒๔- 

ตัวช้ีวัด 
ขอสอบ

เลือกตอบ 

ขอสอบเขียนตอบ 

แบบตอบส้ัน แบบตอบอิสระ 

๕.ใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร หรือทักษะ 

การคิดคํานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ หรือ

หาคําตอบจากสถานการณตาง ๆ ในชีวิต ประจําวัน

เก่ียวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร เรื่อง การ

วิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน ตามขอบขายสิ่งเรา 

๒ ขอ ๑ ขอ  

รวมท้ังหมด ๒๗ ขอ ๒ ขอ ๑ ขอ 

 

หมายเหต ุ ๑.ขอสอบแบบเลือกตอบ ขอละ ๑ คะแนน (ในแตละขอจะมี ๔ ตัวเลือกใหนักเรียนระบาย 

                      ในกระดาษคําตอบ) 

  ๒.ขอสอบเขียนตอบแบบตอบสั้น ขอละ ๑ คะแนน (สําหรับใหกรรมการระบายคะแนน 

                       ลงกระดาษคําตอบแตละขอจะมีคะแนน ๐, ๑) 

  ๓.ขอสอบเขียนตอบแบบอิสระ ขอละ ๖ คะแนน (สําหรับใหกรรมการระบายคะแนน 

                       ลงกระดาษคําตอบจะมีคะแนน ๐, ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖) 

 

๓.ความสามารถดานเหตุผล (Reasoning Ability) มีกรอบโครงสรางขอสอบ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
ขอสอบ 

เลือกตอบ 

ขอสอบเขียนตอบ 

แบบตอบส้ัน แบบตอบอิสระ 

๑.มีความเขาใจในขอมูล สถานการณ หรือสารสนเทศ
ทางดานวิทยาศาสตร สิ่ งแวดลอม ดานสังคมศาสตร 
เศรษฐศาสตร และดานการดําเนินชีวิตอยางมีเหตุผล 

๓ ขอ ๑ ขอ  

๒.วิเคราะหขอมูล สถานการณ หรือสารสนเทศ โดยใช   
องคความรูดานวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม ดานสังคมศาสตร 
เศรษฐศาสตร และดานการดําเนินชีวิตอยางมีเหตุผล 

๖ ขอ ๑ ขอ  

๓.สามารถสรางขอสรุปใหม ออกแบบ วางแผน บนพื้นฐาน
ของขอมูล สถานการณ หรือสารสนเทศที่ผานการวิเคราะห
โ ด ย ใช อ ง ค ค ว ามรู ด า น วิ ท ย าศ าส ตร  สิ่ ง แ วด ล อ ม            
ดานสังคมศาสตร เศรษฐศาสตร และดานการดําเนินชีวิต
อยางมีเหตุผล 

๘ ขอ   

 

 



-๒๕- 

 

ตัวช้ีวัด 
ขอสอบ 

เลือกตอบ 

ขอสอบเขียนตอบ 

แบบตอบส้ัน แบบตอบอิสระ 

๔.สามารถตัดสินใจและแกปญหาอยางมีหลักการและเหตุผล 
หรือใหขอสนับสนุนขอโตแยงที่สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึง
คุณธรรมและจริยธรรม คานิยม ความเชื่อ ในกรณีที่ มี
สถานการณที่ตองการตัดสินใจหรือมีปญหา 

๑๐ ขอ  ๑ ขอ 

รวมท้ังหมด ๒๗ ขอ ๒ ขอ ๑ ขอ 

 

หมายเหต ุ ๑.ขอสอบแบบเลือกตอบ ขอละ ๑ คะแนน (ในแตละขอจะมี ๔ ตัว เลือกใหนักเรียนระบาย 

                       ในกระดาษคําตอบ) 

  ๒.ขอสอบแบบเขียนตอบสั้น ขอละ ๒ คะแนน (สําหรับใหกรรมการระบายคะแนนลง 

                       กระดาษคําตอบแตละขอจะมีคะแนน ๐, ๑, ๒) 

  ๓.ขอสอบแบบเขียนตอบอิสระ ขอละ ๔ คะแนน (สําหรับใหกรรมการระบายคะแนนลง 

                      กระดาษคําตอบจะมีคะแนน ๐, ๑, ๒, ๓, ๔) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.2๑   การประเมินคณุภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕๕๙            
                   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจงวา จะดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๕๙  เพื่อนําขอมูลสารสนเทศไปปรับปรุงและพัฒนานักเรียนใหผูเรียนมีสมรรถนะ
ที่สําคัญสูมาตรฐานสากล และกําหนดนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหสูงขึ้น โดยกําหนดการประเมิน 
ดังนี้ 
 ๑.  ประเมินผลอานออกเขียนไดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ปลายภาคเรียนที่ ๑
กําหนดประเมินพรอมกัน วันที่ ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙ และประเมินอานออกเขียนไดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่   ๑-๔ ปลายภาคเรียนที่ ๒  ประเมินนักเรียนทุกสังกัด กําหนดประเมินพรอมกันวันที่  ๒๓ 
กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 
                  ๒.  ประเมินความพรอมกอนสอบ O-NET ดวยขอสอบ Per O-NET ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  เฉพาะนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน กําหนดสอบตามความพรอมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                  ๓.  ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยขอสอบมาตรฐานกลาง ชั้นประถมศึกษาปที่  ๒-๕  
และชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๑-๒  ประเมินนักเรียนทุกสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดวันประเมินเอง
โดยใหอยูในชวงระหวางวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ  – ๓  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

 
 



-๒๖- 
 
                  ๔.  ประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ประเมินนักเรียน    
ทุกสงักัด กําหนดสอบพรอมกันวันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๖๐ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

นายนพปฏล  บุญพงษ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาอางทอง แจงดังนี ้

๓.2๒ มาตรการภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  ๑ , ๒  ) แนบทายรายงานการประชุม 

 มาตรการภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ ไตรมาส ๑ มี 3 เดือน กําหนดสํานักงบประมาณ
รายจาย ทุกเดือน ขอใหกรรมการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุน เดือนธันวาคม จะตอง
เบิกจายใหได 19 % ปที่แลวเบิกจายงบประมาณ ๑% ของเขตพื้นทีย่ังไมไดเบิกจายงบประมาณ 

 งบลงทุนต่ํากวา 2 ลานบาท ใหจัดซ้ือจัดจางภายในไตรมาสที่ 1 ใหผูบริหารโรงเรียนตรวจสอบ
หนังสือที่โรงเรียนไดรับงบประมาณ งบลงทุน (โรงเรียนแมเหล็ก) โรงเรียนละ 3 ลานบาทเศษ โอนไปให
โรงเรียนแลว เขตพื้นที่ฯยงัไมไดเบิกจายงบประมาณอีก 10 ลานบาท สํานักงานคลังจังหวัดประสานขอให
เบิกจายงบประมาณภายในวันศุกร ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี ้
  โรงเรียนวดัโคกพทุรา เครื่องตัดหญา   จํานวน 9,500 บาท 
                                              ตูเย็น     จํานวน ๙,740 บาท 
  โรงเรียนวดัโพธิวงษ เครื่องตัดหญา   จํานวน ๑๓,๐๐๐ บาท 
  โรงเรียนวดันางเลว เครื่องตัดหญา   จํานวน ๑๓,๐๐๐ บาท 
  โรงเรียนวดัยางชาย เครื่องตัดหญา   จํานวน ๑๓,๐๐๐ บาท 
  โรงเรียนวดัสุวรรณราชหงษ เครื่องตัดหญา  จํานวน ๑๓,๐๐๐ บาท 
  โรงเรียนชุมชนวดัริ้วหวา เครื่องตัดหญา   จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  โรงเรียนชุมชนวดัศีลขันธาราม เครื่องตัดหญา  จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  โรงเรียนบานไผหมูขวิด เครื่องตัดหญา   จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  โรงเรียนบานน้ําผึ้ง เครื่องตัดหญา   จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  โรงเรียนวดัตาลเจ็ดชอ เครื่องตัดหญา   จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  โรงเรียนวดัลิ้นทอง เครื่องตัดหญา   จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  โรงเรียนวดัสามโก เครื่องตัดหญา   จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  โรงเรียนวดัโพธิวงษ เครื่องทําน้ําเย็น   จํานวน ๔๕,๐๐๐ บาท 
  โรงเรียนวดัโบสถ(สามโก) ตูเย็น    จํานวน ๙,๔๐๐   บาท 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 



 

-๒๗- 

๓.2๓ ซักซอมแนวทางการใชจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปรงใส  
        (รายละเอียดตามเอกสารมายเลข ๓  )แนบทายรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.2๔ อนุมัติเงนิประจํางวด ปงบประมาณ ๒๕๖๐ รายการครุภัณฑการศกึษา สําหรับโรงเรียนท่ีม ี
        ความขาดแคลน จาํนวน ๙ โรงเรียน (รายละเอียดเอกสารหมายเลข ๔ ) แนบทายรายงาน     
การประชุม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 

นายอารักษ  อินทรพยุง  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน แจงดังนี ้

๓.2๕ แนวทางการใชเงินอุดหนนุรายบุคคล (อุดหนุนสมทบเงนิเดือนครูเพ่ิม) 

 ตามที่ สช.จัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคลสมทบเปนเงินเดือนครูตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ    
วาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๒)       
พ.ศ.๒๕๕๙ ระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษา ๒๖๔ บาท ตอคนตอป และระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๓๐ บาท ตอคนตอป ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๘ (เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ – 
กันยายน ๒๕๕๘) และปงบประมาณ ๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙) นั้น 

 สช.ไดแจงจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคล (อุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม) ประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๙ (ตั้งแตเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙ รวม ๑๒ เดือน เปนเงิน ๑,๑๖๗,๗๓๘ บาท โดย
โรงเรียนจะตองดําเนิน ดังนี้ 

  ๑. นําเงินอุดหนุนสมทบที่ไดรับเพิ่มไปจายเพิ่มเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
อัตราที่เปนธรรมและเหมาะสม โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และแจงใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทราบเปนลายลักษณอักษร หากมีเงินเหลือใหนําไปจายเปนคาพัฒนาสื่อการเรียน  
การสอน และครุภัณฑ พัฒนาอาคารสถานที่ 

  ๒. โอนเงินเขาบัญชีใหครูและบุคลากรทางการศึกษาแลว ใหจัดสงหลักฐานการปรับเงินเดือน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาพรอมสําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

  ๓. กรณีทีโ่รงเรียนมีการปรับเพิ่มเงินเดือนใหครูฯ แลวใหแนบหลักฐานการจายเงินเดือนครูที่
มีการปรับเพิ่มเงินเดือนดวย 

 สําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๘ (ธันวาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘) จะจัดสรรใหเม่ือ สช.ไดรับ
งบประมาณเพิ่มเติม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 



-๒๘- 

๓.2๖ ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองการบริหารจดัการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศกึษา 
        ปท่ี ๑-๓ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในการพัฒนาผูเรียน
ใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เนนทักษะการฟง พูด อานเขียน ภายใต
หลักการ เนนการใชภาษามากกวาวิธีใชภาษา ความคลองแคลว และความถูกตอง โดยจะใหปรับเวลาเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชั้น ป.๑ – ๓ จาก ๔๐ ชั่วโมงตอป เปน ๒๐๐ ชั่วโมง ตอป หรือ ๑ 
ชั่วโมงตอสัปดาหเปน ๕ ชั่วโมง ตอสัปดาห และมีแนวทางในการดําเนินงาน คือ การทบทวนคําศัพทกอน
เรียน เนนการใชภาษาใหสอดคลองกับชีวิตประจําวัน ใชสื่อเทคโนโลยทีี่หลากหลาย ใชบทเรียนจากหนังสือ 
เรียนมาขยายออกแบบจัดการเรียนการสอน และสอนเสริม เนนการชวยเหลือนักเรียนในการเรียนรู        
โดยคํานึงถงึความแตกตางระหวางนักเรียนเปนรายบุคคล  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.2๗ การประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 

 จากการศึกษาผลการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในปงบประมาณ 
๒๕๕๙ ที่ผานมา ยังมีโรงเรียนผานเกณฑการประเมินนอย ซ่ึงตามประกาศมีเพียง ๑๔ โรงเรียน ทั่วประเทศ 
มีโรงเรียนทีน่าสนใจในการเปนแบบอยางใหกับโรงเรียนในสวนภูมิภาค ไดแก 

- โรงเรียนอนุชนวัฒนา จังหวัดนครสวรรค ระดับคณุภาพมีมาก 
- โรงเรียนอาซาลโชตรีนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ระดบัดีมาก 
- และโรงเรียนอนุบาลกิตติกร จังหวัดชัยนาท ระดับด ี

ทั้ง ๓ โรงเรียนมีบริบทคลายกับโรงเรยีนเอกชนในจังหวดัอางทองที่นาสนใจศึกษาและนํามาปรับใช 

ในการดําเนินงานไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

หนวยตรวจสอบภายใน 

นางจนัทรา  จันทพันแจง  ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน แจงดังนี ้

 -การจัดสงรายงานทางการเงนิ ไดสงแบบฟอรมการรายงาน ตามหนังสือ สพป.อางทอง           
ท่ี ศธ ๐๔๑๗๔/๔๓๕๑  ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี ้
 ๑.๑ รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป พรอมถายเอกสารยอดเงิน
คงเหลือสุดทายของแตละบัญชีแนบดวย (สงทุกเดือน )  
 ๑.๒ รายงานการรับ – จาย เงินรายไดสถานศึกษา ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ  
พรอมสําเนาบันทึกการประชุมกรรมการสถานศึกษา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 



-๒๙- 

 -การสํารวจขอมูลเบ้ืองตน ประกอบการประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจําป 
๒๕๖๐ จากการตรวจสอบพบวา (ศธ ๐๔๑๔๗/๓๔๓๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙) 
 ๑.มีความเสี่ยงตั้งแตเริ่มตน คือ ยอดเงินที่โรงเรยีนกรอกมาไมถูกตอง ไมมีการสอบทานความถูกตอง 
สงไมครบทุกโรงเรียน ไมจัดสงเอกสารประกอบ 
 ๒.จากการตรวจสอบพบขอพิจารณา ดังนี้ 
 มียอดเงินคงเหลือในบางรายการเปนจํานวนมาก เชน  
 -เงินปจจัยพื้นฐาน 
 -คาเครื่องแบบ 
 -คาอุปกรณ 
 -รายหัว 
 -อาหารกลางวัน เหลือตองสงคืน ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๕๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 -การจัดสรรครุภัณฑใหปฏิบัติตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ ๐๔๐๒/ว ๓๑๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
โดยใหปฏิบัติตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๗๖๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ขอ ๓ (๓) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 -การรายงานผลการตรวจสอบภายใน หนวยตรวจสอบไดแจงผลการตรวจสอบภายในใหสถานศึกษา
ในสังกัดทราบแลว ขอใหรายงานผลการแกไขใหทราบตามกําหนดดวย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา   
  -ไมมี- 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เร่ืองอื่น  ๆ  (ถามี) 
  -ไมมี- 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.00 น. 
 

   กรวิภา  แสงนาค          ผูจดบันทึกการประชุม 
                    (นางสาวกรวิภา  แสงนาค) 
                                                       นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

                                                          สมบัติ  กลิ่นกุหลาบ          ผูตรวจบันทึกการประชุม 
            (นายสมบัติ  กลิ่นกุหลาบ) 
                  ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 
 


