รายงานการประชุมสัมมนาผูบริหารสถานศึกษา
สพป.ปทุมธานี เขต ๑
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖
ณ หองประชุมโรงแรมปทุมธานีเพลส อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี
*****************************************
ผูมาประชุม
๑. นายกําจัด คงหนู
๓. นายสมบัติ จันทรมีชัย
๔. นายวิรัช ฐติรัตนมงคล
๕. นายกฤษณะ เลิศวิชานันท
๖. นายสุรบัญชา วิชิตพันธ
๗. นายประพฤทธิ์ บุญอําไพ
อําเภอเมืองปทุมธานี
๑. นายกวี แกวมณี
๒. นายกฤษฎา กูรมะสุวรรณ
๓. พ.อ.อ.กิติศักดิ์ เพ็งสกุล
๔. นางสาวจิดาภา บุญสรางสม
๕. นายชัยพร มะลิ
๖. นายชาญ กองนาค
๗. นางชุณหพิมาณ ทรัพยมีชัย
๘. นายนิพนธ โพธิ์มั่น
๙. นายธเนศ ลําใย
๑๐. นางนันทนิจ เที่ยงพูนโภค
๑๑. นายนิเวศน เกิดปราชญ
๑๒. นายประสิทธิ์ แกวสด
๑๓. นางปยนันท โตปติ
๑๔.นายพรชัย ภัทรโกมล
๑๕. นางภัทรวดี รอดวงษ
๑๖.นางสาวยุพา ตั้งตน

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางคูวัด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไพรฟา
ผูอํานวยการโรงเรียนสุลักขณะ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดชินวราราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหงสปทุมาวาส
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเปรมประชากร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเทียนถวาย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน
ผูอํานวยการโรงเรียนขจรทรัพยอํารุง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดาวเรือง
แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดรังสิต
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมะขาม

๒
๑๗. นางวัชราภรณ กลอมเกลี้ยง
๑๘. นายวัชรินทร บุญคําภา
๑๙. นางสายใจ อุนนะนันทน
๒๐. นางสิรินทิพย เกษร
๒๑.นายสิงหโต แกวกัลยา
๒๒. นายสุทัศน ตุรงคเรือง
๒๓. นางสาวสมพิส สวัสดี
๒๔. นายสนธิชัย พงษนิกร
๒๕. นายอภิสิทธิ์ กรีทรัพย
อําเภอคลองหลวง
๑. นางกุลธิดา คอโนนแดง
๒. นางงามเนตร เบ็ญมาศ
๓. นายจาตุรณต เจริญฉวีวรรณ
๔. วาที่พันตรีจักรพงษ กองภา
๕. นางภัทรา บัวทอง
๖. นายเฉลียว อารีย
๗. นางอุษา จริตธรรม
๘. นางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน
๙. นายชุมพล ยอดเจริญ
๑๐. นายเทิดศักดิ์ เงินยวง
๑๑. นายธงชัย คอโนนแดง
๑๒. นางราตรี ตรีพรหม
๑๓. นายประไพ มีวิชัย
๑๔. นางปราณี อัมระปาล
๑๕. นางพันธทิพย จําปา
๑๖. นายภิรมย วงษสมาจารย
๑๗. นายมานพ ตุมโหมด
๑๘. นายมนตรี ศรีเพชร
๑๙. นางสาวลัดดา อิ่มอกใจ
๒๐. นายวชิระ เภาโฉมยงค
๒๑. นายวัฒนา เพ็ญพวงสินธุ

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาทํา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางพูน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดฉาง
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนาวง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางเดื่อ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโคก
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเพิ่มทาน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอูขาว
ผูอํานวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง
ผูอํานวยการโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
แทนผูอํานวยการโรงเรียนคลองหนึ่ง (แกวนิมิตร)
ผูอํานวยการโรงเรียนบางชวดอนุสรณ
แทนผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสวางภพ
ผูอํานวยการโรงเรียนบุญคุมราษฎรบํารุง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดผลาหาร
ผูอํานวยการโรงเรียนเจริญวิทยา
แทนผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกลางคลองสาม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเกิดการอุดม
ผูอํานวยการโรงเรียนอินทรนาวีราษฎรอุปถัมภ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวานบุญ
ผูอํานวยการโรงเรียนบึงเขายอน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตะวันเรือง
ผูอํานวยการโรงเรียนสังขอ่ําวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศิริจันทาราม

๓
๒๒. นางอัจฉรา รักษาชนม
๒๓. นายวินัย ฐิตะสุต
๒๔. นายสกล กลิ่นโกมล
๒๕. นางสายสุนีย จอดนอก
๒๖. นายสุชาติ แกวฉาย
๒๗. นางสุภัทรา บุตรรักษ
๒๘. นายสุรินทร แจงสุข
๒๙. นายอิทธิพล สุนิธิ
๓๐. นายไวพจน แกวนามไชย
๓๑. นายสมหมาย นัยโมกข
๓๒. นายสมหมาย เอี่ยมองคต
๓๓. นายอนุ อนุศาสนนันทน
๓๔. นายอรุณ พรหมจันทร
อําเภอลาดหลุมแกว
๑. นางกาญจนา คลายพุฒ
๒. นางสาวกาญจนา นิธีจันทร
๓. นายกิตติพัฒน แกวมา
๔. นายกฤชวัฎ คําพลอย
๕. นายจตุพงศ คลายพุฒ
๖.นางจรุญ จารุสาร
๗. นางจินตนา ทองใบ
๘. นายเจริญ ยังมี
๙. นายณรงค กิตติกาญจนาพร
๑๐. นายนิยม คงสําราญ
๑๑. นายอุทิศ เอกญาติ
๑๒. นายประวัติพงษ รอดกลาง
๑๓. นายปราโมทย ภูมิจันทร
๑๔. นายมนตชัย เปรมปราณี
๑๕. นายรังสฤษฏ ศรีแกว
๑๖. นายบุญสง ศรีเสถียร
๑๗. นางวริยดา ทองสวาง

แทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมูลเหล็ก
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบึง
ผูอํานวยการโรงเรียนวันครู 2502
ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69
ผูอํานวยการโรงเรียนลําสนุน
ผูอํานวยการโรงเรียนคลองสอง
ผูอํานวยการโรงเรียนปากคลองสอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพืชนิมิตร
ผูอํานวยการโรงเรียนจารุศรบํารุง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมงคลพุการาม
ผูอํานวยการโรงเรียนคลองหา (พฤกษชัฎฯ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกลาชอุม
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนาไม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองเจาเมือง
ผูอํานวยการโรงเรียนบางโพธิ์ใหม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอเงิน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลาดหลุมแกว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองขวางบน
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบัวแกวเกษร
ผูอํานวยการโรงเรียนคลองลาดชาง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนสวางราษฎรบํารุง
ผูอํานวยการโรงเรียนคลองพระอุดม
ผูอํานวยการโรงเรียนสามวาวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนสังฆรักษบํารุง
ผูอํานวยการโรงเรียนคลองลากคอน

๔
๑๘. นางวิภาดา แสงสุวรรณ
๑๙. นายสถาพร เพ็ญสุริยะ
๒๐. นายสุธี เชื้อไทย
๒๑. นายเสรี ปญจมณี
๒๒. นางสาวอรุณศรี เหลืองธานี
อําเภอสามโคก
๑. นางสาวณัฐชานันท โชตินิรันตนานุกูล
๒. นางณัฎฐพัชร กาญจนพิพิธ
๓. นายทวีวัฒน เชื้อนาค
๔. นายปริญญา แชมชมดาว
๕. นายประสาตร พันธุขนุน
๖. นายประสิทธิ์ วิไลรัตน
๗. นายปราโมทย คุมรักษา
๘. นายลือชัย เจริญผล
๙. นางไพผกา ผิวดํา
๑๐. นางยุพิน ประเสริฐกุล
๑๑. นายวิชัท ขุนอินทร
๑๒. นายวินัย สมคะเณย
๑๓. นายวิมล บรรณะทอง
๑๔. นายสักรินทร ยะลา
๑๕. นางสุรีพร ชูติกุลัง
๑๖. นายสุราษฎร จันผาผาย
๑๗.นายสมไชย วถิตไชยนนท
๑๘. นางสาวสมทรง รอดแจม
๑๙. นางรัตนาภรณ ทรัพยประเสริฐ
๒๐. นายการะเวก แสงเทศ
๒๑. นางอารียา วุฒิยางกูร

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบัวขวัญ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนคลองบางโพธิ์
ผูอํานวยการโรงเรียนคลองสระ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสหราษฎรบํารุง
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดจันทนกะพอ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดถั่วทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางนา
ผูอํานวยการโรงเรียนสุเหราใหมเจริญ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสะแก
ผูอํานวยการโรงเรียนสี่แยกบางเตย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทายเกาะ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานพราวใน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางเตยใน
ผูอํานวยการโรงเรียนศาลาพัน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสองพี่นอง
ผูอํานวยการโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเมตารางค
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเชิงทา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางเตยนอก
รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนวัดปทุมทอง
แทนผูอํานวยการโรงเรียนคลองบานพราว
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดไกเตี้ย

๒๒. นายอุทัย ทาขามปอม

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบัวหลวง

ผูไมมาประชุม
๑. นายสมมาตร ชิตญาติ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ (ไปราชการ)

๕
ผูเขารวมประชุม
๑. นายศักดา โปรงทอง
๒. นายเอนก ลวงลือ
๓. นางสงวนศรี วงศคช
๔. นางพิมพใจ กองชาง
๕. นางสาวยุวดี ววัฒนปฐพี
๖. นางอรินรัตน วาวกําเหนิด
๗. นายสวรรค เจริญทัพ
๘. นางสาวมาลี โภชนาทาน
๙. นางสาวยาจิต สัมฤทธิ์
๑๐. นางพรทิพย ศีตะโกเศศ
๑๑.นางสาววิภาวรรณ พึ่งโยธิน
๑๒. นายอุดมศักดิ์ ผานัด
๑๓. นางสาวปอวัลย ปานสังข
๑๔. นายธีรพัฒน ขันธหัตถ
๑๕. นานงอินทิรา หิรัญสาย
๑๖. นายทรงเดช ขุนแท
๑๗. นางวราพร ขุนแท
๑๘. นางลําเพย สนธิ
๑๙. นางสุวรรณา ละหุงเพ็ชร
๒๐. นายวิเชียร นกบิน
๒๑. นายประสิทธิ์ เสียงแจว
๒๒. นายสุวทิ ย พันธุผัก
๒๓. นายชวง ขํามาก
๒๔. นายชัชวาล ปลื้มสําราญ

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกลุมนิเทศตดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
ครูโรงเรียนคลองลากคอน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพรอม นายกฤษณะ เลิศวิชานันท รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เรียนเชิญ นายกําจัด คงหนู ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประธานที่ประชุม มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลใหแกโรงเรียนที่ไดรับการประเมิน
ใหไดรับรางวัลประเภทตางๆ ดังนี้

๖
๑.โรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนตนแบบในการดําเนินงานการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดและ
อบายมุขในแตละอําเภอ ดังตอไปนี้
อําเภอคลองหลวง
รางวัลชนะเลิศ
ไดแก โรงเรียนบุญคุมราษฎรบํารุง
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก โรงเรียนวัดสวางภพ
อําเภอเมืองปทุมธานี
รางวัลชนะเลิศ
ไดแก โรงเรียนวัดบางพูน
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก โรงเรียนวัดไพรฟา
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก โรงเรียนวัดเทียนถวาย
อําเภอสามโคก
รางวัลชนะเลิศ
ไดแก โรงเรียนศาลาพัน
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก โรงเรียนวัดสะแก
อําเภอลาดหลุมแกว
รางวัลชนะเลิศ
ไดแก โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก โรงเรียนบานคลองเจาเมือง
๒. สถานศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจําป ๒๕๕๕
๑. ประเภทสถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ขนาดใหญ ไดแก
โรงเรียนเทศบาลทาโขลง ๑
๒. ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ไดแก โรงเรียนวัดเมตารางค
๓. ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ไดแก ด.ช.อภิสิทธิ์ แจมจิต
นักเรียนโรงเรียนวัดเมตารางค
๓. สถานศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัลชนะเลิศระดับดีเดน โครงการสถานศึกษา
รวมใจ สรางนวัตกรรมในการใชรถใชถนน ประจําป ๒๕๕๖ (ระดับภาค) ไดแก โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ
จากนั้น นายกําจัด คงหนู ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต ๑ ประธานที่ประชุม ไดดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผูบริหารสถานศึกษา
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ไดมีคําสั่งบรรจุแตงตั้งให นางวริยดา ทองสวาง ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนคลองลากคอน อ.ลาดหลุมแกว สพป.ปทุมธานี เขต ๑

๗
๑.๒ การปรับเปลี่ยนอัตรากําลัง
เนื่องจากเดือนนี้เปนเดือนสิ้นปงบประมาณมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงในระดับตาง ๆ ซึ่ง
ในระดับกรม มีพระบรมราชโองการแตงตั้ง นายอภิชาต จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ มีผูบริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ
หลายทาน ขอเชิญ ผอ.สิงหโต แกวกัลยา เปนตัวแทนผูบริหารสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ มากลาว
อําลาและพูดคุยกับคณะผูบริหารสถานศึกษา
๑.๓ การจัดงานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ไดกําหนดจัดงานมุทิตาจิต ใหกับผูเกษียณอายุราชการ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศุภาลัย รีสอรท จังหวัดสระบุรี ขอให
ผูบริหารสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ และใหผูบริหารสถานศึกษา แจงครู ลูกจางประจํา ที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปนี้ ไปรวมงานดวย
จากนั้น นายบรรจบ สงฤทธิ์ ผูอํานวยการกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ สหกรณ
จังหวัดปทุมธานี ไดมาบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ ใหที่ประชุม
รับทราบเพื่อใชเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติตอไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ขอใหที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม
๒๕๕๖ ที่แนบมาพรอมระเบียบวาระการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ การประเมินคัดเลือกโครงการพัฒนาหองเรียนสีขาวเพื่อเปนตนแบบในการ
สรางภูมิคุมกันยาเสพติดและอบายมุข
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีนโยบายใหสถานศึกษาดําเนินงานหองเรียนสีขาว
ตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อการประกันคุณภาพดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในดานการปลอดสารเสพติด โดยมีมาตรฐานทั้งหมด ๓ มาตรฐาน ๘ ตัวบงชี้ ๓๒ เกณฑชี้วัดคุณภาพ
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ไดดําเนินการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเสร็จ
เรียบรอยแลว โดยมีเงินรางวัลสนับสนุนการดําเนินงานพรอมเกียรติบัตรใหโรงเรียน คือชนะเลิศ ไดเงินรางวัล
๕,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร และรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ ไดเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเปนตนแบบในการ
ดําเนินงานการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดและอบายมุขในแตละอําเภอ ดังตอไปนี้

๘
อําเภอคลองหลวง
รางวัลชนะเลิศ
ไดแก โรงเรียนบุญคุมราษฎรบํารุง
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก โรงเรียนวัดสวางภพ
อําเภอเมืองปทุมธานี
รางวัลชนะเลิศ
ไดแก โรงเรียนวัดบางพูน
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก โรงเรียนวัดไพรฟา
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก โรงเรียนวัดเทียนถวาย
อําเภอสามโคก
รางวัลชนะเลิศ
ไดแก โรงเรียนศาลาพัน
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก โรงเรียนวัดสะแก
อําเภอลาดหลุมแกว
รางวัลชนะเลิศ
ไดแก โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก โรงเรียนบานคลองเจาเมือง
ประธานที่ประชุม นายกําจัด คงหนู ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ไดมอบเกียรติบัตร
พรอมเงินรางวัลใหแกโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเรียบรอยแลว และขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ไดรับ
รางวัลดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประจําป ๒๕๕๕
กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําเกียรติบัตรสําหรับนักเรียน และสถานศึกษาที่ไดรางวัล
ชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจําป ๒๕๕๕ โดยมีโรงเรียนที่
ไดรับรางวัลชมเชยเขารับในวันนี้ ดังนี้
๑. ประเภทสถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ขนาดใหญ ไดแก
โรงเรียนเทศบาลทาโขลง ๑
๒. ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ไดแก โรงเรียนวัดเมตารางค
๓. ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ไดแก ด.ช.อภิสิทธิ์ แจมจิต
นักเรียนโรงเรียนวัดเมตารางค
ประธานที่ประชุม นายกําจัด คงหนู ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ไดมอบเกียรติบัตร
ใหแกโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเรียบรอยแลว และขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกดวย
มติที่ประชุม รับทราบ

๙
๓.๓ ผลการประกวดสถานศึกษารวมใจ สรางนวัตกรรมในการใชรถใชถนน
ประจําป ๒๕๕๖ (ระดับภาค)
ตามที่กรมการขนสงทางบก และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดจัดทําบันทึกความตกลงวาดวยการจัดประกวด “สถานศึกษารวมใจ สรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใชรถ
ใชถนน ประจําป ๒๕๕๖” เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานเปนเลิศในดานการบริหารจัดการความปลอดภัย
ในการ ใชรถใชถนน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาในระดับภาค ไดดําเนินการคัดเลือก
สถานศึกษาฯ เรียบรอยแลว ปรากฏผลการคัดเลือกฯ ดังนี้
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ อ.ลาดหลุมแกว สพป.ปทุมธานี เขต ๑
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีเดน ไดรับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พรอมโลเกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
ประธานที่ประชุม นายกําจัด คงหนู ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ไดมอบโลเกียรติยศ
พรอมเงินรางวัลใหแกโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัลดังกลาวเรียบรอยแลว และขอแสดงความยินดี
กับโรงเรียนที่ไดรับรางวัลดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๔ การแขงขันงานทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําป ๒๕๕๖
การจัดทําเกียรติบัตรการแขงขันงานทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําป
๒๕๕๖ โรงเรียนสามารถพิมพเกียรติบัตรไดในระบบทางเว็ปไซด http://central63.sillapa.net/sp-pte1
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๕ โครงการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C.)
สํานักงานลูกเสือจังหวัดปทุมธานี รวมกับชมรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ จัดทําโครงการ
ฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C.) จํานวน ๑ รุน ระหวางวันที่ ๕-๑๑ตุลาคม
๒๕๕๖ และ โครงการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C.) จํานวน ๑ รุน ระหวางวันที่
๑๕ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ คายฝกอบรมปางิ้ว อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๖ เชิญชวนโรงเรียนเขารวมโครงการสรางนักกีฬาเปตอง
ดวย พล.ต.ท.คํารณวิทย ธูปกระจาง ประธานชมรมกีฬาเปตองจังหวัดปทุมธานี
มีความประสงคสนับสนุนใหโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี ชวยกันสรางนักกีฬาเปตองเพื่อจะไดมีนักกีฬาที่มี
ความสามารถในอนาคตในจังหวัดปทุมธานีใหมากขึ้น จึงมอบใหกรรมการชมรมกีฬาเปตองจังหวัดปทุมธานี
ชวยกันคิดโครงการขึ้น โครงการขั้นที่ ๑ นี้ จะเริ่มตนในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ และเสร็จสิ้นในวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๗

๑๐
เพื่อใหคณะกรรมการฯ ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ชมรมฯ ขอใหโรงเรียนสมัครเขารวม
โครงการตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยใบสมัครไดที่ โทรสารหมายเลข ๐๒ ๕๘๑๗๒๖๖ หาก
ไมมีผูรูในการฝกสอนนักกีฬาเปตอง ชมรมเปตองจังหวัดปทุมธานี จะจัดอบรมใหเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๗ การตรวจสอบและคัดกรองการอานรูเรื่องและสื่อสารได โครงการเรงรัด
คุณภาพการอานรูเรื่องและการสื่อสาร
ดวยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงดวนที่จะลดปญหาการอานไมออก เขียนไมได
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใหมีการคัดกรองเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๖ เพื่อหาเด็กกลุมเสี่ยงที่ยังไมสามารถอานออกเขียนได นํามาสอนซอมเสริม และกําหนดเปาหมายนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๓ ทุกคน อานออกเขียนได ๑๐๐% ทั้งนี้ใหประเมินดวยแบบคัดกรองที่เขมขน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จึงจัดทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ดานการอานออกเสียง และความเขาใจในการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖ และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ ดังนี้
๑.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบอาน จากครูผูมีประสบการณสอนภาษาไทย
จัดเปนชุด ๆ ละ ๒ คน และใหสลับกรรมการโดยกรรมการชุดที่มาจากครูผูสอนโรงเรียนเดียวกัน ดําเนินการสอบ
นักเรียนในโรงเรียนอื่น ไมใชนักเรียนโรงเรียนของตน
๒.ดําเนินการสอบนักเรียนระหวางวันที่ ๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ และประมวลผลการ
สอบพรอมนําสงผลการสอบตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน โดยโปรแกรม Triple A ภายใน
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖
-ขอใหประธานสนามสอบไปรับขอสอบไดที่ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ในวันที่ ๒๑
กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป
-สอบวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ใหจัดหองสอบทั้ง ป.๓ และ ป.๖ และสงรายชื่อ
กรรมการคุมสอบเทากับจํานวนหองสอบ ให สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๘ การเบิกจายงบประมาณ ประจําป ๒๕๕๖
- การเบิกจายงบประมาณในปนี้ การสงเบิกจายรายการตาง ๆ เปนไปดวยความเรียบรอย
สําหรับโรงเรียนที่ยังไมสงเบิกรายการใด ก็ใหรีบดําเนินการโดยดวนดวย
-โรงเรียนที่ยังไมไดรับคูมือ EGP ขอใหไปติดตอขอรับไดที่กลุมการเงินและสินทรัพย
-อบจ.ปทุมธานี ขอเชิญผูบริหารสถานศึกษา และครูอัตราจาง ไปประชุม ในวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๕๖ ณ หองประชุมโรงเรียนสามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

๑๑
ผอ. สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ประธานที่ประชุม ไดกําชับในเรื่องการใชจายเงินรายหัว
หากโรงเรียนใดเบิกจายไมหมดมีเงินเหลือใหสงคืน สําหรับการจําหนายพัสดุ สิ้นปงบประมาณใหดําเนินการ
ใหเรียบรอยดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๙ การอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเกิดวิกฤตการณ
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดอบรมใหความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการเกิดวิกฤตการณ ใหกับเจาหนาที่ในสังกัด เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ภัยพิบัติตาง ๆ ที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยจากการกระทําของมนุษย ภัยจากรังสี การแจงเตือนภัย และเรื่อง
เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ โดยมีวัตถุประสงคใหผูเขารับการอบรมเผยแพรหรือถายทอดความรูที่ไดรับ
ใหกับบุคลากรในสังกัด เพื่อเตรียมความพรอมเมื่อเกิดภัยพิบัติตาง ๆ เอกสารของกรมบรรเทาสาธารณภัยที่ได
แจกใหกับผูบริหารสถานศึกษา เปนเอกสารที่ใหความรูเรื่องภัยตาง ๆ ขอควรระวังและขอปฏิบัติเมื่อเกิดภัย
ธรรมชาติหรือภัยจากการกระทําของมนุษย สามารถนําไปเผยแพรใหความรูแกบุคลากรในโรงเรียนได
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ มาตรการประหยัดพลังงาน
ตามที่รัฐบาล กําหนดยุทธศาสตรการแกไขปญหาดานพลังงานของประเทศไทย
และกําหนดใหทุกภาคสวนตองรวมกันดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ และถือปฏิบัติ
อยางเครงครัด นั้น ขณะนี้ ยังมีหลายโรงเรียนที่ยังกรอกขอมูลไมครบถวนตามไตรมาส ขอใหผูบริหาร
สถานศึกษา แจงผูรับผิดชอบดําเนินการดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ โรงพยาบาลเมืองปทุมบริการใหสวนลดคารักษาพยาบาล
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ไดรับแจงจากโรงพยาบาลเมืองปทุม แจงวาโรงพยาบาลฯ
มีความยินดีใหบริการโดยใหสวนลดคารักษาพยาบาล ๑๐ % สําหรับขาราชการครูในสังกัด โดยใหแสดงบัตร
ประจําตัวขาราชการ ทุกครั้งที่เขารับการรักษาพยาบาล จึงประชาสัมพันธมาใหทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓ เรื่องแจงจาก ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑
-การประเมินครูผูชวย ก.ค.ศ. ไดกําหนดใหรายงานทุกครั้ง โดยคณะกรรมการให
ขอเสนอแนะ ใหผูบริหารฯและคณะกรรมการมีการประเมินที่ตัวเด็ก กฎหมายไดใหความสําคัญกับผูบริหาร
สถานศึกษา ขอใหดําเนินการใหเปนไมตามหลักเกณฑ

๑๒
-การสอบคัดเลือกครูผูชวย อยูในขั้นตอนที่โรงเรียนที่มีอัตราวางมาเลือกวิชาเอก
และจะดําเนินการสอบโดย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ การสอบจะเปดกวางทุกคนมีสิทธิ์สมัครสอบ โดย สพฐ.
จะกําหนดวันสอบพรอมกันทั่วประเทศ
-วาที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คนใหม มีนโยบายใหผูบริหาร
สถานศึกษาอยูโรงเรียน และงานบางงานขอใหทําดวยตนเองเพื่อใหงานรวดเร็วขึ้นและมีความผิดพลาดนอย
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔ การสอบคัดเลือกขาราชการครู
การสอบคัดเลือกขาราชการครู ขณะนี้ ก.ค.ศ. ไดกําหนดให อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ดําเนินการ
สอบ ทุกขั้นตอน กําหนดการสอบจะแจงใหทราบอีกครั้ง สําหรับ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ขณะนี้
มี ๑๗ กลุมวิชาเอก ๒๖ อัตรา
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๕ การอบรมการใชโปรแกรม e-office
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ กําหนดจัดอบรมการใชโปรแกรม e-office ระดับโรงเรียน
โรงเรียนละ ๑ คน ขอใหโรงเรียนสงครูประจําการเขารับการอบรมโรงเรียนละ ๑ คน โดยจะจัดอบรมเปน ๓ รุน
ซึ่ง สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ไดสงกําหนดการอบรมใหโรงเรียนแลว และขอใหมาตรงตามวันที่กําหนด โดยเตรียม
ขอมูลรายบุคคลของโรงเรียนมาในวันอบรมดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
ผูจดรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวมาลี โภชนาทาน)
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ

(นางอรินรัตน วาวกําเหนิด)
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

