รายงานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ครั้งที่ 7/๒๕63
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 สพป.นนทบุรี เขต 1
........................................
ผู้มาประชุม
1. นายนพพร มากคงแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

2. นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

3. นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์
4. น.ส.อัมพร สงประชา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

5. นางสิริรัตน์ สังข์พวงทอง
6. นางวราภรณ์ ยอนถวิล

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

7. นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มภัย

แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

8. นางจารุ ฐิติสุริยารักษ์
9. นางสาวพรชนก คณาอนันต์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

10. นางนภสร เครือมาก
11. นางฉลวย ฝั้นเต็ม

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

12. นายภาณุวัฒน์ ทองเลิศหล้า
อำเภอเมืองนนทบุรี
13. นางสาววรรณชนก มั่นแน่

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ)

14. นายวิโรจน์ เอาสูงเนิน

แทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทพิทยา)

15. นางสาวมุกดา ธนไมตรีจิตต์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

16. นางสาวสุรีพร จิตต์เอื้อ
17. นางสาวพิมพ์พร เปรมหิรัญ
18. นางนุชจริน อุชชิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

19. ว่าที่ ร.ต.ประเชิญ รอดบ้านเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ)
20. ว่าที่ ร.ต.วีรวัฒน์ หว่างเพียร
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
21. นายสนอง อัดแสง
22. นายเอกไผท แก้วหอม
23. นางสาวนวภัทร น้ำใจ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโชติการาม

24. นายอภิสิทธิ์ บุตรน้ำเพ็ชร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม)

-225. นางสาวปิยะดา ศรีอินทร์สุทธิ์
26. นายสมจิตร์ ศิลานนท์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมอุทิศ

27. นายวิสูจน์ หลงสมบูรณ์
28. นายอาชวินทร์ กัญญสกุล

แทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

29. นางสาวจริยา ตระกูลเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฝาง
30. นางศรณี คุปติปัทมกุล
31. นางรุ่งรัตน์ เพ็งอาทิตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
แทนผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์

32. นางคมคาย น้อยสิทธิ์
33. นายทวิช โคตรชมภู

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

34. นางพนิดา อุสายพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุปถัมภ์

35. นายวีระพงษ์ พรรณโรจน์
อำเภอบางกรวย

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙

37. นายภัทร ธนสรานาต
38. นายจีระพงษ์ สิทธิทิม

แทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสวประชาอุทิศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงกระบือ

39. นางชัญญาพัชญ์ ธนัตพรภัคพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดซองพลู (วิทิตราชประชานุสรณ์)
40. นางอรสุดา มณีนวล

แทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

41. นางสาลินี สุขศิริ
42. นางสาวเดือนฉาย ชุติดำรง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน (ศีลพิบูลย์วิทยา)

43. นางสุภาพรรณ ประทุมมา

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์

44. นายทักษกร บัวศรี

รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบำรุง)
แทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

45. นางสุวรรณี ภาษาไทย
46. นางจินดารัตน์ หยงสตาร์

รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว
2. นางศศิธร ดีเหมาะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุปถัมภ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

3. นางสาวณัฐริน เจริญเกียรติบวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
4. นางรัชฏาภรณ์ ทิพย์กาญจนรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
5. นางหัทยาพร สุภาสูรย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

6. นางสาวสาวิตรี จุ้ยทอง
7. นางสาวสุภาณัน ยศมงคล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

8. นางสาวจิตตากานต์ วังคำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

-39. นางกิ่งเดือน ศรีชวโนทัย
10. นางโสภา ลอยหา

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
พิธีกร (นางสาวพัชริดา เมืองคำ และนายณัฐพงษ์ พลหน่วยตระกูล) เชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ที่ประชุมร่วมกันร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ ร้องเพลงสดุดีจอมราชา
เรื่อง ก่อนระเบียบวาระการประชุม
พิธีกร (นางสาวพัชริดา เมืองคำ และนายณัฐพงษ์ พลหน่วยตระกูล) เชิญประธานมอบธง โล่ เกียรติบัตร ให้กับ
โรงเรียน และครู ดังนี้
1. ธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ มอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า และโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) โรงเรียนละ 1 ผืน
2. โล่รางวัล
มอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก และประกวด แผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการ
เรียนรู้คลิป VDO ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
รางวัลชนะเลิศ - โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ภักดี)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55
(วัดโบสถ์ดอนพรหม)
3. เกียรติบัตร
3.1 โครงการโรงเรียนต้นแบบจิตอาสา
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินการขับเคลื่อน
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม ไปยังกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา นั้น คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบจิตอาสา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต ๑ ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบจิตอาสา เรียบร้อยแล้ว โดยผลการคัดเลือก ดังนี้
ลำดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า

รางวัลชนะเลิศ

ลำดับที่ ๒ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ลำดับที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ลำดับที่ 4 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

รางวัลชมเชย

-43.2 การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี
พ.ศ. 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินการคัดเลือก
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการนี้
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี
พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยผลการคัดเลือก ดังนี้
ประเภท สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ได้แก่
อันดับที่ 1 โรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทพิทยา)

ระดับทอง

ประเภท สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ได้แก่
อันดับที่ 1 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
อันดับที่ 2 โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ)

ระดับทอง
ระดับทอง

อันดับที่ 3 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

ระดับทอง

อันดับที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน (ศีลพิบูลย์วิทยา)

ระดับเงิน

ประเภท สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ได้แก่
อันดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
อันดับที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

ระดับทอง
ระดับเงิน

3.3 คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคณะกรรมการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
ประจำปี ๒๕๖3 ระดับเขตตรวจราชการที่ 2 (Cluster 2)
ในการนี้ การพิจารณาคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ประธานคณะกรรมการการบริหาร
ศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 2 (Cluster 2) จึงประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
ประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการที่ 2 โดยผลการคัดเลือก ดังนี้
1. การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563
1.1 ประเภท สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ได้แก่
โรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทพิทยา) จังหวัดนนทบุรี ระดับเงิน
1.2 ประเภท สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ได้แก่
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต จังหวัดนนทบุรี
ระดับทอง
1.3 ประเภท สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ได้แก่
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ระดับเงิน

-52. การคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563
2.1 ประเภท ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้แก่
นายจีรพันธุ์ ดวงษา
ระดับเงิน
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต จังหวัดนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1
2.2 ประเภท ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้แก่
นางปวริศา บรรเลงใจ
ระดับทอง
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต จังหวัดนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1
3.4 ผลการประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ
ประจำปี ๒๕๖๓
มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๙ โรงเรียน มีผลการประกวดโดยพิจารณาจากคะแนน
โหวตด้วยการกดถูกใจ และ การตัดสินของคณะกรรมการ ดังนี้
๑.พิจารณาจากคะแนนโหวตด้วยการกดถูกใจ ผลการตัดสิน ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ โรงเรียนวัดตำหนักใต้
๒. พิจารณาคะแนนจากคณะกรรมการตัดสิน ผลการตัดสิน ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
3.5 ผลการประกวด Best Practice การพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๓
มีโรงเรียนส่งผลงานเข้าแข่งขัน จำนวน ๑๔ โรงเรียน ผลการประกวดดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ได้แก่ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ได้แก่ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

รางวัลชมเชยอันดับที่ ๑
รางวัลชมเชยอันดับที่ 2
รางวัลชมเชย

ได้แก่ โรงเรียนวัดฝาง
ได้แก่ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
ได้แก่ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ

รางวัลชมเชย

ได้แก่ โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)

รางวัลชมเชย

ได้แก่ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

ได้แก่ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
ได้แก่ โรงเรียนวัดปราสาท(ปราสาทพิทยา)

-6รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลวิทยา)
ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

รางวัลชมเชย
ได้แก่ โรงเรียนวัดจันทร์(ผาด ไสวประชาอุทิศ
3.6 ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา ที่ปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินฯ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก
= 4 ค่าคะแนนที่ได้ 85 – 100
2. ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี

= 3 ค่าคะแนนที่ได้ 70 – 84

3. ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้
= 2 ค่าคะแนนที่ได้ 60 – 69
4. ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง = 1 ค่าคะแนนที่ได้ ต่ำกว่า 60
หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินฯ สถานศึกษา จำนวน 16 แห่ง ระหว่างวันที่ 15
ตุลาคม 2562 – 16 มีนาคม 2563 และได้รายงานผลการตรวจสอบและประเมินฯ ให้สถานศึกษาทราบแล้ว ทั้งนี้มี
สถานศึกษาที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา ระดับดีมาก จำนวน 6 แห่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยหน่วยตรวจสอบภายใน
ขอมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษา ที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับดีมาก จำนวน 6 แห่ง เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษา และเพื่อแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชี เป็นไปตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 อย่างถูกต้อง เหมาะสม ดังนี้
1. โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
2. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

ค่าคะแนนที่ได้ 95
ค่าคะแนนที่ได้ 93.50

3. โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม)

ค่าคะแนนที่ได้ 93

4. โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

ค่าคะแนนที่ได้ 90

5. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) ค่าคะแนนที่ได้ 87
6. โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)
ค่าคะแนนที่ได้ 85.50
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๖3 วันที่ 7 ตุลาคม ๒๕๖3
ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 สพป.นนทบุรี เขต 1
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

-7ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ(และถือปฏิบัติ)
4.1 โอนเงินประจำงวดค่าจ้างและค่าจ้างเหมาบริการ
นางสิริรัตน์ สังข์พวงทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ชี้แจงว่า สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ
ปี พ.ศ.2564 ดังนี้
- ค่าจ้างครูรายเดือนฯ ขั้นวิกฤติ+เงินเพิ่มพิเศษชดเชยประกันสังคม จำนวน 26 อัตรา
เป็นเงิน 795,600 บาท
- ค่าจ้างพนักงานพิมพ์ดีด + เงินเพิ่มพิเศษชดเชยประกันสังคม จำนวน 2 อัตรา
เป็นเงิน 36,720 บาท
- ค่าจ้างนักการภารโรงต่อเนื่อง + เงินเพิ่มพิเศษชดเชยประกันสังคม จำนวน 9 อัตรา
เป็นเงิน 165,240 บาท
- ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิม+เงินเพิ่มพิเศษชดเชยประกันสังคม จำนวน 23 อัตรา
เป็นเงิน 703,800 บาท
- ค่าจ้างธุรการ (จ้างเหมาบริการตามระเบียบฯ พัสดุ) จำนวน 9 อัตรา
เป็นเงิน 162,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นางสาวพรชนก คณาอนันต์ ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ชี้แจงว่า สพป.นนทบุรี เขต 1 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ จำนวน 10 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์, โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง), โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9, โรงเรียน
วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง), โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง, โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี, โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์,
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์, โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา, โรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสวประชาอุทิศ) สำหรับโรงเรียน
ที่เหลือจำนวน 22 โรงเรียน ขอความร่วมมือให้สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์และศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.rspg.or.th สวนพฤกษศาสตร์
สำหรับโรงเรียนที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ ต้องดำเนินการดังนี้
1. มีการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับการเรียนการสอน
2. จัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ในโรงเรียน
3. มีการรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน
4. การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ของพรรณไม้ในโรงเรียน

-85. การายงานผลการเรียนรู้
6. การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.3 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา
นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มภัย

แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้แจงว่าด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน มีคำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำนวน 1 ราย / และมีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น/สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จำนวน 1 ราย ดังนี้
ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง/ส่วนราชการเดิม

ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่

1 นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2

28 ต.ค. 63

2 น.ส.หฤทัย บุญประดับ

ผอ.ร.ร.บ้านนาต้นจั่น สพป.สุโขทัย เขต 2

รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

28 ต.ค. 63

มติที่ประชุม

รับทราบ
4.4 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มภัย แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้แจงว่า ด้วย สพป.นนทบุรี เขต 1 มีการพิจารณา
รับย้ายผู้อำนวยการโรงเรียน ไปดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 6 ราย ดังนี้
ที่

ชื่อ – สกุล

1

นางพนิดา อุสายพันธ์

2

น.ส.เดือนฉาย ชุติดำรง

3

น.ส.ณัฐยา วัฒนา
ปัญญาชน

ตำแหน่ง (เดิม)/สังกัด
ผอ.ร.ร.ประชาอุปถัมภ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดบางไกรใน
(ศีลพิบูลย์วิทยา)
สพป.นนทบุรี เขต 1
ผอ.ร.ร.วัดนาวังหิน
สพป.ชลบุรี เขต 2

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง (ใหม่)/
สังกัด
ผอ.ร.ร.อนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 55
(วัดโบสถ์ดอนพรหม) สพป.นนทบุรี เขต 1

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่
21 ต.ค. 2563
21 ต.ค. 2563

ผอ.ร.ร.นุ่มประสงค์วิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 1

21 ต.ค. 2563

4 นางศิริลักษณ์ ศรีวีระนุ
รัตน์

ผอ.ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ
(พิบูลบำรุง)
สพป.นนทบุรี เขต 1

ผอ.ร.ร.ประชาอุปถัมภ์
สพป.นนทบุรี เขต 1

21 ต.ค. 2563

5 นางคมคาย น้อยสิทธิ์

ผอ.ร.ร.วัดตำหนักใต้
(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
สพป.นนทบุรี เขต 1
ผอ.ร.ร.วัดเชิงกระบือ
สพป.นนทบุรี เขต 1

ผอ.ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)
สพป.นนทบุรี เขต 1

21 ต.ค. 2563

ผอ.ร.ร.วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) สพป.นนทบุรี เขต 1

21 ต.ค. 2563

6 นายจีระพงษ์ สิทธิทิม

มติที่ประชุม

รับทราบ

- 94.5 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจำปี 2564
นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มภัย

แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้แจง การเข้าไปเช็คประวัติการได้รับ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา แต่ละบุคคลสามารถเข้าไปเช็คประวัติการได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ มาลา ได้ที่ https://thanundon.soc.go.th (ระบบ
ทะเบียนฐานันดรบนอินเตอร์เน็ต)
วิธีการเข้าใช้
1. เข้า google คีย์ คำว่า “ระบบฐานั นดรบนอิน เตอร์เน็ ต ” จะปรากฏรูป ภาพของหน้ าจอสำนั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- 10 2. เข้าหน้าจอมุมซ้ายบนบรรทัดที่ 3 คำว่า “สำหรับผู้ใช้ทั่วไป” จะปรากฏรูปภาพ ดังนี้

3. ดำเนินการกรอกข้อมูลของตนเอง ประกอบด้วย
3.1 เลขบัตรประจำตัวประชาชน
3.2 ชื่อ (ไม่ต้องมีคำนำหน้านาม)
3.3 ชือ่ -สกุล
3.4 วันเดือนปีเกิด เช่น เกิด 1 มกราคม 2515 ให้กรอก 01/01/2515
3.5 กรณีเข้าใช้งานครั้งแรกไม่ต้องใส่รหัสผ่าน
3.6 กรอกตัวอักษร/ตัวเลข 4 ตัว ตามแบบที่ให้มา
3.7 คลิ๊กเข้าสู่ระบบ
3.8 หากเข้าใช้งานไม่ได้ให้โทรถามเจ้าหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรีที่หมายเลข
02-280-9000 ต่อ 1872 – 1876 ทั้งนี้ต้องถามข้อมูลด้วยตัวเองเท่านั้นเพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลจะถามให้กัน
ไม่ได้เด็ดขาด
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 11 4.6 กรณีศึกษาจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ราชพฤกษ์
1. กรณีศึกษาจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ราชพฤกษ์
นางสาวฤพินธร โลหนุต นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพป.นนทบุรี เขต 1 ชี้แจงว่า ตามที่ สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว
“ครูรร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ทำร้ายเด็กนักเรียน”
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ประสานมายังสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เพื่อขอให้นักจิตวิทยา ลงพื้นที่โรงเรียนสารสาสน์ วิเทศราชพฤกษ์ ร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพเพื่อช่วยจัดกิจกรรมบำบัดให้กับผู้ปกครองและนักเรียน โดยจะแบ่งทีมทั้งหมด 10 ทีม เพื่อไปจัดกิจกรรม
ทั้ง 10 ห้อง ประกอบด้วย 1) ห้องเด็กในสายชั้นอนุบาล 2 และ 3 จำนวน 8 ห้อง
2) ห้องของผู้ปกครอง จำนวน 2 ห้อง
สามารถสรุปผลการดำเนินการลงพื้นที่ได้ดังนี้
การจัดกิจกรรมเด็ก
นักจิตวิทยาและพยาบาลวิชาชีพดำเนินการจัดกิจกรรมกลุ่ม บางกลุ่มให้เด็กได้ทำกิจกรรมตามตาราง
เรียน และคอยสังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทำกิจกรรม บางกลุ่มมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม โดยการให้เด็กได้ร้อง ได้เต้น
โดยใช้เสียงเพลง ทางนักจิตวิทยา พยาบาลวิชาชีพ และทีม One home คอยสังเกตพฤติกรรมของเด็กระหว่างทำ
กิจกรรม โดยเด็กได้ให้ความร่วมมือ สนุกกับการทำกิจกรรม มีพัฒนาการเป็นไปตามวัยและเคารพกติกาได้เป็นอย่างดี
การจัดกิจกรรมผู้ปกครอง
- ในช่วงแรกจะเป็นการอธิบายวัตถุประสงค์ของการพูดคุย
- ให้ผู้ปกครองได้จัดลำดับถึงปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียด ความไม่สบายใจ และนำปัญหาที่ทำให้
เกิดความเครียดมากที่สุดมาพูดคุยกัน พร้อมกับสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึกถึงปัญหานั้น และร่วมกันหาแนวทางในการ
จัดการกับปัญหา และอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พูดถึงแนวทางในการจัดการกับปัญหา
ของตนเองก่อน
- ในช่วงท้ายของการทำกิจกรรมกลุ่มนักจิตวิทยาและพยาบาลวิชาชีพได้ให้ความรู้และคำแนะนำ
เกี่ยวกับสุขภาพจิตศึกษา วิธีการเยียวยาและดูแลจิตใจของผู้ปกครองและเด็ก พร้อมทั้งเพิ่มเติมแนวทางในการจัดการ
กับปัญหาที่เกิดขึ้น และวิธีการผ่อนคลายอารมณ์ความรู้สึก ทำให้ผู้ปกครองมีความรู้สึกผ่อนคลาย และสบายใจมากขึ้น
พร้อมทั้งจะนำแนวทางในการดูแลและจัดการกับพฤติกรรมของเด็กไปปรับใช้ให้เหมาะสม
มติที่ประชุม
รับทราบ

- 15 –
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา

15.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางโสภา ลอยหา)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวอัมพร สงประชา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

