รายงานการประชุม Video Conference พุธเช้า ข่าว สพฐ.
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓
ครั้งที่ 7/๒๕62
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น.
ณ ห้องประชุมเวสาลี 2 สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
------------------------------ผู้มาประชุม
จานวน 11 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 4 คน
เริ่มประชุม เวลา 08.00 น. นายกิตติพันธ์ กุนทอง รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ประธาน
ในการประชุม กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายกิตติพันธ์ กุนทอง รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์
เขต 3 พร้ อมด้วย ผอ.กลุ่ ม และเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video
Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 21/2562 โดยมีนายบุญรักษ์ ยอด
เพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน เพื่อดาเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้ง
ชี้แจงข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดาเนินงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. มีดังนี้
1.1 ศาสตร์พระราชา
- โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ -ตอน โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชดาริ จังหวัดระยอง
1.2 เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู
- การปรับปรุงหนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่ายพัฒนาภาษาไทย)
นายกิตติพันธ์ กุนทอง รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3
1.3 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ จะเดินทางมาที่ ร.ร.วัด
ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1.4 การเลื่อนเงินเดือน สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ดาเนินการเรียบร้อย เมื่อ ศธจ.นครสวรรค์
ส่งคาสั่งเลื่อนเงินเดือนมายังส านักงานเขต ให้มอบหมายผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้ประกาศการเลื่อนขั้น
เงินเดือนต่อไป

1.5 การออกนิเทศโรงเรียน ธุรการโรงเรียน บางแห่ง ไม่ได้รับมอบหมายงานทางด้านธุรการ
ที่ต้องปฏิบัติ บางแห่งไม่มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนางานด้านธุรการของโรงเรียน
1.6 ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ บางโรงเรียนนาไปเป็นครูประจาชั้น
1.7 ตาแหน่งครูคลังสมอง ครูวิทย์ – คณิต สอนตรงตามตาแหน่งหรือไม่
1.8 เด็กนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะไปเรียน กศน. แต่ชื่อยังคงอยู่ในระบบของโรงเรียน
ให้โรงเรียนดาเนินการให้ถูกต้อง เมื่อผ่าน 10 มิถุนายน 2562 จะดาเนินการเกลี่ยอัตราจ้างและรายงาน
สพฐ.
1.9 โครงการ ITA สพป.นครสวรรค์ เขต 3 จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สพป. แพร่ เขต 1
ช่วงกลางเดือนมิถุนายน เพื่อศึกษาข้อมูลที่ต้องนามา UP ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
1.10 เครื่องสแกน ได้รับจัดสรรจาก สพฐ จานวน 6 เครื่อง มอบให้กลุ่มดูแล ดังนี้
1.10.1 กลุ่มอานวยการ
1 เครื่อง
1.10.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1 เครื่อง
1.10.3 กลุ่มนโยบายและแผน
1 เครื่อง
1.10.4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1 เครื่อง
1.10.5 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1 เครื่อง
1.10.6 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
1 เครื่อง
1.11 เครื่องปรับอากาศ ได้รับจัดสรรจาก สพฐ จานวน 3 เครื่อง มอบให้กลุ่มดูแล ดังนี้
1.11.1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
1 เครื่อง
1.11.2 ห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ
2 เครื่อง
1.12 เครื่องสารองไฟ ได้รับจัดสรรจาก สพฐ จานวน 11 เครื่อง มอบให้กลุ่มดูแล ดังนี้
1.12.1 กลุ่มอานวยการ
1 เครื่อง
1.12.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1 เครื่อง
1.12.3 กลุ่มนโยบายและแผน
1 เครื่อง
1.12.4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1 เครื่อง
1.12.5 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2 เครื่อง
1.12.6 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
1 เครื่อง
1.12.7 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
1 เครื่อง
1.12.8 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1 เครื่อง
1.12.9 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
1 เครื่อง
1.12.10 กลุ่มกฎหมายและคดี
1 เครื่อง
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 กลุ่มพัฒนาบุคลากร
3.1.1 งานคูปองครู สพฐ.กาลังดาเนินการ
3.2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
3.2.1 หลักสูตรต้านทุจริต ให้ประชุม อบรม และขยายผล โดยกลุ่มเป้าหมายการ
จัดการอบรม ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ผู้อานวยการกลุ่ม ประธานศูนย์คุณภาพกลุ่มอาเภอ ประธานศูนย์คุณภาพ
กลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารบรรจุใหม่(วันที่ 1 มีนาคม 2562) ครูบรรจุใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 10.00 น.

(นางหทัย อุดมการเกษตร)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จดบันทึกประชุม

(นางสาวดวงรัชต์ พงษ์ประเสริฐ)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้อานวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

