รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2

ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ณ โรงแรมขวัญเรือน
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

รายงานการประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ครั้งที่ 3 ประจําปี ๒๕๕9
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ณ โรงแรมขวัญเรือน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
--------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายปราโมทย์ แสนกล้า

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

2. นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์

รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

3. ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤต ตรีมงคล
4. นางบัวคํา ตั้งสุวรรณ์
5. นางสาววรรณา นาเจริญ
6. นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
7. นายประยุทธ ละม้ายแข
8. นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม
9. นางทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์
10. นายเกียรติศักดิ์ ศรีคําบล
11. นายสนธยา มิ่งขวัญ
๑2. นายมงคล รักษาทรัพย์
13. นางชนม์ณกานต์ ศรีจันทร์ธร
14. นางปราณีต จีนบุญมี
15. นายสันติ คงศิลป์
16. นางเฉลิมรัตน์ หนูปาน
17. นายสุเมธา ติยะบุตร
18. นางรภัสรา ราชโส
19. นางวาสนา สุขธนู
20. นางสาวนพมาศ เกิดภักดี
๒1. นายปฏิวัติ จันทร์ทิพย์
๒2. นายนิมิต แก้วบุบผา
23. นายโอภาส ศิลปเจริญ
24. นายศุภกร เพทภูมิ
25. นายสุพจน์ สมบูรณ์บูรณะ
26. นายวิจิตร์ พิกุลทอง
27. นายสิงดง โตมะนิตย์
28. นายสมโพธิ ช้างสีทา
29. นายประสบ โชติกวิรัตน์
๓0. นายสมชาย แสงดวงมาศ
๓1. นายสมพงษ์ ริดจะนา
๓2. นายชีพ ด้วงสูงเนิน

ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
รักษาการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบํารุงธรรม
รักษาการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบึงไม้
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่ามะปราง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม
รักษาการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุรีการาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองน้ําเขียวฯ
รักษาการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโป่งมงคล
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหาดสองแควฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าคล้อ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านผังสามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเตาปูน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสองคอนกลาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดถ้ําเต่า
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ่อโศรก
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ฯ

33. นายประมวล ธรรมวิจารณ์
34. นางสาวพรรณวดี ปามุทา
35. นาศุภชัย วีระวาทิน
36. นายสุชาติ พลธรรม
37. นางกชกร รุ่งหัวไผ่
38. นางดรุณี สดับสาร
39. นายชุมพร บุญน้อม
๔0. นายสุรชัย ภัทรากิจ
๔1. นางวัชรี สุนทรนนท์
42.นางศรีนวน เมยขุนทด
43. นายจําลอง งามพลกรัง
44. นางสัมฤทธิ์ พึ่งบุญ
45. นายขวัญชัย มีชาลี
46. นายสมชาย ร่วมชาติสกุล
47. นายบุญชู ใจผ่อง
48. นายวิเชียร อัมเรศ
49. นายประเวศ แจ้งประดิษฐ์
50. นายชยกร ควรระงับ
๕1. นางดัชณี ปานหงส์
๕2. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์
53. นายไพฑูรย์ พัฒนจันทร์
54. นายสมชาย สืบกระแส
55. นายธรรมนูญ บํารุงธรรม
56.นายฉัตรชัย กุลชูศักดิ์
57. นายวิชัย ชีวกานนท์
58. นายวิรัช สืบจุ้ย
59. นายชูชาติ อะโน
60. นางดัสสนี สังข์วงษ์
61.นางสาวบุญมี ทองอุ่นเรือน
๖2. นายฉัตรชัย กุลชูศักดิ์
63.นายธีรศักดิ์ ชัยนฤประเสริฐ
64. นางบุญรอด สุขประเสริฐ
65. นายสมหมาย ทองแดงเจือ
66. นายสมศักดิ์ คงสมนวน
67. นายมนตรี สุวรรณเนตร
68. นายไพรัช โตบารมีกุล
69 นายปรีชา นวนไทย
๗0. นายธงไชย อุ่นสกุล
๗1. นายอดิศักดิ์ ฉิมพลีพันธุ์

-2ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกรุง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดขอนหอม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนาบุญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชําผักแพว
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับบอน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านช่อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย ฯ
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสมัครฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองผักชี
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านจาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองครก
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบัวลอยฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยขมิ้น
ผู้อํานวยการโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยทองหลาง
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านไผ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองจิกฯ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านลาด
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองปลาหมอ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติวิหารฯ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสะเดาฯ

๗2. นางสาวกัญญ์ชิสา ทุมมาพันธ์
73. นางมะลิวรรณ บุญนะฤธี
74. นายสมศักดิ์ คัมภีพันธ์
75. นายบุญรวม สังข์น้อย
76. นายกิตติธัช มะลิวงษ์
77. นายอุทัย สังข์วงษ์
78. นางเอมอร บูรณศักดิ์
79. นางพิมพ์กมล ทิพย์มนตรี
80. นายธีรเดช ภูกองชัย
๘1. นายไพจิตร ไตรวงค์ย้อย
82. นายมนพ สภาพสวัสดิ์
83. นางจิรัฐยา พิมพ์แสง
84. นางพรทิพย์ หิรัญคํา
85. นายสมชาย ทองเปลว
86.นางกนิษฐา ศรีประดิษฐ์
87. นายพิชาติ แก้วกิริยา
88. นายสมชาย รักญาติ
89. นายประเวศ สิทธิกูล
๙0. นายบุญส่ง เย็นศรี
๙1. จ่าสิบเอกประคอง พุกสุข
๙2. นางสาวนริศรา เนาว์นิเวศน์
93. นางจิรสุดา อัมพร
94. นางพิมพ์ลดา ทับสาร
95. นายธวัช บัวสุวรรณ
96.ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ กุลประยงค์
97. นายวรการ เอกเจริญ
98. นายสําเภา พาราพิชัย
99. นายนิกร สันประเภท
๑๐0. นายไพลักษ์ ธานี
๑๐1. นางศรีเรียง พานทอง
๑๐2. นายศิริ เข็มพงษ์
103. นายอาณัติ พิกุลแก้ว
104. นายสมโชค คําแพง
๑05. นายกมล เฟื่องฟุ้ง
๑06. นางสาวนงค์ลักษณ์ พงษ์คํา
๑07. นายกิตภิ ัทธ์ รื่นสุข
๑08. นางกรองทิพย์ ทวีสขุ
๑09. นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล
110. นายสุรศักดิ์ วาดเขียน

-3ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโพนทอง
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกลาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดร่องแซงฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตรฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแค ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองห้า
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองห้าฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดลําบัว
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองโรง
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกุ่มหักฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองโพธิ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเจริญธรรม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทรฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองไทร
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางกง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านดอน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองสรวง ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านลํา ฯ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกกระต่าย ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองหมูใต้ ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองใหม่
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสร้างบุญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68

111. นางยุพนิ เทียนชุมพันธ์
๑๑2. นายพิชิต ศรีแสงเพ็ญ
๑13. นางประมวล ไปนอก
114. นายชินวงศ์ พงษ์นุ่มกุล
115. นายสัญญา สุขยืน
๑16. นายธงชัย ขนายงาม
๑17. นายพิชิต เรียบร้อย
๑18. นายพนม เปียสกุล
๑19. นายอดุลย์ ต้นคํา
๑๒0. นางสาวรัตนาภรร์ สวัสดี
๑๒1. นายถนัด จําปาทอง
๑๒2. นางฌญมน อรรคพันธุ์
123. นายวีรพงษ์ ไชยหงษ์
124. นายเล็ก ชนะชัย
125. นายสมพงษ์ อ่อนสําอางค์
๑26. นายบุญเลิศ สุมาลย์
127. นายนฤเบศร์ กาญจนาภา
๑28. นางกาญจนา ทุมพัง
๑29. นางทองเจือ เหมริธิ
๑๓0. นางวิไลลักษณ์ รวยลาภ
๑๓1. นางจิดาภา อิศวมงคล
๑๓2. นายชุ่ม อรรคพันธุ์
๑33. นายพงศณัฐ สุลํานาจ
134. นายอิทธิรัตน์ ควรชม
๑35. นางสาวทองเลิศ บุญเชิด
136. นายสมชาย โกจินอก
137. นายวิชิต ราษฎร
๑38. นายไพโรจน์ เงินวิเศษ
๑39. นางณัฐชยา บุญด้วยลาน
๑๔0. นายวสันต์ โพธิ์ไทร
๑๔1. นางสุทนิ ณ สงขลา
๑๔2. นางชัญญามนตร์ แก้ววงษา
143. นายไพศาล รุกขชาติ
144. นายไพศาล รุกขชาติ
145. นายวีระ นิ่มตลุง
๑46. นายสมพร หว่างกล่อม
๑47. นายเกรียงไกร โมราบุตร
๑48. นางเพลินพิศ เปลี่ยนสกุล
๑49. ว่าที่ พ.ต.วิชิรโรจน์ โคตะคาม

-4ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านหมาก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับพริก
ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับสนุ่น
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
แทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองไทร
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับกระดาน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งไทร
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําพญากลาง
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขานมนาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองโป่ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลําสมพุง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับดินดํา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าพลู
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน
ผู้อํานวยการวัดสวนมะเดื่อสามัคคี
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งตะขบ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวังยาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดปากน้ํา
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคําพราน
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี

๑๕0. นายประศาสน์ สุบิน

-5รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปึกสําโรง

ผู้ไม่มาประชุม (ไปราชการ)
1. นายเจตน์ รถกล
2. นายเล็ก ทาเพชร
3. นายไกรสิทธิ์ เกษี

4. นายนพภา ทองนพเก้า
5. นางกษมา แสนอ่อน
6. นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
7. นางบุญเกิด สิงหพานิช
8. นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์
ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 7 ราย
1. นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุข
2. นางสาวลฎาภา นาคคูบัว
3. นายนนทิศักดิ์ ผาผาย
4. นางวัชรินทร์ วงษ์ศิลป์
5. นางกฤตวรรณ อินทโมรา
6. นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร์
7. นางณฐพร คําผง

รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
รักษาการผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เรื่องระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1. แนวทางการปฏิบัติตามวิธีการพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
- ต้องเป็นคนที่น้ําไม่เต็มแก้ว คือ รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นและลูกน้อง
- ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราทุกครั้ง
- ทํางานคนเดียวไม่ได้ต้องมีทีม
- ต้องไม่แสดงหาผลประโยชน์
2. งานนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่สําคัญ จะไม่มกี ารายุบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน่วยงาน
เพิ่ม คือ ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจงหวัด จะทําหน้าที่กลั่นกรองงานวินัย งานวิทยฐานะ และงานย้าย
- จะทําให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ภายใน 5 ปี ผลิตครู พัฒนาครู
- จะทําการสอบ O-net ให้เป็นที่ยอมรับ คือ เฉลยข้อสอบ ให้ความสําคัญกับกระบวนการ
- จะทําให้เด็กเรียนท่องจําให้น้อยลง ฝึกคิดวิเคราะห์มากขึ้นครบทุกโรงเรียนภายใน 2 ปี และ
ขับเคลื่อน STEM
-จัดหาครูครบชั้นตรงสาขาภายใน 2 ปี เกลี่ยครู โดยการบรรจุ/จ้าง/ย้าย
-จะผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศใน 10 ปี จัดทําแผนอัตรากําลังล่วงหน้า
10 ปี / จัดทําฐานข้อมูล Demand Supply side
-ให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียนที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
-ซ่อมบ้านพักครูให้เสร็จภายในปี 60

-63.ผลคะแนน O-net ระดับประเทศ
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-84. การลงประชามติ ขอความร่วมมือและสนับสนุนในการดําเนินการออกเสียงประชามติโดยการจัด
ทําป้ายประชาสัมพันธ์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 พร้อมทัง้ แจ้งให้ทุกท่านต้องไปลงประชามติตามที่มีรายชื่ออยู่
ในทะเบียนราษฎร์ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. และได้แจกคู่มือ 1)หนังสือ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... 2)หนังสือคําอธิบายสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่
1 3)หนังสือคําอธิบายสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญ(10 เรื่องที่น่ารู้) เล่มที่ 2 4)หนังสือประเด็นคําถาม
หลักการและเหตุผลพร้อมคําอธิบายประกอบประเด็นคําถามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5. เชิญชวนตักบาตรดอกเข้าพรรษา ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ในระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม
2559 เวลา 09.00 น. และ เวลา 15.00 น. (รอบเช้า – บ่าย)
6. ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ณ บริเวณหน้าโรงเรียนท้าย
พิกุลฯ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. แต่งเครื่องแบบปกติขาว หลังจากนั้นขอเรียนเชิญร่วม
พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ อุโบสถวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
7. วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรี ณ วัดพระพุทธ
บาทฯ อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จํานวน 90 ต้น (เทียนทีห่ น่วยงานและประชาชนจอง) และเวลา 14.00–
17.00 น. จะมีพิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานจังหวัดสระบุรี ณ
บริเวณซุ้มประตูทางเข้าวัดพระพุทธบาทฯ และเชิญชวนเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา
และถวายเทียนพระราชทานจังหวัดสระบุรี ประจําปี 2559 วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลา
14.00 น. ณ บริเวณจุดรวมมวลชน (ริมทางเดินเท้า ถนนคู่ขนานฝั่งขาเข้า (การแต่งกาย เสื้อผ้าไทยลายดอก
เข้าพรรษา หรือเสื้อผ้าไทย)
8. เร่งรัดการจ่ายเงินให้ได้ตามเป้า ในภาพรวมเบิกจ่ายไปแล้ว 74.92% ส่วนระเบียบการเงินที่
เกี่ยวข้องให้เปิดดูที่ http://www.cgd.go.th
9. ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยและเปลี่ยนแปลงสัญชาติเป็นไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี อายุไม่ต่ํา
กว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อน 9 สิงหาคม 2541) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วไม่น้อย
กว่า 90 วันนับถึงวันออกเสียง ขอเชิญไปร่วมลงประชามติในเขตที่ว่าการอําเภอหรือเทศบาลที่อาศัยอยู่ ใน
วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น.
10. มีการสํารวจความคิดเห็นในการสร้างทางรถไฟระบบไฟฟ้า 4 เส้นทาง ที่ผ่านสระบุรี ได้แก่ สาย
บางซื่อ – อยุธยา – ภาชี – แก่งคอย – นครราชสีมา และถนนจิระ และอีกสายนั้น ได้แก่ สายบางซื่อ – อยุธยา
– ภาชี – บ้านหมอ – หนองโดน – ลพบุรี – ปากน้ําโพ
11. ให้เฝ้าระวังเด็กนักเรียนเรื่องไข้เลือดออกซึ่งมีระบาดในเขตอําเภอแก่งคอย ในเด็กอายุระหว่าง 2 – 5 ขวบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองการประชุม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ทปี่ ระชุมทราบ
๓.1 กลุ่มอํานวยการ
3.1.1 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหนึง่ ล้านกองบุญเทิดทูนองค์ราชัน
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้จัดส่งบัตรเชิญร่วมเป็น
เจ้าภาพหนึ่งล้านกองบุญเทิดทูนองค์ราชัน พร้อมสติ๊กเกอร์แขวนหน้ารถยนต์ เพื่อสร้างอาคารหอประชุม

-9“ร่มเกล้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 89 พรรษา” โดยส่งบัตรเชิญผ่านล็อคเกอร์โรงเรียนที่
ตั้งอยู่ในอาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2 นั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียน
ในสั งกั ดที่ได้ รั บบั ตรเชิ ญ พร้ อ มสติ๊ก เกอร์ แขวนหน้ ารถยนต์ จั ดส่ งเงิ นบริ จ าคได้ที่ กลุ่ ม อํา นวยการ
สพป.สระบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
3.1.2 ขอความอนุเคราะห์ร่วมทําบุญสร้างกําแพงแก้วรอบอุโบสถวัดใหม่สระพลอย
ตามที่วัดใหม่สระพลอย ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี กําลังก่อสร้างกําแพงแก้วรอบ
อุโบสถวัดใหม่สระพลอย และยังขาดปั จ จั ย อี ก จํา นวนมาก และได้ กํา หนดทอดผ้ า ป่ า สร้ า งกํา แพงแก้ ว ฯ
ในวั น เสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 10.39 และ สพป.สระบุรี เขต 2 ได้ดําเนินการมอบซองผ้าป่า
สร้างกําแพงแก้วฯ ให้ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดเรียบร้อยแล้วนั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนใน
สังกัดร่วมทําบุญสร้างกําแพงแก้วรอบอุโบสถวัดใหม่สระพลอยดังกล่าว และจัดส่งเงินบริจาคได้ที่กลุม่
อํานวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
3.1.3 ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์การสัง่ จองพระบรมรูปจําลองและเหรียญทีร่ ะลึก
ด้วยจังหวัดสระบุรี ร่วมกับศูนย์การทหารม้า พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี ดําเนินโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรียส์ มเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พื้นที่บริเวณค่ายอดิศร ศูนย์การทหารม้า และได้จัดสร้าง
พระบรมรูปจําลองและเหรียญที่ระลึก เพื่อมอบให้กับผู้ทมี่ ีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนการดําเนินตามโครงการ
ดังกล่าว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนใน
สังกัดประชาสัมพันธ์ และสั่งจองพระบรมรูปจําลองและเหรียญที่ระลึกดังกล่าว โดยจัดส่งบัญชีรายการสั่งจอง
เหรียญทีแ่ นบพร้อมเงินสั่งจอง ได้ที่กลุ่มอํานวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม
2559 (แบบสั่งจองแนบท้าย)
3.1.4 การดําเนินการระบบควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2559
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นสุด
ปีงบประมาณ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดให้ระบบการควบคุมภายในเป็น
ตัวชี้วัดที่ 43 ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี 2559 และให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการ
ปฏิบัติราชการทางระบบ Action plan Report System (ARS)
ขั้นตอนการดําเนินงานส่วนงานย่อย (กลุ่ม/งาน)
1. นําแบบ ปย.2 (ปีงบประมาณ 2558) มาติดตามผลการดําเนินงานว่าได้ดําเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปย.2
2. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ) ในระดับส่วนงานย่อย แล้วสรุปลง
ในแบบ ปย.1
3. นํากิจกรรม/งานในระดับส่วนงานย่อยมาวิเคราะห์หาความเสี่ยงตามแบบประเมินการควบคุม
ภายในด้วยตนเอง (แบบ CSA)

-104. เมื่อดําเนินการตามข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ให้นํากิจกรรม/งาน ที่ผลการดําเนินงานยังไม่ลดความ
เสี่ยงลงตามข้อ 1 และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ 2 และข้อ 3 มาหามาตรการ/แนว
ทางการปรับปรุงแล้วกําหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่ดําเนินการเสร็จ แล้วสรุปในแบบ ปย.2
5. จัดส่งแบบ ปย.1 และแบบ ปย.2 ให้ผู้รบั ผิดชอบระดับหน่วยรับตรวจ
หน่วยรับตรวจระดับสถานศึกษา(เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ)
1. แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา
2. นําแบบ ปอ.3 (ปีงบประมาณ 2558) มาติดตามผลการดําเนินงานว่าได้ดําเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปอ.3
3. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยรับตรวจ แล้วสรุป
ลงในแบบ ปอ.2
4. เมื่อดําเนินการตามข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ให้นํากิจกรรม/งานที่ผลการดําเนินงานยังไม่ลดความ
เสี่ยง
ตามข้อ 2 และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ 3 และแบบ ปย.2 ของกลุ่ม/งาน ที่ส่งมาให้
หน่วยรับตรวจ โดยให้คณะทํางาน/กรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงในระดับ
หน่วยรับตรวจ แล้วสรุปลงในแบบ ปอ.3
5. นํากิจกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปอ.3 มาสรุปเป็นความเรียงลงในแบบ ปอ.1
***สถานศึกษาให้จัดส่งแบบ ปอ.1 ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานการตรวจเงินจังหวัดสระบุรี
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559

3.2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3.2.1 เรื่อง การเบิก-จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาของบุตร แบบ One Stop Service
สพป.สระบุรี เขต 2 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาของบุตร แบบ One
Stop Service ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 น.
3.2.2 เรื่อง การชําระหนี้คา่ ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ด้วย สพฐ. ได้รบั แจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่ามีโรงเรียนในสังกัดค้างชําระค่าไฟฟ้า เพื่อให้เป็นการ
รักษาวินัยทางการเงินการคลังและไม่ให้มีหนี้ค้างชําระ จึงให้โรงเรียนนําเงินอุดหนุนรายหัวที่โรงเรียนได้รับ
งบประมาณจ่ายค่าไฟฟ้าให้เป็นปัจจุบัน โดยขอให้ถือเป็นภารกิจทีส่ าํ คัญ
3.2.3 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลการรับ-จ่ายเงินเดือน
ขอให้แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจําตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินเดือน(เปิดสลิปเงินเดือน) เนื่องจาก
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 การเบิกจ่ายเงินเดือนจะเข้าโครงการจ่ายตรงเงินเดือน ซึ่งฐานข้อมูลจะต้องถูกต้อง
ถ้าผู้ใดเปิด ไม่ออกกรุณาติดต่อกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์โดยด่วน เพื่อจะได้แก้ไขฐานข้อมูลให้
ถูกต้องต่อไป
• ขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจําเปิดสลิบเงินเดือน หากเปิดไม่ได้ให้แจ้งกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์โดยด่วน
• การจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจําให้ดําเนินการ
จัดทําการจ่ายตรงให้เรียบร้อย
3.2.4 เรื่อง การนําส่งเงินรายได้แผ่นดิน
ขอให้โรงเรียนนําสมุดเงินฝากธนาคารไปปรับเพื่อรับดอกเบี้ย และนําดอกเบี้ยส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

-113.2.5 เรื่อง การรับคืนสมุดคู่ฝาก (เอกสารแทนตัวเงิน)
ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้รับสมุดคู่ฝากคืนที่ กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1. โรงเรียนวัดหนองน้ําเขียว
16. โรงเรียนบ้านซับพริก
31. โรงเรียนวัดหนองจิก
2. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯ
17. โรงเรียนวัดบ่อโศรก
32. โรงเรียนวัดบ้านดง
3. โรงเรียนวัดคลองห้า
18. โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
33. โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี
4. โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
19. โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ 34. โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม
5. โรงเรียนบ้านเขานมนาง
20. โรงเรียนวัดบึงไม้
35. โรงเรียนวัดบ้านดอน
6. โรงเรียนบ้านซับกระดาน
21. โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร 36. โรงเรียนบ้านคลองไทร
7. โรงเรียนบ้านผังสามัคคี
22. โรงเรียนนิคมทับกวางฯ2 37. โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส
8. โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
23. โรงเรียนวัดท่าคล้อ
38. โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
9. โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล
24. โรงเรียนบ้านซับดินดํา
39. โรงเรียนบ้านซับบอน
10. โรงเรียนวัดโคกกรุง
25. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางฯ1 40. โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
11. โรงเรียนวัดห้วยทราย
26. โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
41. โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้
12. โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
27. โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 42. โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง
13. โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
28. โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน
43. โรงเรียนวัดนาบุญ
14. โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร
29. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68
15. โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 30. โรงเรียนวัดนาบุญ

3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
3.๓.๑ เรื่อง การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตําแหน่งครูผชู้ ่วย
๑.๑ ยกเลิกการรายงานการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตําแหน่งครูผู้ช่วย
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ แจ้งว่า อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ที-่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีมติ
ให้ แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ กรณีมีการดําเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ให้รายงานผลการประเมินแต่ละครั้ง ทุก ๓ เดือน ทุกๆ ครั้ง จนครบ ๘ ครั้ง ก่อนนําส่งสรุปผล
การประเมินเพือ่ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินแล้วให้ดํารงตําแหน่งครู ส่งให้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เพื่อรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
ทราบผลการประเมินแต่ละครั้งด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าโรงเรียนได้มีการประเมินการเตรียมความพร้อม และ
พัฒนาอย่างเข้มอย่างจริงจังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด เพื่อให้บรรลุตามความมุ่งหมายในการ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพครู ของตําแหน่งครูผู้ชว่ ย ก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ครู ซึ่งโรงเรียนได้ดําเนินการรายงานข้อมูลมาโดย
ตลอดแล้วนั้น
เนื่องจาก คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรือ่ ง การบริหารงานราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และให้โอนอํานาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ กศจ.ของจังหวัด
นั้น ๆ แล้ว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงให้โรงเรียนในสังกัดประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตําแหน่งครูผู้ช่วย อย่างจริงจังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
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การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เพื่อขออนุมัติ กศจ.สระบุรี แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดํารงตําแหน่งครู ต่อไป
๑.๒ ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตําแหน่งครูผู้ช่วย
เนื่องจาก ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม – 4 กรกฎาคม ๒๕๕๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้มีการเรียกผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน
ทั้งสิ้น 104 ราย ซึ่งบัดนี้ได้ครบกําหนดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นเวลา
๒ ปีแล้ว จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดที่มกี ารบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และยังไม่ส่งผลการประเมินดังกล่าว ให้ส่งผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ตําแหน่งครูผู้ช่วย ที่ครบกําหนด ๒ ปี และประเมินครบ ๘ ครัง้ แล้ว ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดยด่วน เพื่อจะได้จัดทําข้อมูลเสนอขออนุมตั ิ กศจ. แต่งตั้งครูผู้ช่วย ที่มผี ลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ให้ดํารงตําแหน่งครู ต่อไป
3.3.2 เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพืน้ ทีป่ ฏิบตั ิงานเป็น
ฐานด้วยระบบ TEPE online
ตามที่ สพป.สระบุรี เขต 2 ได้มีหนังสือถึงโรงเรียนและแจ้งผู้บริหารสถานศึกษา ในการประชุม
เมื่อเดือนมกราคม 2559 ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE
online อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร นั้น
ในการดํ าเนิ นการพั ฒนาในระบบดั งกล่ าว กระทรวงศึก ษาธิ ก ารกําหนดเป็ น นโยบายที่ ต้อ ง
ดํ า เนิ น การและติ ด ตามเร่ ง รั ด ให้ ผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร 38 ค(2) )เข้าอบรม โดยกําหนดให้มี
ผลต่อความก้าวหน้าทางตําแหน่งวิทยฐานะและการประกอบอาชีพ และการพัฒนาดังกล่าว เป็นตัวชี้วัดตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๙ ด้วย
สําหรับแนวทางการดําเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการ
พัฒนาตนเองอย่า งต่ อ เนื่ อง โดยใช้เ วลานอกเหนื อ เวลางานเข้าศึ ก ษาในระบบ โดยการลงทะเบีย นทาง
เว็ บ ไซด์ htt://www.tepeonline.org สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้มี
หนังสือเร่งรัดสําหรับการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งให้รายงานผลการ
พัฒนา โดยกําหนดให้ ว่า หากผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คนหนึ่ง คนใด สามารถเข้ารับการ
อบรมได้ จํานวน ๕ หลักสูตร หรือโรงเรียนใดสามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกคน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จักได้จัดทําเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อมอบให้ในการประชุม
ผู้บริหาร หรือโอกาสสําคัญต่อไป
ปัจจุบัน มีโรงเรียนรายงานผลการพัฒนาพร้อมส่งเกียรติบัตร มาแล้ว ๑๒๓ โรงเรียน ยังเหลือ
อีก ๑๘ โรงเรียน ยังไม่รายงาน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้อย่าง
ทั่วถึงกัน อีกทัง้ ยังเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางตําแหน่งวิทยฐานะและการประกอบอาชีพ ของผู้เข้ารับ
การพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษาได้สอดส่อง และกํากับดูแลให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการพัฒนาอย่างทั่วถึงกัน พร้อม
รายงานผลให้ทราบต่อไป
3.3.3 เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการคูปองพัฒนาครู ประจําปี
2559
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทําโครงการคูปองพัฒนาครู ประจําปี
2559 โดยกําหนดให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พัฒนาครูให้เป็นไปตาม
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สาระการเรียนรู้หลัก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ในการดําเนินการของ สพป.สระบุรี เขต 2 ได้พิจารณาให้ครู เข้ารับการอบรมกับคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และกําหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มสาระวิชา และ
คัดเลือกครูจากโรงเรียน จํานวน 10 โรงเรียน ที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา คือวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน ๑๓
คน วิทยาศาสตร์ จํานวน ๑๓ คน และภาษาไทย จํานวน ๑๔ คน รวม ๔๐ คน (ดังบัญชีรายชื่อที่แนบ)
กําหนดการอบรม แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ
๑. การเรียนในห้องเรียน ศึกษาภาคทฤษฎี ที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาไทย
- วันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ วิชาภาษาไทย
๒. Coaching and Mentoring
2.1 ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สพป.สระบุรี
เขต ๒ โดย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศึกษานิเทศก์
- วิชาคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมแสงเทียน
- วิชาภาษาไทย ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ
- วิชาวิทยาศาสตร์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ
2.2 ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สพป.สระบุรี
เขต ๒ โดย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศึกษานิเทศก์
- วิชาคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมแสงเทียน
- วิชาภาษาไทย ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ
- วิชาวิทยาศาสตร์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ
๓) การติดตามและประเมินผล โดย ผู้อํานวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ซึ่งจักได้แจ้ง
แนวทางให้ทราบในภายหลัง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามนโยบายของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

3.4 กลุ่มนโยบายและแผน
3.4.1 เรื่อง การรายงานข้อมูลสถิตทิ างการศึกษาด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
*หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๗๕๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
๒๕๕๙ ทางสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูล
ผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่ อ ให้ สํา นั ก งานเขตพื้ นที่การศึ ก ษาและโรงเรี ยน ได้ ว างแผนดําเนิ นการ
จั ดเก็บข้ อมูล นั กเรี ย นรายบุ ค คล ผ่ านระบบ Data Management Center : DMC และข้อ มู ล ผลการ
เรี ยนนักเรี ย นรายบุค คล ผ่ า นระบบ SchoolMIS ระบบข้ อมูลอาคารเรี ยนและสิ่ งก่ อสร้า งสถานศึกษา
ผ่านระบบ B-OBEC และระบบข้ อมูล ครุ ภัณฑ์ส ถานศึ กษา ผ่า นระบบ M-OBEC ข้ อมู ล ครู แ ละ
บุค ลากรทางการศึ ก ษา ผ่ า นระบบ EMIS ได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
*หนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๑๕๖/ว๑๗๐๘
เรื่อง แจ้งการจัดทําข้อมูลนักเรียน ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้โรงเรียนดําเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ DMC ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้
ดําเนินการแจ้งปฏิทินให้โรงเรียนดําเนินการบันทึกรายงานข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ส่วนระบบข้ อมูล อาคารเรีย นและสิ่ง ก่อสร้ าง
สถานศึ ก ษา B-OBEC และระบบข้อมูล ครูแ ละบุค ลากรทางการศึ กษาข้ อมูล ครุ ภัณฑ์ ส ถานศึ กษา
M-OBEC ผ่ านระบบ EMIS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามทีแ่ จ้งไว้ในปฏิทิน
ปัญหาทีพ่ บ
๑. การจั ดเก็บข้ อมูล นั กเรี ย นรายบุ ค คลในระบบ DMC
- พบว่ า บางโรงเรี ย นใส่ข้ อมูล นั กเรี ย นไม่ทัน เนื่ อ งจากรอเอกสารจากผู้ ป กครอง รอโรงเรี ยน
ต้น ทางย้า ยออก และทํา ให้ เกิดปั ญหานั ก เรียนซ้ําซ้ อ นกับ โรงเรีย นอื่ น ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่มาประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ให้
ดําเนินการโดยให้ยืนยันตัวตนนักเรียนเข้าไปในระบบเพื่อให้ทางส่วนกลางตัดตัวนักเรียนมาให้ โดยไม่ต้องรอ
โรงเรียนต้นทางย้ายออก ซึ่งบางโรงเรียนไม่สามารถดําเนินการทันเพราะรอติดต่อกับโรงเรียนต้นทาง
- โรงเรียนไม่ตรวจสอบจํานวนนักเรียนที่ชัดเจน กรณีเปิดเทอมแล้วนักเรียนไม่มาเรียน ซึ่งปรากฏว่า
นักเรียนย้ายไปเรียนที่อื่นแล้ว แต่โรงเรียนยังไม่เอานักเรียนออกจากระบบ ซึ่งกรณีนที้ างส่วนกลางจะยึดว่า
นักเรียนไปเรียนที่ไหน ยึดตัวตนนักเรียนที่เรียนอยู่จริง
- ในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้จัดกลุ่มไลน์ ข้อมูล DMC Saraburi2 ให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลของโรงเรียนใช้เป็น
ช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารของการจัดข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บางคนไม่ใส่ใจใน
การเข้ากลุ่มทําให้ไม่ได้รับข่าวสาร ต่าง ๆ ทําให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ต้อง
เร่งให้โรงเรียนจัดทําข้อมูลให้ได้ตามเวลา ที่กําหนด โดยต้องไปติดตามผ่านไลน์ผู้บริหาร สพป.สระบุรี เขต 2
แทน และจากปัญหาการไม่เข้าร่วมกลุ่ม ทําให้ บางโรงเรียนดําเนินการอัพข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาสไม่ทัน
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เข้าไปเลือกให้นักเรียนเป็นเด็กด้อยโอกาสทําให้ไม่มีข้อมูลในระบบ ซึ่งจะมีผลต่อ
งบประมาณต่อไป
๒. ระบบข้ อมู ลอาคารเรี ย นและสิ่งก่ อสร้ างสถานศึ ก ษา B-OBEC และระบบข้ อมู ล ครูแ ละ
บุค ลากรทางการศึก ษา ข้ อมู ล ครุ ภั ณ ฑ์ สถานศึก ษา M-OBEC ผ่านระบบ EMIS
- ส่วนใหญ่ปัญหาที่โรงเรียนไม่ดําเนินการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มาอบรมทําเฉพาะงานข้อมูล ส่วน
ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง มีเจ้าหน้าที่คนอื่นรับผิดชอบจึงไม่สนใจที่จะรับฟังการอธิบายการใช้ระบบต่าง ๆ และ
มิได้ส่งต่องานให้เจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบดําเนินการ
- โรงเรียนบางโรงเรียนไม่มีการเก็บรหัสสําหรับการเข้าแต่ละระบบ พอถึงกําหนดทําก็จะแจ้งว่าจํา
ไม่ได้ต้องสอบถามทุกครั้ง หรือเจ้าหน้าที่ที่ทําย้ายไปแล้วไม่ได้แจ้งไว้
- โรงเรียนละเลยไม่ได้ติดตามข่าวสาร หรืออ้างว่าไม่ได้มาอบรมไม่ทราบ โรงเรียนบางโรงเรียนดําเนินการ
ทําในวันสุดท้ายของกําหนดการ ทําให้ระบบข้อมู ล อาคารเรีย นและสิ่ง ก่ อสร้ า งสถานศึกษา B-OBEC
ยืนยันไม่ทัน ๑ โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านผังสามัคคี
3.5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3.5.1 เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี
ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ และให้ทุกภาคส่วน
ดําเนินการช่วยกันแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ และสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

-15โดยเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างภาครัฐที่เข้าไปพัวพันกับขบวนการค้ามนุษย์หรือละเลยไม่ทําหน้าที่จะถูก
ลงโทษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงขอกําชับให้โรงเรียน ผู้บริหาร สถานศึกษา
ครูและบุคลากรในสังกัด ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการค้ามนุษย์รวมถึงสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่
นักเรียนในสังกัดถึงภัยของการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ และเฝ้าระวัง สอดส่อง นักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อการถูก
ล่อลวง การล่วงละเมิด การค้าประเวณี การบังคับใช้แรงงานเด็ก หรือแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์
อย่างเข้มงวด จริงจัง หากพบปัญหาให้แจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ทันที จึงแจ้งให้
โรงเรียนทราบและถือปฏิบัติ
3.5.2 เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด “สระบุรีเกมส์” ครั้งที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ด้ ว ยสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต ๒ ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น เจ้ า ภาพ
ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด “สระบุรีเกมส์” ครั้งที่ ๑๔ โดยได้รับอนุมัติให้จัดทํา
โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฯ จากจังหวัดสระบุรี และได้เสนอโครงการแข่งขันกีฬาฯ ไปยังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน ๓,๕๐๐,๐๐๐บาท (สามล้านห้าแสน
บาทถ้วน)ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ ได้เตรียมการจัดทําปฏิทินการดําเนินการแข่งขันกีฬาฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3.6 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3.6.1.เรื่อง โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จัดทําโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล โดยมี
กิจกรรมการดําเนินงาน ดังนี้
๑. การประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รบั ผิดชอบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจํา
ตําบล ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ จํานวน ๓๙ โรงเรียน
๒. กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และศึกษาดูงาน วันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนรวมมิตร
วิทยา และโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้บริหารโรงเรียนดีประจําตําบล
จํานวน ๓๙ โรงเรียน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓. กิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยได้กําหนดปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และประเมิน
โรงเรียนดี ประจําตําบล ปี ๒๕๕๙ มี ๓ รูปแบบ คือ
๓.๑ นิเทศติดตามโรงเรียนดีประจําตําบลในสหวิทยศึกษาทีศ่ ึกษานิเทศก์แต่ละสหวิทยศึกษาที่
รับผิดชอบระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๓.๒ ประเมินความยั่งยืนในโรงเรียนดีประจําตําบล ปี ๒๕๕๔- ๒๕๕๘ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ประเมินฯ แบ่งเป็น ๔ ชุด ๆ ละ ๔ คน ประเมินโรงเรียนจํานวน ๒๘ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๒ สิงหาคม – ๑๖
กันยายน ๒๕๕๙
๓.๓ ประเมินโรงเรียนดีประจําตําบลต้นแบบ ปี ๒๕๕๙ ประกอบด้วยคณะกรรมการประเมินฯ
จํานวน ๙ คน ประเมินโรงเรียน จํานวน ๗ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙
๔. ให้โรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน ๓๙ โรงเรียน ส่งแบบการประเมินตนเองตามรูปแบบของ
โรงเรียนแต่ละประเภทไปยัง สพป.สระบุรี เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙
๕. จัดนิทรรศการผลงานการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล และวิธีการปฏิบัติที่ดี ๑ โรงเรียน ๑
อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

-166. โรงเรียนวิถีพุทธ ทุกโรงเรียนต้องเข้าไปประเมินตนเองทุกปี ทุกรอบ /1 ปี มี 2 รอบ และมี
โรงเรียนที่เข้าไปประเมินตนเองเพียง จํานวน 5 โรงเรียน ที่เหลือยังไม่ได้เข้าไปประเมินตนเอง ขอให้โรงเรียน
ที่ยังไม่ได้เข้าวิถีพุทธต้องเข้าไปประเมินพัฒนาตนเองด้วย โรงเรียนที่ยังไม่ได้สมัครโรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน 3
โรงเรียน คือ 1)โรงเรียนบ้านโป่งตะขบ 2)โรงเรียนวัดหาดสองแค และ 3)โรงเรียนบ้านซับบอน โรงเรียนที่
สามารถเป็นตัวอย่างของโรงเรียนวิถีพุทธได้คือ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก ระบบจะเปิดในระหว่างวันที่ 1
สิงหาคม – 15 กันยายน 2559 และสามารถเข้าไปแก้ไขรายละเอียดได้ หากพ้นกําหนดแล้วระบบจะปิดและ
ไม่สามารถเปิดได้
7. สพป.สระบุรี เขต 2 ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งรูปแบบการจัดกิจกรรมค่านิยม 12 ประการ ให้
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการด้วย เพื่อรายงาน สพฐ.

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
……………………………………- ไม่มี -.......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เลิกประชุม เวลา……..11.30…….น.

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางวัชรินทร์ วงษ์ศิลป์)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววรรณา นาเจริญ)
ผูอ้ ํานวยการกลุ่มอํานวยการ

