
ด้านการรักษาไว้ 

          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 ด ำเนินกำรสนับสนุนข้อมูล เพ่ือกำรวำงแผน       
กลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล จัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน แผนกำรสรรหำบุคคลไปด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรบริหำร ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลบุคคล กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรที่มี
ประสิทธิภำพ และยกย่องชมเชยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อให้เกิดควำมรักและควำมผูกพัน
ต่อองค์กร โดยมีแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. จัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน แจ้งเวียนให้ข้ำรำชกำรในสังกัดทรำบ 
 2. จัดท ำประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำบุคคลไปด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำง เพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมรองรับกำรสูญเสียบุคลำกร เนื่องจำกกำรเกษียณอำยุรำชกำรในแต่ละปี 
 3. ปรับปรุงฐำนข้อมูลบุคลำกรในระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล ให้เป็นปัจจุบัน 
ทันสมัย และพร้อมใช้ 
 4. จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลำกร และสร้ำงเสริมขวัญและก ำลังใจ เช่น กำร
คัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น กำรคัดเลือกผู้มีจรรยำบรรณวิชำชีพดีเด่น กำรคัดเลือกบุคลำกรและ
หน่วยงำนที่เป็นต้นแบบในด้ำนต่ำง ๆ กำรให้ค ำอวยพรและของขวัญวันคล้ำยวันเกิด เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำง
ควำมรัก ผูกพัน เกิดควำมภำคภูมิใจร่วมกัน ระหว่ำงข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกับส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2   
 5. เสริมสร้ำงและให้ควำมรู้เกี่ยวกับวินัยและกำรรักษำวินัย เช่น ให้ควำมรู้ข้ำรำชกำร
และลูกจ้ำงเกี่ยวกับวินัยและกำรรักษำวินัยในหน่วยงำน ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
กำรประชุมเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ประจ ำเดือน ประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์ หรือทำงระบบ E-office  
 6. ควบคุมให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ และ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. 
ก ำหนด พร้อมทั้งให้กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร เลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ และเลื่อนค่ำตอบแทน
พนักงำนรำชกำร เป็นไปตำมห้วงเวลำที่กฎหมำยก ำหนด หำกมีข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจ ำหรือพนักงำน
รำชกำรร้องเรียน ร้องขอควำมเป็นธรรม ให้รวบรวมและเรียนน ำเสนอผู้บังคับบัญชำพิจำรณำโดยต่วน 
 



วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 —12.00 น. ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  
พร้อมด้วย รองฯ รัตนมารินทร์ สืบสายทองค า รอง ผอ.สพป.ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้อ านวยการโรงเรียน  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมผู้บริหารการศึกษาประจ าเดือนมิถุนายน 2562 เพ่ือแจ้ง            
ข้อราชการ และนโยบายของ สพฐ.ในการนี้ได้เชิญวิทยากรจาก ส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดลพบุรี บรรยาย
ในหัวข้อการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พร้อมกับมอบของขวัญ อวยพรวันคล้าย
วันเกิด และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) NT สูงกว่าระดับประเทศ 
ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มอบเกียรติบัตร ยกย่อง ชมเชย ให้กับสถานศึกษาท่ีมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ และ ผลการทดสอบ NT มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มอบของขวัญและอวยพรวันคล้ายวันเกิด ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา  
ที่มีวันเกิดประจ าเดือนในที่ประชุมฯ เป็นการสร้างเสริมขวัญและก าลังใจ 

 
 
 



วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 
พร้อมด้วย  รองฯ รัตนมารินทร์ สืบสายทองค า รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2, ผู้บริหารการศึกษา, 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดฯ ร่วมจัด 
กิจกรรมเนื่องในวันครู สพป.ลพบุรี เขต 2 “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี”  
พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร ยกย่อง ชมเชยเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนอนุบาลล านารายณ์                
อ.ชัยบาดาล  สพป.ลพบุรีเขต 2 

 

 



33 น.ส.จุฑารัตน์  ปลื้มมะลัง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
34 น.ส.สุนีย์  โตทิม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
35 นายยุทธ  อุไรพันธ์ นิติกรช านาญการพิเศษ 
36 นายธีระวุฒิ  หงษ์ค า นิติกรช านาญการ 
37 นางวินุช  อินจงใจ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
38 น.ส.อัญชลี  เกิดเล็ก นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
39 น.ส.ฐิตารีย ์ เกิดมาลัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
40 นางอรอนงค์  เดชสนธิ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
41 นางลักคณาวรรณ วงษ์บุญมี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
42 น.ส.ยุวนฐั  อ าลา นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
43 น.ส.ปัฐยา  สมบัติวงค์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
44 น.ส.สธุิดา  ใจเย็น พนักงานพิมพ์ดีด 
45 นายบวร  สุขประเสริฐ ช่างไม้ ระดับ ช 4 
46 นายสุรชาติ  บุญอนันต์ ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 3 
47 นายจ าเนียร  ตะกรุดเงิน ช่างไม้ ระดับ ช 4 
48 นางนภพร กุลอธิวรโชติ ลูกจ้างชั่วคราว 
49 น.ส.วรนชุ  ถมมา ลูกจ้างชั่วคราว 
50 นายนิด  ศรีภาชน์ พนักงานขับรถ 

ผู้ไม่มาประชุม  
1 นายวิชา  ท าเพียร ศึกษานิเทศก์ 
2 น.ส.สุจินดา  เนตร์ศิร ิ ศึกษานิเทศก์ 
3 น.ส.วันทนา  เจริญรัตนตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
4 นายศิริวัฒน์  ศิริวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
5 นางกรรษพร  กระตุดนาค นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
6 นางพีรดา  มาพรม นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
7 นายศรากร  อาจสมบุญ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
8 น.ส.จุฑามาศ  สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ 
9 น.ส.ชนิดา  วงษ์เนตร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
10 นางสาววิไล  บุญลา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
11 น.ส.ชนพิชา  ทรงเสรีย ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
12 นางชญารัตน์  บุญอนันต์ แม่บ้าน 
13 นายวิชิต  อินตระวังค์ ยาม 
14 นายอดิศร  สายน้อย ยาม 

ผู้เข้าร่วมประชุม  ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา   13.00 น. 



  นายต่อศักดิ์  บุญเสือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
ประธานการประชุม ด าเนินกิจกรรมก่อนการประชุม ดังนี้ 
  พิธีก่อนการประชุม 
  1. พิธีสวดมนต์ไหว้พระ 

2. พิธีกล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี 
“ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า 

จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งม่ันแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และของประชาชน 

สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ด าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมค าสอนแห่งศาสนา 
และตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป 

3. เพลงสรรเสริญพระบารมี 
  5. มอบของขวัญเนื่องในวันเกิดเจ้าหน้าที่ประจ าเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2561 ดังนี้ 

17 เมษายน  นางภคพร  ภู่แสนสอาด 
22 เมษายน  น.ส.จุฑารัตน์  ปลื้มมะลัง 
28 เมษายน  น.ส.ล าเพย  กลิ่นไทย 
9 พฤษภาคม  นางอรัญญา  อางอน 
14 พฤษภาคม  นางอรอนงค์  เดชสนธิ 
21 พฤษภาคม น.ส.บุษราค า  ยงยืน 
25 พฤษภาคม  นายต่อศักดิ์  บุญเสือ 
28 พฤษภาคม  นางศลิษา  ล้วนดี 

  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 :- ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เกิดในเดือนเมษายน พฤษภาคม ทุกท่าน 
ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุก
ท่านมีความสุข ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ลูกหลานตลอดไป  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
    1.1 ขอขอบคุณ 
          ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 :- ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการประเมิน
เชี่ยวชาญพิเศษเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยทั้งด้าน 1 และด้าน 2 ยังเหลือการอ่าน
ผลงานทางวิชาการประมาณเดือนมิถุนายน 2561 คงจะทราบผลว่าจะผ่านหรือไม่อย่างไร 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  3.1 ท าบุญตักบาตรในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด 25 พฤษภาคม 2561 
       ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 :- ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันเกิดครบ 59 ปี 
จึงจะท าบุญเลี้ยงเพลพระ 9 รูป ที่ห้องพระ สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้นิมนต์พระไว้แล้ว จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วม
ท าบุญพร้อมกัน 
 



  3.4 การจัดเวรยามใหม่  
       ผอ.รัชนี ค าศรี :- เพ่ือให้การจัดเวรยามถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะต้องมีหัวหน้าเวร ซึ่งจะต้องมีระดับที่สูงกว่าผู้อยู่เวร จึงได้จัดท าค าสั่งเวรยามใหม่ 
จะมีการปรับเปลี่ยนในบางคู่ อาจจะมีผลกระทบบ้างในเดือนแรก ๆ ต้องขออภัยด้วย 
       ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 :- ก็ขอให้ปฏิบัติตามค าสั่งเวรยามที่จัดใหม่ เพ่ือให้ถูกต้องตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี และบันทึกการอยู่เวรด้วย ถ้าหากมีการเปลี่ยนเวรก็ต้องท าบันทึกให้ถูกต้อง 
  3.5 พนักงานขับรถใหม่ 
       ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 :- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้รับ
คนขับรถมาใหม่ 2 คน คือ นายนิด  ศรีภาชน์  และนายอ านาจ  ชาติส าราญ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ  
   - ไม่มี - 
เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 

 
 
                                                
 (นางสาวนงค์เยาว์  หลาวเพ็ชร)    (นางรัชนี  ค าศรี) 
 นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
     ผู้จดรายงานการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ผู้ไม่มาประชุม     
1 นางรัชนี  ค าศรี ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
2 นายนิมิตร  โลหะเวช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 
3 นายวิเชียร  พูลพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม    
1 น.ส.นงค์เยาว์  หลาวเพ็ชร นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
2 นายสุรชาติ  บุญอนันต์ ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 3 
3 นายวันชัย  ปาลวัฒน ์ พนักงานขับรถ 
4 น.ส.จุฑารัตน์  ปลื้มมะลัง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
5 นายสุชาติ  สิงห์ประเสริฐ เจ้าหน้าที่ สกสค. 
6 น.ส.วิไล  บุญลา เจ้าหน้าที่ธุรการ 
7 นางปิชาพร  ดวงทิพย์ เจ้าหน้าที่ สกสค. 
8 นางปิยะฉัตร  อินทวงศ์ เจ้าหน้าที่ สกสค. 
9 น.ส.อัญชลี  แก้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ สกสค. 
10 นายสมจิตร  พุทธรักษา เจ้าหน้าที่ สกสค. 
11 นางชญารัตน์  บุญอนันต์ ลูกจ้าง สพป.ลพบุรี เขต 2 
12 นางนภพร  กุลอธิวรโชติ ลูกจ้าง สพป.ลพบุรี เขต 2 
13 น.ส.วรนชุ  ถมมา ลูกจ้าง สพป.ลพบุรี เขต 2 

 

เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
นายต่อศักดิ์  บุญเสือ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  

ประธานการประชุม ด าเนินกิจกรรมก่อนการประชุม พร้อมทั้งประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
  พิธีก่อนการประชุม 
  1. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

2. พิธีกล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี 
“ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า 

จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งม่ันแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และของประชาชน 

สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ด าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมค าสอนแห่งศาสนา 
และตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป” 

3. เพลงสรรเสริญพระบารมี 
  4. มอบของขวัญวันเกิดผู้อ านวยการโรงเรียนประจ าเดือน มีนาคม ดังนี้ 
    8 มีนาคม  นายนิตย์  ประจงแต่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 
  10 มีนาคม  นายชาญณรงค์  สิงห์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันตะลุง 
  11 มีนาคม  นายชูชาติ  บัวชุมสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 
  14 มีนาคม  นางมาลัย  เจียมเงิน  รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตะแบก 
  14 มีนาคม  นางสิริวรรณ  ชุนด ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าหลวง 
  17 มีนาคม  น.ส.เบญรัตน์  แก้วเรียน รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองส าราญ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
     - ไม่มี – 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
                                                                                
 
   (นางสาวนงค์เยาว์  หลาวเพ็ชร)              (นายต่อศักดิ์  บุญเสือ) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
    ผู้จดรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


