
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

 

ล าดับ ภารกิจ/กิจกรรม กิจกรรม 

1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 รายละเอียดกิจกรรม 

2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ รายละเอียดกิจกรรม 

3 
งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่/
สถานศึกษา/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชน 

รายละเอียดกิจกรรม 

4 งานเลขานุการ กตปน. รายละเอียดกิจกรรม 

5 งานอัตราก าลังและสรรหาบรรจุแต่งตั้ง รายละเอียดกิจกรรม 

6 
งานคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับ
การประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ 

รายละเอียดกิจกรรม 

7 การบริหารงานโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน รายละเอียดกิจกรรม 

8 การพิจารณาความดีความชอบ รายละเอียดกิจกรรม 

9 การจัดท าแผนอัตราก าลัง รายละเอียดกิจกรรม 

10 การกลั่นกรองการตรวจนับการมีตัวตนของนักเรียน รายละเอียดกิจกรรม 

11 ความร่วมมือระหว่าง สพป.ลพบุรีเขต 2 และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร  เพื่อติดตามประเมินผลโครงการPLC 
 

รายละเอียด
กิจกรรม 

12 การขับเคล่ือนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล รายละเอียด
กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 2562 

 

 
 

1 ,2 



 

 



 
 

https://drive.google.com/file/d/1QVeF7lriWYDazK8YzyNa3XVSBddkK_Zh/view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1QVeF7lriWYDazK8YzyNa3XVSBddkK_Zh/view
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https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bG9wYnVyaTIuZ28udGh8dW5pdGVkbG9wYn
VyaTJ8Z3g6NjVmNzJmZDM1NjNlZDg0Yg 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bG9wYnVyaTIuZ28udGh8dW5pdGVkbG9wYnVyaTJ8Z3g6NjVmNzJmZDM1NjNlZDg0Yg
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bG9wYnVyaTIuZ28udGh8dW5pdGVkbG9wYnVyaTJ8Z3g6NjVmNzJmZDM1NjNlZDg0Yg


คณะกรรมการ กตปน.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bG9wYnVyaTIuZ28udGh8dW5pdGVkbG9wYn

VyaTJ8Z3g6NjVmNzJmZDM1NjNlZDg0Yg 

 

 

 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bG9wYnVyaTIuZ28udGh8dW5pdGVkbG9wYnVyaTJ8Z3g6NjVmNzJmZDM1NjNlZDg0Yg
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bG9wYnVyaTIuZ28udGh8dW5pdGVkbG9wYnVyaTJ8Z3g6NjVmNzJmZDM1NjNlZDg0Yg


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ดร ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  
รองฯ รัตนมารินทร์ สืบสายทองค า รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2,  นายชาญ  สุคนธ์สราญ  

ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. ลพบุรี, นายกิจจา จงประเสริฐ ผู้แทนใน กศจ.ลพบุรี , นางสาวชนพิชา  
ทรงเสรีย์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวล าเพย  กลิ่นไทย  ผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับ  
ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อ าเภอพัฒนานิคม   

สพป.ลพบุรี เขต 2 

 

 

http://118.172.154.133/lbr2/index.php/8-2016-03-17-08-29-34/697-2018-11-30-04-12-04 
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http://118.172.154.133/lbr2/index.php/8-2016-03-17-08-29-34/697-2018-11-30-04-12-04


การบริหารงานโดยการใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน 

 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  
มอบหมายให้ รองฯ  รัตนมารินทร์ สืบสายทองค า รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย  
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล, ประธานกลุ่มโรงเรียน, ข้าราชการครู  และบุคลากร 

ทางการศึกษาในส านักงาน  ร่วมประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 3 /2562 
ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สพป.ลพบุรี เขต 2 

 

 

http://118.172.154.133/lbr2/index.php/8-2016-03-17-08-29-34/841-3-2562 
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http://118.172.154.133/lbr2/index.php/8-2016-03-17-08-29-34/841-3-2562


  

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา13.30 น. ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  
พร้อมรองฯ รัตนมารินทร์ สืบสายทองค า รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2, ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล, 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน, ผู้อ านวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้จัดประชุม 

คณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 
ราชะสุรสีห์กัณฑ์ สพป.ลพบุรี เขต 2 
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การกลั่นกรองการตรวจนับการมีตัวตนของนักเรียน 

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  
พร้อมด้วยประธานและรองประธานกลุ่ม โรงเรียน, ผอ.กลุ่มฯ, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร 

ทางการศึกษาท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ การประชุมเพ่ือกลั่นกรองการตรวจนับการมีตัวตน  
ของนักเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามนโยบายการปฏิบัติ 

และข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องด าเนินการเกี่ยวกับการรายงานจ านวนนักเรียน  เพ่ือแก้ปัญหา 
นักเรียนไม่มีตัวตนในห้องเรียน โดยมีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ที่ได้ลงพื้นที่เพ่ือตรวจนับ  

การมีตัวตนของนักเรียน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน าส่ง สพฐ.  เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2561 
ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อ าเภอพัฒนานิคม (ชั้น2 ) สพป.ลพบุรี เขต 2 
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http://118.172.154.133/lbr2/index.php/8-2016-03-17-08-29-34/715-2-49 

 

http://118.172.154.133/lbr2/index.php/8-2016-03-17-08-29-34/715-2-49


 

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  
มอบหมายให้รองฯ รัตนมารินทร์ สืบสายทองค า และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ ฯ   

จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี   
เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สพป.ลพบุรี เขต 2 

 

 

 

http://118.172.154.133/lbr2/index.php/8-2016-03-17-08-29-34/737-2019-01-18-09-00-37 

http://118.172.154.133/lbr2/index.php/8-2016-03-17-08-29-34/737-2019-01-18-09-00-37


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น.ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  
พร้อมด้วยรองฯ รัตนมารินทร์ สืบสายทองค า รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน 
บุคคล และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อ านวยการ  
กลุ่มสัญจร ที่โรงเรียนบ้านดงน้อย อ าเภอสระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี เพื่อมอบนโยบายและติดตามผล 

การเรียนการสอน  พร้อมให้ก าลังใจครู/นักเรียน และมอบสิ่งของเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยมีคณะครูและ 
นักเรียนให้การต้อนรับ 

 

 

http://118.172.154.133/lbr2/index.php/8-2016-03-17-08-29-34/760-2019-02-11-04-18-05 

http://118.172.154.133/lbr2/index.php/8-2016-03-17-08-29-34/760-2019-02-11-04-18-05


วันที่ 21 มีนาคม 2562 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุม 
เรื่อง   นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน   สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ปีการศึกษา 2562 โดยมี รองฯ รัตนมารินทร์ สืบสายทองค า รอง ผอ.สพป. และคณะกรรมการการรับนักเรียน 
ระดับอนุบาล (3 ปีบริบูรณ์) ข้าราการครูและบุลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม  

พระภาวนาสมณคุณ (วิ) สพป.ลพบุรี เขต 2 
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http://118.172.154.133/lbr2/index.php/8-2016-03-17-08-29-34/796-2019-03-25-03-56-24 

 

http://118.172.154.133/lbr2/index.php/8-2016-03-17-08-29-34/796-2019-03-25-03-56-24


 

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธาน  
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงและคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน  
ในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป.ลพบุรี เขต 2 

 



 

 

http://118.172.154.133/lbr2/index.php/8-2016-03-17-08-29-34/868-1-2568 

 

http://118.172.154.133/lbr2/index.php/8-2016-03-17-08-29-34/868-1-2568


วันที่ 24 มิถุนายน 2562 น. ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ  
การเรียนการสอนและติดตามผลการเรียนของนักเรียน เรื่องการอ่านออก เขียนได้ ท่องสูตรคูณเป็นและ 

คิดเลขได้ พร้อมทั้งให้ขวัญและก าลังใจแก่ผู้บริหารใหม่ คณะครูและนักเรียน  ณ ร.ร.บ้านไร่พัฒนา  

และ ร.ร.บ้านซับผาสุก อ.ชัยบาดาล สพป.ลพบุรี เขต 2 

 

 

http://118.172.154.133/lbr2/index.php/8-2016-03-17-08-29-34/899-2019-06-27-08-42-34 

 

http://118.172.154.133/lbr2/index.php/8-2016-03-17-08-29-34/899-2019-06-27-08-42-34


วนัที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา เวลา 08.30-16.30 น.ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  
มอบหมายให้ ผอ.วินัย สินธุไชย  ผอ.รร.บ้านบัวชุม  และประธานกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ เป็นประธาน 

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อ.ชัยบาดาล  
จ.ลพบุรี กิจกรรมติดและประเมินผลโครงการฯและการขับเคลื่อนชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) 

โดยความร่วมมือระหว่าง สพป.ลพบุรีเขต 2 และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เพ่ือติดตามประเมินผล
โครงการฯ 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ PLC โดยได้เชิญ ดร.สุพิชฌาย์ เลาหะพานิช ดร.สุรศักดิ์ แจ่มเจริญ
ดร.มาลินี เลิศไธสง และนาวสาวภัทรพร เกตุเกิด เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นป. 3,5  
และ 6 จ านวน 92 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครอง ร.ร.อนุบาลล านารายณ์ สพป.ลพบุรี 

เขต 2 
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http://118.172.154.133/lbr2/index.php/8-2016-03-17-08-29-34/882-2019-06-25-05-02-58 

 

 

 

 

http://118.172.154.133/lbr2/index.php/8-2016-03-17-08-29-34/882-2019-06-25-05-02-58


วนัท่ี 5 เมษายน 2562 ดร.ต่อศกัด์ิ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุม 

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลของ สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมดว้ย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองค า, 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน,ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกดั เขา้ร่วมประชุม จ านวน 60 คน  

ณ หอประชุมคณะสงฆอ์ าเภอพฒันานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2 

 

 

 

http://118.172.154.133/lbr2/index.php/8-2016-03-17-08-29-34/810-2-58 
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