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ระเบยีบวาระการประชุมผูบ้ริหารสถานศกึษา 

สงักัดส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาบรุีรมัย์ เขต 2 

ครัง้ที ่ 5/2561 

   วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

ณ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงตลงุพทิยาสรรพ์ 
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ระเบียบวาระการประชุมผู้บรหิารสถานศกึษา สงักัดสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบรุรีมัย ์เขต 2 
ครั้งที ่ 5/2561 

วันที ่7  เดือน กนัยายน พ.ศ. 2561   
ณ  หอประชมุโรงเรยีนเมอืงตลุงพทิยาสรรพ ์ อาํเภอประโคนชัย  จงัหวดับรุรีมัย ์

 

ระเบียบวาระที ่ 1  เรือ่งทีป่ระธานแจ้งทีป่ระชมุทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2  เรือ่งการรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่ 4/2561  เมื่อวนัที ่ 12 กรกฎาคม  2561 
             
              

ระเบียบวาระที ่ 3  เรือ่งทีเ่สนอใหท้ีป่ระชมุทราบ 

3.1 กลุม่นโยบายและแผน 

 3.1.1 อบรมเชิงปฏิบตักิารระบบสํานกังานอิเลก็ทรอนกิส ์(My Office) 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จะดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และธุรการโรงเรียนในสังกัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที ่17 กันยายน 2561 
ณ ห้องประชุมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยแบ่งรุ่นการอบรม ดังน้ี รุน่ที่ 1 อําเภอ
กระสัง และอําเภอบ้านกรวด เวลา 08.30 – 12.00 น. รุ่นที่ 2 อําเภอประโคนชัย อําเภอพลับพลาชัย อําเภอ   
ห้วยราช เวลา 13.00 – 16.30 น. 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ขอให้ผู้อํานวยการโรงเรียน และธุรการโรงเรียน  
นําเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือสมารท์โฟน และปลั๊กไฟ พร้อมทั้งดาวน์โหลดคู่มือ ที่เว็บไซต์ www.br2.go.th 
นําเข้าอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  
             
             
              
3.2 กลุม่อาํนวยการ 
             
             
             
             
             
            
             
              
3.3 กลุม่บรหิารงานการเงนิและสนิทรัพย ์
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3.4 กลุม่ส่งเสรมิการจัดการศกึษา 
             
             
             
             
             
             
              
3.5 กลุม่ส่งเสรมิการจัดการศกึษา 
             
             
             
             
             
             
              
 
3.6 กลุม่นเิทศตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
             
             
             
             
             
             
              
3.7 หนว่ยตรวจสอบภายใน 
             
             
             
              

ระเบียบวาระที ่ 4  เรือ่งทีเ่สนอใหท้ีป่ระชมุพิจารณา 
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ระเบียบวาระที ่ 5  เรือ่งอื่นๆ 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



การประช

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ชุมผู้บริหารสถานศึ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ศกึษา  สังกัด สพป

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ป.บุรีรัมย์ เขต 2  
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 คร้ังที่ 5/2561  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันที่ 7 กันยายน

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2561  ณ  หอป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมโรงเรียนเมื

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

มอืงตลุงพิทยาสรร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ์   
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รายงานการประชมุผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักัดสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบรุรีมัย ์เขต 2 
ครั้งที ่4/2561 

วันที ่12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เวลา  09.00 น.  
ณ  หอประชมุโรงเรยีนเมอืงตลุงพทิยาสรรพ ์อาํเภอประโคนชยั  จังหวัดบุรรีมัย ์

 
 

ผูม้าประชมุ 

1. นายเสริมฤทธ์ิ หวายฤทธ์ิ  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 
2. นายสมศักด์ิ  สุขสําโรง  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 
3. จ.ส.อ.ชัยยงค์  จันทร์โสดา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4. นางว่ีแวว  พรประสพ   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 
5. นางกัญญาภัค  เปียกระโทก  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
6. นายอุดม บุ้งทอง   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
7. นางสุภาภรณ์ เอ่ียมศิริ  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
8. นายณัฐภัทร  แสงอินทร ์  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
9. นางดวงปาน  นครทัศน์  ศึกษานิเทศก์ 
10. นายสาคร  แขนรัมย์   ศึกษานิเทศก์ 
11. นายประยุทธ  นํ้าอบเชย  ศึกษานิเทศก์ 
12. นางอัจฉรา  บัวแย้ม   ศึกษานิเทศก์ 
13. นางสาวสุนันท์  ปัณทุพา  ศึกษานิเทศก์ 
14. นางสาวพรวิมล ระวันประโคน  ศึกษานิเทศก์ 
15. นายวงศ์วัฒน์  ภูมิประโคน  ผอ.โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยฯ 
16. นายอรรณพ สงัข์สนิท  ผอ.โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 
17. ว่าที่ ร.ต.พัฒนา นพตลุง  ผอ.โรงเรียนวัดแจ้งฯ 
18. นายธนาธิป เสียงตรง   ผอ.โรงเรียนบ้านศรีถาวร 
19. นางพัชรี  ไชยชิต   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองม่วง 
20. นายประสิทธ์ิ  สระหอม  ผอ.โรงเรียนบ้านเขว้า 
21. นายสมมาตร แก้วเนตร(แทน)  ผอ.โรงเรียนบ้านปังกู 
22. นางสุภาพร ขุนงามขํา  ผอ.โรงเรียนบ้านพาชี 
23. นายสุคนธ์  กําธร   ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
24. นายสน่ัน  นพตลุง   ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยปอ 
25. นายสําราญ  สตับุตร   ผอ.โรงเรียนบ้านเขาคอก 
26. นายประสิทธ์ิ  แสงดาว  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกลอย 
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27. นายจรัญ  สิทธิศักด์ิ   ผอ.โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 
28. นายปณิธาน  ชํานาญกอง  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตะโก 
29. นายสวิตร์ บาลโสง   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเอียน 
30. นางสาวภาวนา  ยุทธรัตน์  รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง 
31. นายพิชัย  คะกาเนปะ   ผอ.โรงเรียนบ้านโนนศิลา 
32. นายเชิดศักด์ิ ปามุทา   รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย 
33. นายสมาน  วงศ์แต้   ผอ.โรงเรียนบ้านละเว้ีย (แปลงคุรุราษฎร์บํารุง) 
34. นายวิโรจน์ เพ็งประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านจรอกใหญ ่
35. นายธนาวุฒิ  บัวภา   ผอ.โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคค ี
36. นายวิรัตน์  อาญาเมือง  รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านหนองนา 
37. นางรําไพ ศรีวงศ์(แทน)  รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทร 
38. นายวิบูลย์ โพใครศรี(แทน)  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง 
39. นายสุทิน  ทะเรรัมย์   ผอ.โรงเรียนบ้านไทรโยง 
40.  นายจีรศักด์ิ พวงไพบูลย์  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 
41. นายณัฐพล  มีเวที   ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อดิน 
42. นายสุรัตน์  เทียมศักด์ิ  ผอ.โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 
43. นายเก็ง  ทวันเวช   ผอ.โรงเรียนบ้านละลมพน ู
44. นายสมพงษ์  โคตรทม  ผอ.โรงเรียนบ้านสังเคิล 
45. นายวิเชียร  ทองมี   ผอ.โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 
46. นายณรงค์  เจริญชัย   ผอ.โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 
47. นายดุสิต  หลอมประโคน  รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านตะลุงเก่า 
48. นายณรงค์  นุแรมรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกลาง 
49. นายสุรศักด์ิ  สหวิริยะสิน  ผอ.โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 
50. นายณรงค์  วันจันทึก   ผอ.โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 
51. นายปรีชา  หมัดโนต   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 
52. นายจรัญ เป็งหน้อย   ผอ.โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคค ี
53. นายวิเชียร  แสงสาย   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
54. นายจําเนียร  บัวแย้ม   ผอ.โรงเรียนบ้านโคกย่าง 
55. นายวิโรจน์  นราศรี   ผอ.โรงเรียนบ้านเก็ม 
56. นายสมหมาย  อาทวัง   ผอ.โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 
57. นายนิเวศน์ เมืองไทย   รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย 
58. นายเฉลิมพล  แก้วประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านกระสัง 
59. นายสุทัศน์  มิเขมา   รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านหินกอง 
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60. ดร.นิคม  ขันโสม    ผอ.โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 
61. นายทองใบ ดวงเนตร   รักษาการ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านเมืองตํ่า 
62. นายแสน  กังประโคน   ผอ.โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฏ์) 
63. นายพิชัย  อาจสังข์   ผอ.โรงเรียนบ้านบัว 
64. นายจีรพัฒน์  เทียมศักด์ิ  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองร้าน 
65. นายวาทิต มะริดรัมย์   ผอ.โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี 
66. นายสุวรรณ  ภาษี   ผอ.โรงเรียนบ้านแสลงโทน 
67. นายศรัณยู  สนิรัมย์   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบอน 
68. นายรอง  ชาญประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์) 
69. นายประวิทย์ กุสันเทียะ(แทน)  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 
70. นางเพ็ญศิริ  สายจันทร์หอม  ผอ.โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 
71. นายสมพงศ์  เพ็งดี   ผอ.โรงเรียนบ้านสารภี 
72. นายอุดร  จงกล   ผอ.โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรรุาษฎร์อนุสรณ์) 
73. นายบุญลือ  ไชยชิต   ผอ.โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 
74. นางสาวลําดวน  ทุยประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกก่ี 
75. นางธวัลรัตน์  ทูลเกียรติวัฒนา  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสําโรง 
76. นายพยัพ สมานสารกิจ  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 
77. นายเมธา  นพตลุง   ผอ.โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฎร์บํารุง) 
78. นายเรวัต  ประพันธ์   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 
79. นายสุรกิตต์ิ พิลาวุธ   ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 
80. ว่าที่ ร.ต.ชานนท์ วันดีรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนํ้าขุ่น 
81. นายประทีบ ดวงนิล   รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ 
82. นายเกษม  ปาประโคน  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 
83. นายสมพร  วันศุกร์   ผอ.โรงเรียนบ้านบาตร(ชัยทัตราษฎร์บํารุง) 
84. นายสุธีรพันธ์ พูลผล   ผอ.โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 
85. นายสุทาน มีเจริญ   รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านชุมแสง 
86. นางดวงมณี  นครวงศ์   รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 
87. นายเสนอ  ปรงัประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 
88. นายสุนทรเทพ  ปุรณะ  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกตูม 
89. นางประภัสสร  สรวนรมัย์  ผอ.โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 
90. นางอรุณรัตน์  ชาติประสพ  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 
91. นายบรรพต  สรวนรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกรัง 
92. นายสมชาย  ไกรศุทธิกานต์  ผอ.โรงเรียนอนุบาลกระสัง 
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93. ว่าที่ ร.ต.ศุกรี  กะรัมย์  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 
94. นางจินตนา  สุขสําราญ  ผอ.โรงเรียนบ้านตะเคียน 
95. นายนาวิน  ยวนจิตปิยะ  ผอ.โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 
96. นายบุญส่ง  พิชนาหารี  ผอ.โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า 
97. นายอนันต์  พิสาดรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านถนน 
98. ดร.ไชยวัตร  คงประภัสสร์  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 
99. นายปฐม  สุทารัมย์  ผอ.โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 
100. นายมานพ  คงเสนา  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเต็ง(จันทศิริอนุสรณ)์ 
101. นายสมศักด์ิ  จักรสาน  ผอ.โรงเรียนวัดหนองตะครอง 
102. นายธวัสชัย พงศ์ประภัสร  ผอ.โรงเรียนบ้านเสม็ด”สามคัคีราษฎร์วิทยาคาร” 
103. นายชัยเดช  หรีกประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านโนนแดง 
104. นายสุวรรณ ไทยประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านจาน 
105. นายพรธิเชฐ ภูมิประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 
106. นายชอบ สํานักนิตย์  รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านกุดใหญ ่
107. นายศิริศาสตร์ ส่องแสง  ผอ.โรงเรียนบ้านละลูน 
108. นางสาวกรองจิต กว้างขวาง รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านชําแระ 
109. นายสมศักด์ิ เพประโคน  ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านสองช้ัน 
110. นายธวัธชัย  กิรัมย์  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านจอม 
111. นายสุนทอง  มีมาก  ผอ.โรงเรียนบ้านเสม็ด 
112. นายเลื่อน สุยารัมย์(แทน)  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 
113. นางมธุรส  ไชยสุริยา  ผอ.โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 
114. นายมงคล  นิพรรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านโคลด 
115. นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ ผอ.โรงเรียนบ้านนาราใหญ ่
116. นายบุญถม เกษี   ผอ.โรงเรียนบ้านตาราม 
117. นายเฉลิม  ชวนช่ืน  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 
118. นางคนึง  ยืนยง   รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 
119. นางติรกา  ศรีวังราช  ผอ.โรงเรียนบ้านไม้แดง 
120. นายเฉลิม  บุญโก่ง  ผอ.โรงเรียนบ้านสวายสอ”ไกรปัญญานุเคราะห์” 
121. นายสมศักด์ิ  นุสันรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านไผ่ลวก 
122. นายสําราญ  อยู่นาน  ผอ.โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 
123. นายวัชเรนทร์  สุตะนนท ์  ผอ.โรงเรียนบ้านสวายสอ 
124. นางสาววรรณี  สายสอน  รักษาการ ผอ.โรงเรียนวัดธรรมถาวร 
125. นายวัฒนา  สราญบุรุษ  ผอ.โรงเรียนบ้านอโณทัย 
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126. นายวิโรจน์ แก้วสอน  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสูง 
127. นายจรัญ  วารนิทร์  ผอ.โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี 
128. นายประยุทธ ยืนยง  ผอ.โรงเรียนบ้านลําดวน 
129. นายประสพ เกรติกุล  ผอ.โรงเรียนวัดอินทบูรพา 
130. นายระวี  ศรีเฉลิม  ผอ.โรงเรียนบ้านนารา”กัลยาประชาสรรค์” 
131. นายชาญณรงค์  หาญกิจ  ผอ.โรงเรียนบ้านสูงเนิน 
132. นายอรรถพล พิมพ์นนท์  ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 
133. นายคาน  นามสว่าง  ผอ.โรงเรียนบ้านบัวถนน 
134. นายสมจิต  การเพียร  ผอ.โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 
135. นายประดิษฐ์  พิชนาหะรี  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 
136. นางเอมอร  เกรติกุล  ผอ.โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคค ี
137. นายอิทธิกร  หนูยงค์  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 
138. นายทรงชัย  สขุแสนสขุ  ผอ.โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 
139. นายสุเทพ  เพชรสุริยา  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองขอน 
140. นางแสงเดือน  ม่วงทอง  ผอ.โรงเรียนบ้านดอนยาว 
141. นายจํานงค์  กันรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกยาง 
142. นางปิยนันท์  หรีกประโคน ผอ.โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธ์ิประชาสรรค์) 
143. นายบุญพร้อม  อุปแก้ว  ผอ.โรงเรียนบ้านตาสะดํา(สุรวุฒิอนุเคราะห์) 
144. นายประพฤติ  เยรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านสําโรง(ภิญโญอนุสรณ)์ 
145. นายศิวัฒ  พูนแสง  ผอ.โรงเรียนบ้านระกา 
146. นายโพชัน ขุนาพรม  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 
147. นายสมบัติ  ทองโพธ์ิ  ผอ.โรงเรียนบ้านยาง 
148. นายอังกูร  สายบุตร  ผอ.โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 
149. นายบุญเชิด  คุณมาศ  ผอ.โรงเรียนบ้านแซวประดู่ 
150. นางอภิญญา  ญาณวุฒิพงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 
151. นางสาวภรณ์นภสร  ลอยเทียนโกมล ผอ.โรงเรียนบ้านขามสามัคค ี
152. ว่าที่ ร.ต.วิสูตร  สุขใหญ ่  ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยสําราญ 
153. นางจิราภรณ์  ไชยสุริยา  ผอ.โรงเรียนบ้านกุดโคลน 
154. นายญาต  ชัยมี   ผอ.โรงเรียนบ้านน้ําอ้อม 
155. นายชูเกียรติ พะนิรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านตะครอง 
156. นายมานะ  คําผิว   รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านตาเป้า 
157. นางพัชราภรณ์ วันดี  ผอ.โรงเรียนบ้านประดู่ 
158. นายวชิระ  ไชยสุริยา  ผอ.โรงเรียนวัดปทุมคงคา 
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159. นายอภิชาติ หวังสวัสด์ิปรีชา ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 
160. นายสงกรานต์  อือตระกูล  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกยาง 
161. นางสาวมนัสวัณณ์  กระจ่างทอง ผอ.โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 
162. นางบัวผัน  ปุยะติ  ผอ.โรงเรียนบ้านยาง 
163. นายเกียรติพงษ์  ตุละวิภาค ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 
164. นายอัครเดช  กิจคณะ  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเบง 
165. นายอดิศร  ศรชัียชนะ  ผอ.โรงเรียนบ้านปราสาททอง 
166. นางราณี กุยรัมย์   ผอ.โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง 
167. นางพัฒน์สรณ์  เจืองประโคน ผอ.โรงเรียนบ้านตาอี 
168. นายพงศ์ศักด์ิ  แสงทอง  ผอ.โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 
169. นายกฤษฎาพัฒน์  เช่นรัมย์ ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 
170. นางสงวน  อรัญเพ่ิม  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกระเหย 
171. นายทองหลา พลเยี่ยม  รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านสายโท 1 
172. นายมงคล อรญัเพ่ิม  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 
173. นายสุธรรม  เลิศนพคุณวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 
174. นายพเยาว์ สันตะพันธ์  รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 
175. นายบุญเชิด  จงกล  รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านสายตรี 9 
176. นายภานุเมศ สิมมะล ี  ผอ.โรงเรียนบ้านสายตรี 16 
177. นางสาวหน่ึงฤทัย  วงศ์คําจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านหินลาด 
178. ส.อ.ดร.ชาตรี มาประจง  ผอ.โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม ่
179. นายสุรชัย ละม้ายศรี  ผอ.โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า 
180. นางอัญชลี  แฟ้นประโคน  ผอ.โรงเรียนบ้านถนนน้อย 
181. จ.ส.อ.สุพรรณ์  อรัญสาร  ผอ.โรงเรียนบ้านหว้า 
182. นายภคิน  จําปา   ผอ.โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 
183. นางกริชศมน  รัตนโฆษา  ผอ.โรงเรียนบ้านศรีสุข 
184. นายสงัด  ศรีเจริญ  ผอ.โรงเรียนบ้านหลัก 
185. นายพิสณห์  เนตรประโคน ผอ.โรงเรียนบ้านตรุง 
186. นางสาวกชวรรณ  บุตรโพธ์ิ ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 
187. นายบุญส่ง แสนดี(แทน)  ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 
188. นางสาววนัสชาค์  สุวรรณทอง ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 
189. นายศิโรตม์  บุญข่าย  ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 
190. นายไพบูลย์  ภูมิทัศน์  รักษาการผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 
191. นายอุทิศ จันทร์เสน  ผอ.โรงเรียนบ้านสายโท 8 
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192. นายสงกรานต์  ประเสริฐศรีศกัด์ิ ผอ.โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ 
193. นายสราวุธ  มโนวิสุทธ์ิ  ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 
194. นางสาวพิชณ์สินี  ศรีทัพไทยเบญญาภา ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 
195. นายพัสกร  หัสดิน  ผอ.โรงเรียนบ้านบึงเจริญ 
196. นายนรินทร์  กะฐินส ี  ผอ.โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 
197. นายองอาจ  วัชเรนทร์วงศ์  ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 
198. นายเกียรติพงศ์ พาช่ืนใจ  ผอ.โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ ่
199. นางมัชฌิมา  ดวงศรี  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวง 
200. นายเจมวิทย์  เครือคํา  ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 
201. นายณรงค์  พรหมทอง  ผอ.โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 
202. นายมนทิพย์  จานเขื่อง  ผอ.โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 
203. นายสถิต  อะเพ่ือนรัมย์  ผอ.โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 
204. นายไพเรศ  เสชัง   ผอ.โรงเรียนเพียงหลวง 2 
205. นายพิเชษฐ์  ยงปัญญา  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 
206. นายวิชัย  ชาญประโคน  ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 
207. นางวิไล  ชัยสุริยะเดชา  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 
208. นางสมใจ สร้อยสุวรรณ  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 
209. นายพงศธร  สร้อยสวรรค์  ผอ.โรงเรียนบ้านตาแก 
210. นายเอนก  วายประโคน  ผอ.โรงเรียนเขว้าศึกษา 
211. นายปริพันธ์  สมภาค  ผอ.โรงเรียนบ้านมะมัง 
212. นายวิชิต ปูนรัมย์   ผอ.โรงเรียนบ้านป่าชัน 
213. นางสาวพิชญ์สุดา สุทินรัมย์ ผอ.โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 
214. นายทรงศักด์ิ  เสริมสุข  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านจันดุม(คุรรุาษฎร์อนุสรณ์) 
215. นางสาวสุกันยามาศ มาประจง ผอ.โรงเรียนบ้านปลัด 
216. นายประเสริฐ  นาสารีย์  ผอ.โรงเรียนบ้านตะแบก 
217. นายเกียรติ  แสวงตน  รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านแพงพวย 
218. นายสุทัศน์  สารพัฒน์  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกชุม 
219. นางยุวดี  เหล่าจิรานุวัฒน์  ผอ.โรงเรียนบ้านปราสาท 
220. นายทรงพล  ศิริรมยานนท ์ ผอ.โรงเรียนวัดโคกเจริญ 
221. นายไพบูลย์  ยงทวี  ผอ.โรงเรียนบ้านบุญช่วย 
222. นายบุญเทียน ไชยรัตน์  ผอ.โรงเรียนวัดพลับพลา  
223. นายสุริยา  จันทร์จําปา  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกโพธ์ิ 
224. นายพรเลิศ  พงษ์เรืองหนู  ผอ.โรงเรียนวัดสําโรง 
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225. นายทวี ทองนัด   ผอ.โรงเรียนบ้านตะโกรี 
226. นายอนุสนธ์ิ  สุนินทบูรณ ์  ผอ.โรงเรียนบ้านเสม็ด 
227. นายยุทธพงษ์  ยวงรัมย์  ผอ.โรงเรียนพุทธบารมี 
228. นายกิตติศักด์ิ  สายกระสุน ผอ.โรงเรียนบ้านประดู่ 
229. นายศุภชัย นิธุรัมย์  ผอ.โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 
230. นางสาวพรรณทิวา  สินใหม ่ ผอ.โรงเรียนบ้านดวน 
231. นายนิคม  สีแสงหน่อม  ผอ.โรงเรียนบ้านสวายจีกน้อย 
232. นายอรรถพล  วรรณพงศ์สถิต ผอ.โรงเรียนวัดบ้านสนวน 
233. นายอภิเชษฐ์  พรหมศร  ผอ.โรงเรียนบ้านจบก 
234. นายสังเวียน  ตีเวียง  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 
235. นายบุญเที่ยง  สัตย์ซ้ํา  ผอ.โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี 
236. นายกิตติ   เตชะนอก  ผอ.โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา 
237. นายไพโรจน์ ยอดสะเทิ้น  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธ์ิ 
238. นายอดิศักด์ิ  อิสณพงษ์  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านตาเสา 
239. นายณัฐนันท์  จะแรบรัมย์  ผอ.โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 
240. นายกฤษฎากร  บุญคล้อย  ผอ.โรงเรียนบ้านเกต”สุตาประชาอุปถัมภ์” 
241. นางธัญนันท์ ศกุลตนาด  ผอ.โรงเรียนบ้านตะโกบํารุง 
242. นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล ผอ.โรงเรียนบ้านโชคกราด 
243. นายเสถียร โคตรวงษ์  ผอ.โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคค ี
244. นายมานัส ดิษยศิริกร  ผอ.โรงเรียนวัดบ้านใหม ่

ผูไ้มม่าประชมุ 

  - 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

1. นายสมพร  สนสกุล   นักทรัพยากรบุคคล 
2. ว่าที่ ร.ต. อเนก  จอมคําสิงห์  นักประชาสัมพันธ์ 
3. นายอภิชาติ เพ็งโนนยาง  นักจัดการงานท่ัวไป 
4. นายอุดมพงษ์  เทศวงษ์  พนักงานขับรถ 
5. นายจักรกฤช  อินนอก  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. นางสาวกาญจนา  นิลวรรณ ์  พนักงานพิมพ์ดีด 
7. นางสาววรัญญา  วันนูประถัมภ์ นักทรัพยากรบุคคล 
8. นายณัฐวัฒน์  เครือศรี  เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ 



9 
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกดั สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 คร้ังท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี  12 กรกฎาคม 2561  ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 

 

9. นางกฤษติกา  บุญปลูก  แม่บ้าน 
10. นางนิชธิมา  เพ็งโนนยาง  เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน 
11. นางสาววัชราภรณ์  สายะสมิต  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
12. นางสาวรัตน์ติกานต์  แปลงดี  เจ้าหน้าที่กลุ่มอํานวยการ 
13. นางสายรุ้ง  บ้างตํารวจ  นักจัดการงานท่ัวไป 
14. นายสายันห์  เทศวงษ์   พนักงานธุรการ 
15. นายศศิธร  เหมิหาญ   นักจัดการงานท่ัวไป 
16. นายถาวร  กุลวงษ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
17. นางสาวศิริมา ศศินครเทวัญย์  เจ้าหน้าที่กลุ่มอํานวยการ 
18. นางสาวอสมาภรณ์  เทศวงษ ์  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
19. นางเนาวรัตน์ นํ้าอบเชย  นักวิชาการศึกษา 
20. นางสาวณิชาพร  ไชยหมก  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
21. นายประเสริฐ  ศรีเนาวรัตน์  นักการภารโรง 
22. นายกิตติศักด์ิ  เรืองไพศาล  เจ้าหน้าที่กลุ่มสง่เสริมฯ 
23. นางสาววรรฤดี  คําศร ี  เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน 
24. นางสาวรุ่งฤดี  วงศ์ประโคน  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
25. นางสาวรัชนีกร  วรรณกลางซ้าย เจ้าหน้าที่กลุ่มอํานวยการ 
26. นางนวลอนงค์  โรจนากาศ  เจ้าหน้าที่กลุ่มอํานวยการ 
27. นายสายเช้ือ  คําประโคน  พนักงานธุรการ 
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เริม่ประชมุเวลา  14.30 น. 

  นายเสริมฤทธ์ิ หวายฤทธ์ิ  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 2 ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 

วาระที ่1  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ทีป่ระชมุทราบ 
 1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีบุคลากรบรรจุใหม ่ตําแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ จํานวน 7 คน ประกอบไปด้วย 
  1. นางกัญญาพัชร์ วิชัยรัมย์   
  2. นายอุทัยผนิ เครือคํา 
  3. นายพิชิต พวงประโคน 
  4. นางสาวรจนา วัลย์เปรียงเถาว์ 
  5. นางสาวศุภาวิตา จรรยา 
  6. นางนวลอนงค์ ชูใส 
  7. นางสิตานันท์ ชาญประโคน 
ทีป่ระชมุ : รบัทราบ 
วาระที ่2  เรือ่งการรบัรองรายงานการประชุมครัง้ที ่3 /2561 เมื่อวนัที ่9 พฤษภาคม 2561 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมหากมีขอ้แก้ไข ปรับปรุง ให้แจ้งกลุ่ม
อํานวยการดําเนินการแก้ไขต่อไป  

ทีป่ระชมุ : รบัทราบ 

วาระที ่3  เรือ่งเสนอเพื่อทราบ และพจิารณา 
 3.1 กลุม่บรหิารงานบุคคล 

  3.1.1 การประเมนิวทิยฐานะ 

  ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดประชุมช้ีแจงเพ่ือให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กําหนด ด้วยระบบทางไกล (Video Conference) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ทั้งน้ี ขอให้
ผู้บริหารสถานศึกษาและผูท้ีส่นใจรับชมการถ่ายทอดการประชุมย้อนหลังได้ที่
WWW.youtube.com/obectvonline  
ทีป่ระชมุ : รบัทราบ 
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 3.2 กลุม่อาํนวยการ 
  ไม่มีข้อประชุม 
นายเสรมิฤทธิ ์หวายฤทธิ ์ผอ.สพป.บรุรีมัย ์เขต 2 
  นางสาวพรชัย ปะโมทานัง ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ สพป.บุรีรัมย์ 
เขต 2  
ทีป่ระชมุ : รบัทราบ 

3.3 กลุม่นโยบายและแผน 
นายเสรมิฤทธิ ์หวายฤทธิ ์ผอ.สพป.บรุรีมัย ์เขต 2 
  ในช่วงก่อน 30 กันยายน 2561 จะมีการเตรียมจัดต้ังประมาณ พ.ศ.2563 คณะกรรมการ
จะมาจากกรรมการเขตพัฒนาการศึกษา ถ้ากรรมการเขตพัฒนายังไม่พร้อม ให้ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ทําหน้าที่แทน 
ทีป่ระชมุ : รบัทราบ 

 3.4 กลุม่บรหิารงานการเงนิและสนิทรัพย ์
  ไม่มีข้อประชุม 
นายเสรมิฤทธิ ์หวายฤทธิ ์ผอ.สพป.บรุรีมัย ์เขต 2  
  การไปอบรมคูปองครู ส่วนกลางยังไม่โอนงบประมาณมาให้เขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่อนุญาต    
ให้ครูไปอบรมก่อนได้รับเงินโอน 
ทีป่ระชมุ : รบัทราบ 

 3.5 กลุม่ส่งเสรมิการจัดการการศกึษา 
  3.5.1 จังหวัดบุรีรัมย์ การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจาํปี 2561 ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 20 – 30 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัด
บุรีรัมย์ และสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 2 ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการ
จัดการแข่งขันกีฬาเซปัดตระกร้อ ระดับจังหวัด (รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสือราชการอีกคร้ัง) 
นายเสรมิฤทธิ ์หวายฤทธิ ์ผอ.สพป.บรุรีมัย ์เขต 2 
  ให้นําผลการแข่งขันกีฬานักเรียนครั้งที่ผ่านมาเข้าร่วมการแข่งขัน 
ทีป่ระชมุ : รบัทราบ 

 3.6 หนว่ยตรวจสอบภายใน 
  - ไมม่ขีอ้ประชมุ 
นายเสรมิฤทธิ ์หวายฤทธิ ์ผอ.สพป.บรุรีมัย ์เขต 2 
  ขอให้โรงเรียนในสังกัดให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในจะ
ไปให้คําแนะนํา ช้ีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
ทีป่ระชมุ : รบัทราบ 
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ระเบียบวาระที ่4  เรือ่งทีเ่สนอใหท้ีป่ระชมุพิจารณา 
  ไม่มีข้อประชุม 

ระเบียบวาระที ่5  เรือ่งอืน่ๆ 
  5.1 เปลี่ยนสถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากเดิมจัดที่
อําเภอกระสัง เป็นอําเภอประโคนชัย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นเจ้าภาพ 
  5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ไม่มีนโยบายจัดงานมุฑิตาจิต 
ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2561 ในภาพรวมทัง้เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.3 การส่งงานของโรงเรียนขอให้ส่งตรงเวลา เพราะส่งผลกระทบต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา        
ในภาพรวม 
  5.4 การประชุมประจําเดือน จะดําเนินการเต็มวัน และจะลดจํานวนคร้ังในการจัดประชุม
ประจําเดือน  
ทีป่ระชมุ : รบัทราบ 

เลกิประชมุเวลา  16.30 น 

 

อภิชาติ เพ็งโนนยาง 
(นายอภิชาติ เพ็งโนนยาง) 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

พรชัย ปะโมทานัง 
(นางสาวพรชัย ปะโมทานัง) 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


