รายงานการประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓
...........................
ผู้มาประชุม
๑. นายคาปุ่น บุญเชิญ
ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
๒. นายสิงห์ โพธิ์งาม
รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
๓. นายสุชิต ชมภูวงศ์
รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
๔. นายเสนาะ แก้วมุกดา
รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
๕. นางวีรวรรณ ลัทธิกุล
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
๖. นายเอกชัย ปุยะติ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
๗. น.ส.เฟื่องฟ้า สว่าง
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๘. นายวีระพงษ์ เทียมวงษ์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
๙. นางวีรยา รังสูงเนิน
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑๐. นายทวี อินทะกนก
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
๑๑. นายวิเชียร คงหาญ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
๑๒. นางแน่งน้อย บันรัมย์
ผอ.กลุ่มอานวยการ
๑๓. นายธารงค์ นนท์ตา
ศึกษานิเทศก์
๑๔. นางทิพยาภรณ์ เวทย์ไธสง
ศึกษานิเทศก์
๑๕. นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์
ศึกษานิเทศก์
๑๖. นายวัชรพล ทองโนนสาย
ศึกษานิเทศก์
๑๗. นายมาโนช กลิ่นพยอม
ศึกษานิเทศก์
๑๘. น.ส.ระพีพรรณ ศรีสุข
ศึกษานิเทศก์
๑๙. น.ส.อรนุช ธนภัทรถิรโชติ
ศึกษานิเทศก์
๒๐. น.ส.สุภัคพร เรือโป๊ะ
ศึกษานิเทศก์
๒๑. นางนุสรา ม่วงชาติ
ศึกษานิเทศก์
๒๒. นางสุวรัชต์ วัชรสุทธิพงศ์
ศึกษานิเทศก์
๒๓. นายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงศ์
ศึกษานิเทศก์
๒๔. น.ส.นฤมล จันทร์สุขวงศ์
ศึกษานิเทศก์
๒๕. นางพูนทรัพย์ เรืองสมบัติ
แทน ผอ.โรงเรียนบ้านตากอง
ลาไปต่างประเทศ
๒๖. นางศิริมาศ ยมนัตถ์
แทน ผอ.โรงเรียนบ้านบุ
ลากิจ
๒๗. นายอัครินทร์ ทองพระพักตร์ แทน ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง ลาไปต่างประเทศ
๒๘. นายวิชัย โพธิ์ทอง
แทน ผอ.โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ลาไปต่างประเทศ
๒๙. นางสาเนา สุขโน
แทน ผอ.โรงเรียนบ้านโคกตะโก ไปราชการ
๓๐. นายทองเสาร์ พงษ์อินทร์วงศ์
แทน ผอ.โรงเรียนบ้านสวายสอ ลาไปต่างประเทศ
๓๑. น.ส.วีณา นิลปานันท์
แทน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ ลากิจ
๓๒. นายวรมิตร์ วิทย์ศลาพงษ์
แทน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ ๒๒๕ ลากิจ

๒
๓๓.นายเพียร สุขเกษม
แทน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์
๓๔.นายอุทิตย์ โคตรทอง
แทน ผอ.โรงเรียนบ้านคลองหิน
๓๕.นายเจริญชัย มีสนาน
แทน ผอ.โรงเรียนอนุบาลนางรอง
๓๖.นายไพศาล คาดสนิท
แทน ผอ.โรงเรียนบ้านโนนศิลา
๓๗.นายปริญ ชาลี
แทน ผอ.โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบารุง
๓๘.นายณฐภัทร ปองนาน
แทน ผอ.โรงเรียนบ้านฝ้าย
๓๙.นายดนตรี พิเศษ
แทน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวลี
๔๐.นายศักดา ถนอมสิน
แทน ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยก้อม
๔๑.น.ส.ขวัญสิริ กลิ่มพยอม
แทน ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๔๒.นางอาทิตยา ตุ้มจงกล
แทน ผอ.โรงเรียนบ้านหูทานบ
๔๓.นายพีระพงษ์ สุขแสวง
แทน ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๔๔.นายจักรพงษ์ รังพงษ์
แทน ผอ.โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน
๔๕.นายทศพล บุญเกิด
แทน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๔๖.นายวินิจ ศิริสันติเมธาคม แทน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู
๔๗.ผอ.โรงเรียนในสังกัด
จานวน ๑๙๒ คน

ลาไปต่างประเทศ
ไปราชการ
ติดราชการ
ลาป่วย
ไปราชการ
ไปราชการ
ลากิจ
ลากิจ
ไปราชการ
ไปราชการ
ลาไปต่างประเทศ
ลาไปต่างประเทศ
ลาป่วย
ไปราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
-ไม่มีเริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายคาปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และมอบ
ดอกกุหลาบให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่เกิดเดือนเมษายน และมอบเกียรติบัตรให้ผู้บริหริหารสถานศึกษาที่สามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปี ๒๕๕๖ และแจ้งข้อราชการดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑.๒ แสดงความยินดีกับ นายบุญลือ เทียนศิริ ผอ.โรงเรียนบ้านยายคา อ.เฉลิมพระเกียรติ
ที่ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘
(รายงานใน เว็บไซต์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓)
ที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายธารงค์ นนท์ตา ศึกษานิเทศก์ แจ้งข้อราชการดังต่อไปนี้
นาเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ชั้น ป.๖ และ ม.๓ ผลการประเมินเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพในการจัดการศึกษา ซึ่งผู้บริหาร ครูผู้สอน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ จะได้นาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ผลการประเมินนาเสนอในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา และเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด
แจกในที่ประชุม)
ที่ประชุม รับทราบ

๓
๓.๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
น.ส.เฟื่องฟ้า สว่าง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งข้อราชการดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ ให้โรงเรียนส่งรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาโครงการลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติด โรงละ ๑ คน
๓.๒.๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง อ.ละหานทราย ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ลูกเสือ นานักเรียนไปเข้าค่ายที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
-ไม่มี๓.๔ กลุ่มนโยบายและแผน
นายเอกชัย ปุยะติ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งข้อราชการดังต่อไปนี้
3.4.1 งานข้อมูล สารสนเทศ
แจ้งปฏิทินการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558
(รายละเอียดแนบท้ายระเบียบวาระการประชุม)
3.4.2 งานนโยบายและแผน
ตามที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าว มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีและ
นโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดเน้นของ สพฐ. จุดเน้นของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 และความต้องการในการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ทั้งนี้ ได้แจ้งให้
สถานศึกษาดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือปรับแผนของสถานศึกษา
ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 โดยสถานศึกษา สามารถดาวน์โหลดแผนดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของ สพป.บุรีรัมย์เขต 3
ที่ www.brm.go.th พร้อมทั้งให้จัดส่งแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสถานศึกษา
จานวน 1 เล่ม ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2558 นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้สถานศึกษานาแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
๑.สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนาแล
เป้าหมาย การให้บริการหน่วยงานให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
๒.จัดโครงสร้าง กระบวนการทางาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน
ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรองและผู้สนับสนุนพร้อมกาหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
๓.วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและเป้าหมายตามนโยบายเพื่อกาหนดกลยุทธ์
และจัดทาแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์
4.ดาเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
5.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยติดตามความก้าวหน้าประจาปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
6.สร้ า งกลไกการขั บเคลื่ อ นและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิ บัติ งาน
ประจาปี สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔
3.4.3 งานวิเคราะห์งบประมาณ
1) ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา)
ตามที่ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ได้แจ้งบัญชีจัด
งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุน โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการ
สอน ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา) ให้กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรง โดย สพฐ. จะดาเนินการโอนเงิน
รายการดังกล่าวให้กับโรงเรียนโดยตรง (รายละเอียดตามหนังสือ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ที่ ศธ 04084/1360
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558)
แนวทางการดาเนินงาน ให้โรงเรียนนาเงินที่ได้รับจัดสรรตามบัญชีการจัดสรร
รายการดังกล่าว ไปชาระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า และประปา) เป็นรายการแรก (ดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน
30 เมษายน 2558) หากยังมีเงินคงเหลือโรงเรียนสามารถนาเงินดังกล่าวไปใช้เป็นค่าจัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน
(สามารถดาเนินการได้ถึงเดือนกันยายน 2558) และให้ทุกโรงเรียนรายงานยืนยันว่าโรงเรียน ไม่มีหนี้ค่า
สาธารณูปโภคค้างชาระ ถึง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ภายใน 30 เมษายน 2557 เพื่อจะได้รายงาน สพฐ. ต่อไป
2) แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามนโยบายการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด
แนบท้ายระเบียบวาระการประชุม)
3.4.4 งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
1. ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ปี 2557 สพป.
บุรีรัมย์ เขต 3 ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.29317 ลาดับที่ 103 ของประเทศ และมีผลการดาเนินงานเป็น สีเหลือง
คือ มีผลการดาเนินงานมากกว่า สพฐ. ในบางกลยุทธ์ ตามรายละเอียดดังนี้
ผลการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
เฉลี่ย

สพฐ.
4.280
3.531
3.982
4.116
4.997
4.181

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
3.917
3.315
4.653
4.272
4.911
4.213

มากกว่า / น้อยกว่า
น้อยกว่า
น้อยกว่า
มากกว่า
มากกว่า
น้อยกว่า
มากกว่า

2. การประเมินผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจานวน 50 ตัวชีว้ ัด ประกอบด้วย
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท จานวน 18 ตัวชีว้ ัด
กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ จานวน 12 ตัวชีว้ ัด
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 10 ตัวชีว้ ัด
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ จานวน 10 ตัวชี้วัด

๕
3. มีตัวชี้วัดที่โรงเรียนจะต้องรายงานผลการดาเนินงานตามแบบฯ ส่งสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 วันที่ 10 มิถุนายน 2558 จานวนทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด ซึ่งสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จะมีหนังสือแจ้งอีกครั้งหนึ่ง
อนึ่ง ในการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) จาเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนในทุกระดับ ทั้งระดับสานักงานเขตฯ และระดับสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
และลาดับที่ในภาพรวมระดับประเทศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 จึงขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับได้ให้
ความสนใจและรวมพลังขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับหรือลาดับที่ของการพัฒนา
ให้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจและจะได้มีความภาคภูมิใจร่วมกันต่อไป
๓.๔.๕ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาเอกสารร่างแนวทาง
การดาเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และได้เผยแพร่ร่างแนวทางการดาเนินงาน
ตามนโยบายดังกล่าว ทางเว็ปไซต์สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://plan.bopp-obec.info
สานักงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
และศึกษารายละเอียดแนวทางการดาเนินงานของนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ทางช่องทางดังกล่าว
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๕ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายเสนาะ แก้วมุกดา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ แจ้งข้อราชการดังต่อไปนี้
๓.๕.๑ การพิจารณาความดีความชอบ เน้นผลงานเป็นหลัก
๓.๕.๒ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ มีนโยบายที่จะให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
ผอ.สพป. ให้แต่ละอาเภอเสนอชื่อส่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๖ กลุ่มอานวยการ
นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ แจ้งข้อราชการดังต่อไปนี้
๓.๖.๑ ให้โรงเรียนระมัดระวังอัคคีภัย วาตภัย
๓.๖.๒ การรายงานควบคุมภายใน ให้โรงเรียนรายงานตามระยะเวลาด้วย
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๗ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ แจ้งข้อราชการดังต่อไปนี้
๓.๗.๑ การบริหารงบลงทุน งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้ดาเนินการครบทุกโรงเรียน แต่
โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ และโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ได้กันเงินไว้ให้แล้ว ให้ดาเนินการ
ตั้งเบิกมา จะได้เบิกจ่ายให้ทันตามกาหนดเวลา หากสงสัยให้ติดต่อที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ประชุม รับทราบ

๖
๓.๘ หน่วยตรวจสอบภายใน
นางวีรวรรณ ลัทธิกุล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งข้อราชการดังต่อไปนี้ (รายละเอียด
แนบท้ายระเบียบวาระการประชุม)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ แจ้งข้อราชการดังต่อไปนี้
๕.๑ การปรับบัญชีเงินเดือน ให้รอกฎหมายใหม่
๕.๒ ขอขอบคุณทีมงาน อ.หนองกี่ ทุกท่าน
๕.๓ ช่วงปิดสงกรานต์ ให้ระมัดระวังการเดินทาง
๕.๔ วันนี้หลังเลิกประชุม เชิญชวนทุกท่านรดน้าดาหัวตามประเพณีสงกรานต์ ให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางแน่งน้อย บันรัมย์)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุชิต ชมภูวงศ์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

