สำเนำ
รายงานการประชุม
หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ครั้งที่ 7/2560
เมื่อวันที่ ๑6 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60
ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
--------------------ผู้มาประชุม
จำนวน 23 คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท
(5 คน) หัวหน้ำศูนย์ประสำนงำนทำงกำรศึกษำ (๑2 คน) และผู้อำนวยกำรกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภำยใน
(6 คน) ตำมรำยชื่อแนบท้ำยรำยงำนกำรประชุมครั้งนี้
ผู้ไม่มาประชุม
จำนวน 2 คน ได้แก่
1. นำงพรรณี บุญถึง
รก.หน่วยตรวจสอบภำยใน (ไปรำชกำร)
2. นำยไพโรจน์ โพธิ์หวี หัวหน้ำศูนย์ประสำนงำนทำงกำรศึกษำมโนรมย์ 1 (ไปรำชกำร)
ผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวน 4 คน ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ สพป.ชัยนำท ตำมรำยชื่อแนบท้ำยรำยงำนกำรประชุม ครั้งนี้
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นำงสำวลออ วิลัย ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท
ประธำนกำรประชุม กล่ำวขอบคุณทีมงำน โดยกำรนำของ นำยเรวัตร เอี่ยมรอด รอง ผอ.สพป.ชัยนำท,
รอง ผอ.สพป.ชัยนำท ทุกท่ำน และทุกท่ำนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกำรจัดเตรียมเรื่องกำรจัดทำแผนฯ 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) ได้อย่ำงเรียบร้อย และได้กล่ำวเปิดประชุม ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนวทางการทางาน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

“พัฒนา ให้ สะอาด”
พัฒนา
1. พัฒนาความรู้ –ในหน้ำที่

รำชกำร/ระเบียบกฎหมำย/หลัก
วิชำกำร/ควำมก้ำวหน้ำวิชำชีพ
2. พัฒนาการทางาน –ทำงำน
แบบคนยุค 4.0/ทั้งสำนักงำน
3. พัฒนาจิตใจ –คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยำบรรณ

คิดดี ทาดี พูดดี

ให้
1. ให้เกียรติ –ยอมรับควำม

ต่ำงกัน/ให้ควำมสำคัญ/ให้ควำม
เสมอภำค/
ทุกคนมีควำมสำคัญต่อองค์กร
2. ให้บริการ –มีน้ำใจ/จัดระบบ
ในกำรบริกำร มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
3. ให้ความร่วมมือ –ทั้งภำยใน
องค์กรและหน่วยงำนอื่นที่
ส่งเสริมสนับสนุน

สะอาด
1. คน –สะอำดกำย/สะอำดใจ
และสะอำดในวำจำ
2. งาน –มีควำมรวดเร็ว สะดวก
ถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลำ สะสำง
งำนเสมอ
3. สถานที่ –ทั้งภำยในและ
สภำพแวดล้อม สะดวกใช้ สะอำด
ตำ เป็นระเบียบเรียบร้อย น่ำดู
น่ำอยู่ น่ำชม (น่ำเรียน สำหรับ
โรงเรียน)

เป้าหมายสาคัญ คือ คุณภาพผู้เรียน
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ฝำกนโยบำย คำ 3 คำ พัฒนำ ให้ สะอำด เป็นหลักกำรทำงำนร่วมกัน เป็นกำรทบทวน
บูรณำกำรใส่ไปแนวคิด 9 คำ สั้นๆ ง่ำยๆ มีควำมหมำย พัฒนำด้ำนควำมรู้ นำพำครูให้ทันต่อเหตุกำรณ์
และต่อไปท่ำนเลขำ สพฐ. จะประสำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยตรงจำกห้องวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์
นโยบำย สพฐ.
- ท่ำนเลขำ สพฐ. ใช้แนวทำงในกำรสัญจร ซึ่งได้ไปจังหวัดกำแพงเพชร มำแล้วกำรต้อนรับ
เป็นแบบเรียบง่ำย รับประทำนอำหำรแบบจำนเดียว
- กำรขึ้นภำพไม่เน้นโชว์รูปภำพบุคคล ให้เหมำะสมแบบพอเพียง พอประมำณ
- พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ. รู้ข่ำวพร้อมกันระหว่ำง สำนักงำนเขตพื้นที่ฯ และสถำนศึกษำ และถ้ำ
สถำนศึกษำใด ต้องกำรจะประชำสัมพันธ์ เกี่ยวกับสินค้ำโอท๊อปของสถำนศึกษำ ให้ทำวีทีอำร์ ส่งผ่ำนสำนักงำน
เขตพื้นที่ฯ นั้น ๆ มำที่ พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ. โดย สพฐ. จะประชำสัมพันธ์ให้ฟรี ไม่เสียค่ำใช่จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น
- ระบบอินเทอร์เน็ต สพฐ. จะจัดทำให้ใช้อินเทอร์เน็ต ฟรี เช่น ยูนิเน็ต, OME เน็ต
- ศึกษำนิเทศก์ ฝำกประชำสัมพันธ์ เว็บติวฟรีดอทคอม จะมีครูสอนเก่ง สอนดี สำมำรถช่วย
คุณครู ได้อีกทำง เติมเต็มให้กับนักเรียน
- กำรรู้จักเด็กนักเรียน ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำลงไปดู ทำควำมรู้จักเด็กนักเรียนด้วยตนเอง
- กำรกำหนดให้รู้จักตัวเอง ว่ำคือใคร กรณีไปสถำนศึกษำต้องรู้จักใครคือ ผอ.สพป. และใครคือ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และกรณีมำสำนักงำนเขตพื้นที่ฯ ต้องกำหนดรู้จักตัวเองให้ผู้อื่น รู้ด้วย
- มีผู้แอบอ้ำง เรื่องกำรจัดสรรงบประมำณ โดยให้เซ็น ปร.4 และ ปร.5 ในกำรของบประมำณ
แล้วงบประมำณจะตำมมำ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงบประมำณ ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และผู้เกี่ยวข้องกับ
งบประมำณไม่มี
- เรื่องโครงกำรจัดอบรมครูทั้งระบบ มีกำรหลอกครูให้ไปอบรม หลังจำกอบรมแล้ว แจ้งว่ำจะมี
รำยได้พิเศษในกำรเป็นวิทยำกร
- รองเลขำ สพฐ. ท่ำนอุษณีย์ จะมีสื่อพระรำชทำนของพระเทพฯ รำคำ 5,000 บำท สื่อนี้
จะเน้นคณิตศำสตร์, กำรอ่ำน, แผนกำรสอน ปีต่อไปจะจัดสรรให้
- จะจัดอัตรำจ้ำงธุรกำรให้สถำนศึกษำ
- สพฐ. จะจัดจ้ำงบุคลำกรตำแหน่งวิศกร ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ
- กรณีเรื่องร้องเรียน มีอะไรให้คุยกันก่อน ไม่จำเป็นไม่ควรร้องเรียน
มติที่ประชุม
รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท โดยกลุ่มอำนวยกำร ได้จัดทำรำยงำน
กำรประชุมหัวหน้ำศูนย์ประสำนงำนทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2560
เวลำ 14.30 น. ณ ห้องประชุมนิธิปัญญำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท จำนวน 3 หน้ำ
เพื่อแจ้งผู้เข้ำประชุมทรำบและพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมทำงระบบอินเตอร์เน็ต และดำเนินกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
จำกกำรตรวจสอบ ไม่ปรำกฏผู้ขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
มติที่ประชุม
รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 6/2560

3

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องจากกลุ่มบริหารงานบุคคล (รองฯ เรวัตร เอี่ยมรอด)
3.1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราวครูรายเดือนแก้ปัญหา สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต และบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2560
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร, ลูกจ้ำงชั่วครำวครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครู
ขั้นวิกฤตและบุคลำกรด้ำนคณิตศำสตร์ จำนวน 21 อัตรำ ดังนี้
1. พนักงำนรำชกำร ตำแหน่ง ครูผู้สอน
จำนวน 9 อัตรำ
2. ลูกจ้ำงชั่วครำวครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 9 อัตรำ
3. ลูกจ้ำงชั่วครำวครูรำยเดือนบุคลำกรด้ำนคณิตศำสตร์
จำนวน 3 อัตรำ
กำรรับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมเกษมสุข สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยนำท ระหว่ำงวันที่ 12 - 18 ธันวำคม 2560 ตั้งแต่เวลำ 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้น
วันหยุดรำชกำร) กำหนดกำรสรรหำและเลือกสรร และสถำนที่สอบ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท ได้แจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดได้ทรำบ
ตำมหนังสือ ที่ ศธ 04037/5071 ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2560 และจะดำเนินกำรสอบในวันเสำร์ที่ 23 ธันวำคม
2560 สำหรับสถำนทีส่ อบและรำยละเอียดกำรประกำศรับสมัครฯ ให้ดรู ำยละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี เว็บไซต์ สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท http://182.93.172.99/ สำหรับกำรสอบสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยนำท เป็นผู้ดำเนินกำรสอบ
ในวันสอบ สถำนที่พักของ มูลนิธิบูรณะชนบท ป๋วย อึ๊งภำกรณ์ ชัยนำท มีบริกำรรำคำที่พัก ดังนี้
- ห้องพักพัดลม รำคำห้องละ 100 บำท
รำคำห้องละ 150/3 คน
- ห้องพักแอร์ รำคำห้องละ 200 บำท
รำคำห้องละ 250/3 คน
มติที่ประชุม
รับทรำบ
เรื่องจากกลุ่มบริหารงานบุคคล (รองฯ เรวัตร เอี่ยมรอด)
3.2 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการเข้าร่วมโครงการ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท ได้พิจำรณำจัดสรรอัตรำจ้ำงครู
ผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนวน 28 อัตรำ เพื่อคัดเลือกข้ำรำชกำรครูที่เกษียณ
อำยุรำชกำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทำหน้ำที่ครูผู้สอนในสถำนศึกษำที่ขำดครูตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
หรือสถำนศึกษำที่มีครูเกินเกณฑ์แต่ขำดครูในสำขำวิชำเอกที่สถำนศึกษำมีควำมต้องกำร/จำเป็น
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ซึ่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท ได้แจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัด
ได้ทรำบ ตำมหนังสือ ที่ ศธ 04037/5102 ลงวันที่ 6 ธันวำคม 2560 และจะดำเนินกำรคัดเลือก โดย
กำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 25 ธันวำคม 2560 ตั้งแต่เวลำ 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท ชั้น 3 และสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมกำรประกำศรับสมัคร
คัดเลือกฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท http://182.93.172.99/
จำนวนผู้สมัครครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2560 จำนวน 25 รำย
มติที่ประชุม
รับทรำบ
เรื่องจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (รองฯ สมเกียรติ แก้วทอง)
3.3 ปฏิทินการประเมินผลและทดสอบระดับชาติ Pre O-NET, O-NET NT,
การอ่าน ป.๑ และการสอบข้อสอบกลาง
ที่
กิจกรรม
วัน / เดือน/ ปี
๑. กำรสอบ Pre –O-NET ป.๖ และ ม.๓ (ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ) ๙ มกรำคม ๒๕๖๑
๒. กำรประเมินกำรอ่ำนเขียน ป.๑ – ม.๓ (ครั้งที่ ๒
๒๒ – ๒๖ มกรำคม ๒๕๖๑
ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ เดือน มกรำคม ระบบ e-Mes)
๓. กำรสอบ O- NET ป. ๖ และ ม.๓
๓ – ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
๔. กำรสอบ กำรอ่ำน ป.๑ (RT : Reading Test )
๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
๕. กำรสอบควำมรู้พื้นฐำนระดับชำติ ป.๓ (NT ป.๓)
๗ มีนำคม ๒๕๖๑
๖. สนำมสอบตรวจข้อสอบ NT ป.๓ (ข้อสอบ อัตนัย)
๘ - ๙ มีนำคม ๒๕6๑
๗. กำรทดสอบข้อสอบกลำง ป.๒ ป.๔ ป.๕ ม.๑ ม.๒
๒๖ ก.พ. - ๒ มีนำคม ๒๕๖๑
๘. ประกำศผลสอบกำรอ่ำน ป.๑ ( RT ป.๑ ทำงระบบNT Access) ๒ เมษำยน ๒๕๖๑
๙. ประกำศผลสอบ NT ป.๓ (ทำงระบบ NT Access)
๓๐ เมษำยน ๒๕๖๑
ปฏิทินกำรประเมินผลและทดสอบฯ ของศึกษำนิเทศก์ ได้กำหนดไว้ เพื่อใช้ในกำรบริหำร
เวลำในกำรจัดกิจกรรม เนื่องจำกในช่วงนี้มีกิจกรรมที่สถำนศึกษำต้องดำเนินงำน หลำยเรื่อง
ผอ.ประยูร เขียวอินทร์ ร.ร.อนุบาลสรรคบุรี : ตารางการสอบ Pre – O- NET
ตำมตำรำงกำร Pre – O – NET ป.6 และ ม.3 ทำงสถำนศึกษำจะดำเนินกำรสอบก่อน
ได้หรือไม่ เนื่องจำกได้กำหนดกิจกรรมกีฬำสถำนศึกษำ ไว้เรียบร้อยแล้ว
ประธาน : ปฏิทินกำรประเมินผล ต้องกำหนดไว้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน และเพื่อตอบโจทย์
ตัวชี้วัด ทำงสถำนศึกษำใดมีเงื่อนไขพิเศษ ให้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม กรณีสอบตำมปฏิทินกำหนดไม่ได้
มติที่ประชุม
รับทรำบ
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เรื่องจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (รองลักษณ์ประไพ หนูพรหม)
3.4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้ดาเนินการจัดการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่
๔-๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครนายก การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ และประกาศผลการแข่งขันแล้ว นั้น
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทได้สรุปกิจกรรม โรงเรียน
และนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ดังนี้
๑. กิจกรรมที่เข้าแข่งขัน ฯ จานวน ๒1๒ กิจกรรม
๒. โรงเรียนที่เข้าแข่งขันฯ
จำนวน ๗1 โรงเรียน
๓. นักเรียนที่เข้าแข่งขันฯ
จานวน ๗83 คน
สาหรับงบประมาณที่สนับสนุนโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันฯ ในระดับภาค ดังนี้
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน คนละ ๒๔๐ บาท
๒. ค่ำพำหนะนำนักเรียนไปแข่งขัน จะจัดสรรตำมรำยกิจกรรมและตำมจำนวนนักเรียน
รำยละเอียดเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ดังนี้
- ค่ำพำหนะช่วยเหลือบำงส่วน จำนวน 1 – 2 คน ได้ 800

บำท

จำนวน 3 – 5 คน ได้ 600

บำท

จำนวน 6 – 10 คน ได้ 3,000 บำท
และทำงกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ จะมีหนังสือแจ้งไปให้มำรับเงิน ขอกำชับเรื่องเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงิน/
เอกสำรกำรล้ำงหนี้นำมำให้ครบ
- เว็บศิลปหัตถกรรมจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอด ให้ทำงสถำนศึกษำเข้ำไปเช็คดูในระบบ
บ่อย ๆ เพรำะเกรงว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงเวลำ และสถำนทีก่ ำรแข่งขัน จะไปไม่ทันเวลำกำรแข่งขัน และ
กิจกรรมบำงอย่ำงมีกำรเลื่อนเวลำบ้ำงแล้ว
- กรณีนักเรียนป่วยไม่สำมำรถเข้ำร่วมแข่งขันได้ จะเปลี่ยนตัวนักเรียน ให้เข้ำเว็บ
ศิลปหัตถกรรม ปริ้นแบบฟอร์มกำรเปลี่ยนนักเรียนเข้ำแข่งขัน และ ผอ.สถำนศึกษำ เซ็นรับรองให้เรียบร้อย
เพื่อนำไปยื่นในวันแข่งขัน
- ด้ำนควำมปลอดภัยของกำรนำพำนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขัน ควรตรวจสอบสภำพรถยนต์
ที่นำพำนักเรียนไป ให้เรียบร้อย ก่อนเดินทำง
- กำรขออนุญำตพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ ต้องขออนุญำตและขออนุมัติตนเอง
ไปรำชกำร ให้ถูกต้องตำมระเบียบ
มติที่ประชุม
รับทรำบ
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ประทุม กวางแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : กรณีที่สถำนศึกษำจะเข้ำ
แข่งขันกิจกรรมร้องเพลง ต้องกำรพี่เลี้ยง เติมเต็มให้นักเรียน ให้ทำงสถำนศึกษำทำหนังสือแจ้งมำ ทำงสำนักงำน
เขตพื้นที่ฯ จะทำหนังสือเรียนเชิญ ครูวิชำญ จ.นครสวรรค์ มำเป็นพี่เลี้ยง และตัวช่วยให้
มติที่ประชุม
รับทรำบ
เรื่องจากกลุ่มอานวยการ (รองฯ เรวัตร เอี่ยมรอด)
3.5 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยนาท)
ตำมที่ สพป.ชัยนำท จัดทำโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กำหนดกิจกรรมตำมโครงกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด สพป.ชัยนำท
ประชุมเดือนเว้นเดือน สลับกับกำรประชุมหัวหน้ำศูนย์ประสำนงำนทำงกำรศึกษำ โดยกำรประชุมผู้บริหำร
สถำนศึกษำในครั้งนี้ กำหนดประชุมในวันที่ 22 ธันวำคม 2560 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมแฟนตำซี
รีสอร์ทชัยนำท จังหวัดชัยนำท
ในกำรนี้ สพป.ชัยนำท ขอควำมร่วมมือผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด เข้ำประชุม
ด้วยตนเองกรณีมีเหตุจำเป็นควรมอบหมำยผู้แทนเข้ำประชุม ผู้เข้ำประชุมสวมเครื่องแบบข้ำรำชกำรชุดกำกี
มติที่ประชุม
รับทรำบ
ประธาน : ให้ตั้งกลุ่มไลน์ ผอ.สพป., รอง ผอ.สพป., หัวหน้ำศูนย์ประสำนงำน
ทำงกำรศึกษำ กรณีมีข่ำวหรือเหตุกำรณ์ใด ๆ ที่สำคัญและเร่งด่วน ให้แจ้งในกลุ่มไลน์นี้ เบื้องต้นก่อน
มติที่ประชุม
รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องใดอีก ประธำนขอบคุณผู้เข้ำประชุม ผู้เข้ำร่วมประชุม และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกท่ำน และปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 10.30 น.
(ลงชื่อ)
สำเนำถูกต้อง

(นำงธัญวรัตน์ พุฒแย้ม)
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร

ธัญวรัตน์ พุฒแย้ม
ผู้จดรำยงำนกำรประชุม
(นำงธัญวรัตน์ พุฒแย้ม)
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร

