


รายงานการประชุมบุคลากร 
ภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ครั้งที่  1/2563 
เมื่อวันที่  16  มีนาคม  2563   

ณ  ห้องประชุมชลนท ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 

 
----------------------- 

ผู้มาประชุม จ ำนวน  61  คน 

ผู้ไม่มาประชุม จ ำนวน    5  คน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม     - ไม่มี – 
รายช่ือท้ายภาคผนวก หน้า 5 - 6 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ดร.สมหมาย เทียนสมใจ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2            
มอบนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2      
สรุปได้ ดังนี้ 
 1. กำรสื่อสำรระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้ทุกคนใช้วิจำรณญำณในกำรรับฟัง
ข้อมูลข่ำวสำร  
 2.  กำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ได้ตระหนักและเล็งเห็น       
ถึงควำมส ำคัญ จึงให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมและปฏิบัติตำมประกำศฯ เรื่อง นโยบำยกำรลดและคัดแยกขยะ    
มูลฝอย เช่น  ลดกำรใช้ภำชนะพลำสติก  โฟมบรรจุอำหำร  ไม่ใช้ถุงพลำสติก (ใช้ถุงผ้ำแทน) เป็นต้น 
 3. นโยบำย 3 อ.   
   - อำหำร  รับประทำนอำหำรที่ถูกต้องถูกสุขลักษณะ  

- ออกก ำลังกำย ออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ 
   - อำกำศ  สูดอำกำศท่ีบริสุทธิ์ 

 4. ก ำหนดให้แต่งกำยในกำรมำปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้ 
         1) วันจันทร์   เครื่องแบบฯ 
         2) วันศุกร์     ผ้ำไทย 
 5. จัดมุมกำแฟ บริเวณหน้ำมุกด้ำนล่ำง ส ำหรับบริกำรผู้มำติดต่อรำชกำร 

 6. ด ำเนินกำรดูแล บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ ให้สำมำรถประกำศเสียงตำมสำยได้ตำมปกติ        
พร้อมทั้งออกแบบแบบมุมประชำสัมพันธ์ใหม่ (หน้ำมุกด้ำนล่ำง)  ทั้งนี้  ให้น ำตู้โชว์ (เชิดชูเกียรติ) จัดวำง             
ที่ห้องประชุมชลนที เพ่ือจัดท ำเป็นห้องเรียนรู้และห้องประชุม 

 7. กำรมอบอ ำนำจให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำรแทน 
    มีค ำสั่งกำรมอบอ ำนำจในกำรสั่งกำร  กำรอนุมัติ  กำรปฏิบัติรำชกำรหรือด ำเนินกำรอ่ืน              
ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ปฏิบัติรำชกำรแทน   ดังนี้ 
 



 2 
 นำยจิระชัย  ทีค ำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  
เขต 2  รับผิดชอบ 
       - กลุ่มนโยบำยและแผน   กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   กลุ่มพัฒนำครู        
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  - รับผิดชอบทำงกำรศึกษำในอ ำเภอบำงเลน   
 นำยประชำ  วุฒิวัฒนำนุกูล  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต 2  รับผิดชอบ 
      - กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร   กลุ่มบริหำร   
งำนบุคคล  กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  - รับผิดชอบทำงกำรศึกษำในอ ำเภอสำมพรำน 
 นำยสุริยันต์  สุวรรณทอง  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต 2  รับผิดชอบ 

  - กลุ่มอ ำนวยกำร  และกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
  - รับผิดชอบทำงกำรศึกษำในอ ำเภอนครชัยศรี และอ ำเภอพุทธมณฑล 
 ทั้งนี้ ค ำสั่ง ประกำศ  อนุมัติโครงกำร  และเกี่ยวกับกำรประกวด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน      
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นผู้พิจำรณำลงนำม 
 8. กำรแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทน 
        มีค ำสั่งแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต 2 ไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ กรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ตำมล ำดับดังนี้ 
     ล ำดับที่  1  นำยจิระชัย ทีค ำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต 2 
     ล ำดับที่ 2  นำยประชำ วุฒิวัฒนำนุกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 
     ล ำดับที่  3  นำยสุริยันต์  สุวรรณทอง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 
 9. จัดท ำกำรรับ - ส่งงำนในหน้ำที่ ของรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำระหว่ำง 
นำยประชำ วุฒิวัฒนำนุกูล กับ นำยสุริยันต์  สุวรรณทอง  และ ระหว่ำง นำยจิระชัย  ทีค ำ   กับ  นำยสุริยันต์  
สุวรรณทอง 
 10. ให้ด ำเนินกำรท ำลำยหนังสือ ประจ ำปี 
 11. กำรจัดกิจกรรมหน้ำเสำธงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริตเดือนต่อไป  ให้ด ำเนินกำร 

         1) ซักซ้อมควำมเข้ำใจกำรด ำเนินกิจกรรมกับหน้ำห้องผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำก่อนถึงก ำหนดกำร   

         2) จัดหำโพเดียมใช้ส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรม 
 12. หลังกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรบริหำรจัดกำรภำยในฯ (รอง/ผ อ.กลุ่ม) ให้ มี            
กำรด ำเนินกำร PLC กับบุคลำกรภำยในกลุ่มอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดท ำ Obec line  ของธุรกำร      
พร้อมทั้งประชำสัมพันธ์ให้สมำชิกภำยในกลุ่มทรำบ 
 13. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับรถยนต์รำชกำร 
           1) สรุปกำรใช้รถยนต์รำชกำรแต่ละคันทุกเดือน 
           2) สรุปกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์รำชกำรแต่ละคันทุกเดือน 
           3) จัดท ำทะเบียนคุมกำรซ่อมแซมรถยนต์รำชกำรของแต่ละคัน 
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ภาคผนวก 
บัญชีรายชื่อ 

ผู้มาประชุม/ ไม่มาประชุม /เข้าร่วมประชุม 
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