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ระเบยีบวาระที ่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
ระเบยีบวาระที ่๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุม ที่ประชุมมีมติรับรอง                         
............................................................................................................................. ............................................................ 
ระเบยีบวาระที ่ ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ     

3.1 กลุ่มอ านวยการ 
 3.1.1 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 ในสถานศึกษา 
       3.1.2 แนวปฏิบัติการก ากับ ติดตาม ประเมินผลตามมาตรการ ศบค. ในการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 
 3.1.3 กฐินพระราชทาน สพฐ. ประจ าปี 2563     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน รับผ้าพระกฐินพระราชทาน น าไปถวาย ฯ  วัดประดู่ พระอารามหลวง ต าบลวัดประดู่  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.39 น.   โดยร่วมบริจาคได้ที่ 
กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ ส านักอ านวยการ สพฐ.หรือโอนเข้าบัญชีในนาม”กฐินพระราชทาน สพฐ. ประจ าปี 
2563” ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 059-0-37380-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขากรทรวงศึกษาธิการ 

 3.1.3 ก าหนดการประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม (สหวิทยาเขต 4). 

   3.2 กลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3.2.1. การอนุมัติเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ 

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์เห็นขอบการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ ผลการประเมินระดับสีเขียว จ านวน 834 แห่ง ระดับสีเหลือง 14 
แห่ง โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีผลการประเมินระดับสีเขียว จ านวน 85 โรงเรียน สามารถ
เปิดเรียนได้ตามก าหนดทุกโรงเรียน 

3.2.2. เชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็น 

เลิศ Digital Education Excellence Platform (DEEP) และจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ จึงขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ 
DEEP ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๑ คน มีหน้าที่จัดการ ดูแลและสนับสนุน การใช้งานระบบ  
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DEEP ของโรงเรียนในสังกัด และให้โรงเรียนแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับโรงเรียน ซึ่งมีหน้าที่จัดการ ดูแล การใช้
งานระบบ DEEP ในโรงเรียน โดยมีสัดส่วน ครู ๕o คน ต่อผู้ดูและระบบ ๑ คน โดยส่งข้อมูล ชื่อ สกุล หมายเลขบัตร
ประชาชนและวันเดือนปีเกิด ให้ผู้ดูแลระบบในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการระบบ DEEP และใน
การนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดการประชุมผู้ดูแลระบบ  DEEP ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และระดับโรงเรียน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมอุปกรณ์ส าหรับ
รับชมการประชุมด้วยระบบออนไลน์ และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการใช้งานระบบ DEEP 

3.3 กลุ่มสง่เสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
3.3.1. การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา  

๒๕๖๓ ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data nagement 
Center : DMC) ระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และระบบจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (P-School Checking Program) ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference ในการนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ผ่านระบบ Video Conference ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 

๑. บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 3 คน       นาย
วัชรา สามาลย์  นางสาววิรลัพัชร จันทร์เกียรติกร และนางสาวกมลรัตน์ ส านักนิตย์ 

                ๒. นายพิจิตร อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในหัวข้อการรายงานข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC 
                ๓. นางปาณิศา นิเลิศรัมย์ จากกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในหัวข้อการรายงานข้อมูลอาคาร 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) 
                ๔. นายไกรกุล สง่าวงศ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าร่วมประชุมในหัวข้อการรายงานข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (PSC และ PAC) 

3.4 กลุ่มนโยบายและแผน 
   3.4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 33 มีนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2563 ดังนี้ 

ประเด็นจุดเน้นเชิงคุณภาพ ปี ๒๕๖๓ ภายใต้ทักษะ ๓ ด้านของผู้เรียน 
ทักษะวิชาการ (Academic Skills) 

๑. เด็กติด ๐ ร มส ค้างเกิน ๒ ภาคเรียน เป็น ๐ 
๒. เด็กออกกลางคัน เป็น ๐ 
๓. ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ O-NET 

         - ม.๓ พัฒนาขึ้นกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 
         - ม.๖ พัฒนาขึ้นทุกกลุ่มสาระ 

๔. ทุกคนจบตามเวลาที่ก าหนด 
๕. เด็กมีเป้าหมาย/มีเส้นทางชีวิตศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ 

                               หนา้ 3 
 



๖. ทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ทักษะอาชีพ (Career Skills) 

๗. อาชีพที่เชื่อมโยงกับผู้ปกครอง/ชุมชน/ท้องถิ่น 
๘. อาชีพที่เชื่อมโยงกับการศึกษาต่อ     
๙. อาชีพ/มีรายได้ระหว่างเรียน   

ทักษะชีวิต (Life Skills) 
๑๐. ปัญหาเด็กเป็น ๐ เช่น อุบัติเหตุเสียชีวิต   ยาเสพย์ติด คุณแม่วัยใส 
๑๑. จิตอาสา สร้างคนดีให้บ้านเมือง 
๑๒. ทักษะสื่อ Social Media ตาม พ.ร.บ.คอมฯ 

3.4.2 การยกเลิกการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว)          ตามท่ีสพฐ. ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ตาม
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและพร้อมที่จะท าสัญญา
หรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ โดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพันจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจ างวด ดังนี้ 

๑. โรงอาหาร แบบ ๑๐๑ล/๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)  
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ งบประมาณ ๑๒,๔๕๕,๐๐๐ บาท 

๒. สนามบาสเก็ตบอลมาตรฐาน FIBA  
โรงเรียนบัวเชดวิทยา งบประมาณ ๔๒๑,๗๐๐ บาท 

๓.  ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) 
 โรงเรียนพระแก้ววิทยา งบประมาณ ๑๕๙,๑๐๐ บาท 

๔. ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ งบประมาณ 
๑๕๙,๑๐๐ บาท 

๕. รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) สพม.๓๓ งบประมาณ ๔๙๓,๕๐๐ บาท นั้น 
           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า รายการที่มีการ
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว) นี้มี
รายการปรากฏอยู่ในร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.... ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้โอนงบประมาณของส่วน
ราชการต่าง ๆ ไปเป็นงบกลางเพ่ือใช้แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และปัญหา
ภัยแล้ง ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น สพฐ.จึงขอยกเลิกการจัดสรรงบประมาณฯ 
ดังกล่าว     เสนอที่ประชุม    ..................................... 
  3.4 กลุ่มบรหิารงานบุคคล
............................................................................................................................. .................................................................
.................................................................. ..................................................................................................................  
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3.4 กลุ่มพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
        การคัดเลือกครูและหน่วยงานเพ่ือรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ. 2563 

                            ตามหนังสือส านักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์  ที่ ศธ 521068/0806  ลงวันที่ 22 
มิถุนายน  2563 แจ้งประกาศคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัล พระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ.2563 เป็น
รางวัลที่ส านักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดขึ้นเพื่อยกย่องและผดุงเกียรติ บุคคลหรือหน่วยงาน  ที่มีผลด้านการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพ  ให้แก่  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ จน
เป็นที่ประจักษ์    เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น รวมทั้งสิ้น  837 รางวัล  โดยมี 2 ประเภท  ได้แก่  
ประเภทบุคคล  จ านวน  760 รางวัล  และรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภท หน่วยงาน  จ านวน  77  รางวัล  
โดยก าหนดพิธีมอบรางวัลในวันครู  วันที่ 16 มกราคม  2564  

      โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครเพ่ือรับการคัดเลือกด้วยตนเอง หรือเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
รางวัลได้ที่ส านักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ พร้อมกับเอกสารหลักฐานประกอบใบสมัคร/ใบเสนอชื่อ ตามรายละเอียดที่
ก าหนดในหมายเหตุท้ายใบสมัคร/ใบเสนอชื่อ ภายในวันที่  17 กรกฎาคม  2563 ในวันและเวลาราชการ เพื่อให้
คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสุรินทร์ ท าการตรวจคุณสมบัติและด าเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลระดับจังหวัด 

3.7 กลุ่มบรหิารการเงนิและสนิทรพัย์ 
 3.7.1  รายละเอียดรายการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่าย(เงินประจ างวด)  

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-30 มิถุนายน 2563 (เอกสารแนบ) 
   3.7.2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563  ข้อมูล 
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 (เอกสารแนบ) 

3.8 กลุ่มสง่เสริมการจดัการศกึษา 
3.8.1 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนวนักเรียน 

โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
Educate Graduate &  Find the way “ศึกษาจบ  คน้พบเสน้ทาง อยา่งเปน็รูปธรรม” 

   3.8.2 แผนการปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในจังหวัดสุรินทร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓     สืบเนื่องจากคราวประชุม คณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ในฐานะเป็น
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีข้อสั่งการให้ปฏิบัติการกวาดบ้าน ตามแผนการปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพ
ติดในจังหวัดสุรินทร์ โดยให้ทุกหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด จัดส่งข้อมูล
รายชื่อ จ านวนบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด  ให้ศูนย์ยาเสพติดฯ จังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฏาคม 
๒๕๖๓ เพ่ือเตรียมการในการตรวจสารเสพติดต่อไป 
 
        3.8.2. การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ประจ าปี ๒๕๖๓ 
  3.8.3. ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนเสื้อ TO BE NUMBER ONE  
                  จังหวัดสุรินทร์ ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการ สนับสนุนเสื้อ TO BE NUMBER ONE 
พร้อมทั้งสวมใส่ทุกวันพุธของสัปดาห์ หรือพิจารณาตามความเหมาะสม โดยจ าหน่ายตัวละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาท
ถ้วน) ทั้งนี้รายได้หลักหักค่าใช้จ่ายจะน าเข้ากองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร์ต่อไป โดยให้สั่งจอง 

หน้า 5 
 



ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ได้แจ้งเวียนในระบบ My Office 
เรียบร้อยแล้ว 
  3.8.4. ขอความอนุเคราะห์โหวตคะแนนให้เยาวชนต้นแบบเก่งและดี ดี TO BE NUMBER ONE (TO 
BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ ๑๐ ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
                 จังหวัดสุรินทร์ ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการ ร่วมชม เชียร์และให้ก าลังใจแก่ผู้เข้าร่วม
การคัดเลือก โดยการร่วมโหวตคะแนนให้เยาวชนต้นแบบเก่งและดี ดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE 
IDOL) รุ่นที่ 10 ระดับประเทศ ประจ าปี 2563 คือ นายอภิสิทธิ์ อุตส่าห์ดี (นินจา) อายุ 16 ปี นักศึกษาจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผ่านเข้ารอบการประกวดคัดเลือกระดับประเทศ รุ่นที่ 10 รอบ 
40 คน สุดท้าย ประจ าปี ๒๕๖๓ ได้รับหมายเลข ๒๓ โดยโหวตคะแนนได้ทางโทรศัพท์มือถือ โทร. 1900 1900 94 
ฟังเสียงระบบอัตโนมัติ เลือกหมายเลข ๒๓ เริ่มโหวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  (ณ วันนี้ เข้าสู่สัปดาห์ที่ ๓ แล้ว) 

3.8.5. การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคัดเลือกครู 
เพ่ือรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี ๒๕๖๓ 

         ส านักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคัดเลือกครูเพ่ือรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะ
ชีวิต ประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารจัดการและด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาและครู
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
3  (รายละเอียดท่านรองชวลิต  เจนเจริญ ชี้แจง) 

3.9 หนว่ยตรวจสอบภายใน 
............................................................................................................................. .................................................................
.................................................................. ..................................................................................................................  

3.10 กลุ่มกฎหมายและคดี 
        ..................................................................................................................................................  

......................................................... ................................................................................... ............................................. 
ระเบยีบวาระที ่4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   ............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. ........................................................... 
ระเบยีบวาระที ่๕  เรื่องอ่ืนๆ  

..................................................................................................................................  
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รายงานการประชุม 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ครั้งที่4/2563 
เมื่อวันที่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น  
ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร สพม.33 

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

ผู้มาประชุม 
  1. นายส าเริง บุญโต     ผอ.สพม.33    ประธาน  
  2. นางปติมา กาญจนากาศ รอง ผอ.สพม.33 
  3. นายบุญชาย โชยรัมย์  รอง ผอ.สพม.33 
  4. นางสุเนตร ขวัญด า  รอง ผอ.สพม.33 
  5. นายชวลิต เจนเจริญ  รอง ผอ.สพม.33 
  6. นายสุชาติ ค าบุญฐิติสกุล ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
  7.นายเสนอ ประพันธ์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  8. นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ 
  9.นางนวลรัตน์ จันทร์เพชร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
  10.นายวัชรา สามาลย์  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 
  11. นางลัดดาวัลย์ ไชยยา ผอ.ตรวจสอบภายใน 
  12. นางปฤษณา อรรถเวทิน ผอ.กฎหมายและคดี 
  13. นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ 
  14. นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช ผอ.กลุ่มอ านวยการ   เลขานุการฯ 
  15. นางพิชญ์สินี เจริญรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม -ไม่มี- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายนายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  2. นายรวิชญุฒน์ ทองแม้น ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
        ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า       สพฐ.เน้นย้ า การด าเนินการตามมาตรการโควิท  เนน้ทกความเข้าใจ
สถานศึกษา และการน าโปรแกรมไทยชนะมาใช ้
ระเบียบวาระท่ี 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
         มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 



 

 

      - 2 -       
ระเบยีบวาระที ่ ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ     

3.1 กลุ่มอ านวยการ 
 3.1.1 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 ในสถานศึกษา  
       3.1.2 แนวปฏิบัติการก ากับ ติดตาม ประเมินผลตามมาตรการ ศบค. ในการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 
 3.1.3 กฐินพระราชทาน สพฐ. ประจ าปี 2563     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน รับผ้าพระกฐินพระราชทาน น าไปถวาย ฯ  วัดประดู่ พระอารามหลวง ต าบลวัดประดู่  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.39 น.   โดยร่วมบริจาคได้ที่ 
กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ ส านักอ านวยการ สพฐ.หรือโอนเข้าบัญชีในนาม”กฐินพระราชทาน สพฐ. ประจ าปี 
2563” ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 059-0-37380-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขากรทรวงศึกษาธิการ 

 3.1.3 ก าหนดการประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม (สหวิทยาเขต 4) 

   3.2 กลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3.2.1. การอนุมัติเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ 

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์เห็นขอบการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ ผลการประเมินระดับสีเขียว จ านวน 834 แห่ง ระดับสีเหลือง 14 
แห่ง โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีผลการประเมินระดับสีเขียว จ านวน 85 โรงเรียน สามารถ
เปิดเรียนได้ตามก าหนดทุกโรงเรียน 

3.2.2. เชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็น 

เลิศ Digital Education Excellence Platform (DEEP) และจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ จึงขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ 
DEEP ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๑ คน มีหน้าที่จัดการ ดูแลและสนับสนุน การใช้งานระบบ DEEP ของ
โรงเรียนในสังกัด และให้โรงเรียนแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ  DEEP ในระดับโรงเรียน ซึ่งมีหน้าที่จัดการ ดูแล การใช้งาน
ระบบ DEEP ในโรงเรียน โดยมีสัดส่วน ครู ๕o คน ต่อผู้ดูและระบบ ๑ คน โดยส่งข้อมูล ชื่อ สกุล หมายเลขบัตร
ประชาชนและวันเดือนปีเกิด ให้ผู้ดูแลระบบในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการระบบ DEEP และใน
การนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดการประชุมผู้ดูแลระบบ  DEEP ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และระดับโรงเรียน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมอุปกรณ์ส าหรับ
รับชมการประชุมด้วยระบบออนไลน์ และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการใช้งานระบบ DEEP 

3.3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.3.1. การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา  



๒๕๖๓ ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data nagement 
Center : DMC) ระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และระบบจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (P-School Checking Program) ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference ในการนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ผ่านระบบ Video Conference ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 

๒. บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 3 คน       นาย
วัชรา สามาลย์  นางสาววิรลัพัชร จันทร์เกียรติกร และนางสาวกมลรัตน์ ส านักนิตย์ 

                ๒. นายพิจิตร อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในหัวข้อการรายงานข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC 
                ๓. นางปาณิศา นิเลิศรัมย์ จากกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในหัวข้อการรายงานข้อมูลอาคาร 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) 
                ๔. นายไกรกุล สง่าวงศ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าร่วมประชุมในหัวข้อการรายงานข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (PSC และ PAC) 

3.4 กลุ่มนโยบายและแผน 
   3.4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 33 มีนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2563 ดังนี้ 

ประเด็นจุดเน้นเชิงคุณภาพ ปี ๒๕๖๓ ภายใต้ทักษะ ๓ ด้านของผู้เรียน 
ทักษะวิชาการ (Academic Skills) 

๑. เด็กติด ๐ ร มส ค้างเกิน ๒ ภาคเรียน เป็น ๐ 
๒. เด็กออกกลางคัน เป็น ๐ 
๓. ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ O-NET 

         - ม.๓ พัฒนาขึ้นกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 
         - ม.๖ พัฒนาขึ้นทุกกลุ่มสาระ 

๔. ทุกคนจบตามเวลาที่ก าหนด 
๕. เด็กมีเป้าหมาย/มีเส้นทางชีวิตศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ 
๖. ทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทัล 

ทักษะอาชีพ (Career Skills) 
๗. อาชีพที่เชื่อมโยงกับผู้ปกครอง/ชุมชน/ท้องถิ่น 
๘. อาชีพที่เชื่อมโยงกับการศึกษาต่อ     
๙. อาชีพ/มีรายได้ระหว่างเรียน   

ทักษะชีวิต (Life Skills) 
๑๐. ปัญหาเด็กเป็น ๐ เช่น อุบัติเหตุเสียชีวิต   ยาเสพย์ติด คุณแม่วัยใส 
๑๑. จิตอาสา สร้างคนดีให้บ้านเมือง 
๑๒. ทักษะสื่อ Social Media ตาม พ.ร.บ.คอมฯ 

3.4.2 การยกเลิกการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าท่ีดิน 



และสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว)          ตามท่ีสพฐ. ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ตาม
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและพร้อมที่จะท าสัญญา
หรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ โดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพันจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจ างวด ดังนี้ 

๖. โรงอาหาร แบบ ๑๐๑ล/๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)  
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ งบประมาณ ๑๒,๔๕๕,๐๐๐ บาท 

๗. สนามบาสเก็ตบอลมาตรฐาน FIBA  
โรงเรียนบัวเชดวิทยา งบประมาณ ๔๒๑,๗๐๐ บาท 

๘.  ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) 
 โรงเรียนพระแก้ววิทยา งบประมาณ ๑๕๙,๑๐๐ บาท 

๙. ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ งบประมาณ 
๑๕๙,๑๐๐ บาท 

๑๐. รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) สพม.๓๓ งบประมาณ ๔๙๓,๕๐๐ บาท นั้น 
           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า รายการที่มีการ
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว) นี้มี
รายการปรากฏอยู่ในร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.... ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้โอนงบประมาณของส่วน
ราชการต่าง ๆ ไปเป็นงบกลางเพ่ือใช้แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และปัญหา
ภัยแล้ง ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น สพฐ.จึงขอยกเลิกการจัดสรรงบประมาณฯ 
ดังกล่าว     เสนอท่ีประชุม    ..................................... 
  3.4 กลุ่มบรหิารงานบุคคล
......................................................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
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3.4 กลุ่มพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
        การคัดเลือกครูและหน่วยงานเพ่ือรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ. 2563 

                            ตามหนังสือส านักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์  ที่ ศธ 521068/0806  ลงวันที่ 22 
มิถุนายน  2563 แจ้งประกาศคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัล พระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ.2563 เป็น
รางวัลที่ส านักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดขึ้นเพื่อยกย่องและผดุงเกียรติ บุคคลหรือหน่วยงาน  ที่มีผลด้านการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพ  ให้แก่  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ จน
เป็นที่ประจักษ์    เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น รวมทั้งสิ้น  837 รางวัล  โดยมี 2 ประเภท  ได้แก่  
ประเภทบุคคล  จ านวน  760 รางวัล  และรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภท หน่วยงาน  จ านวน  77  รางวัล  
โดยก าหนดพิธีมอบรางวัลในวันครู  วันที่ 16 มกราคม  2564  

      โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครเพ่ือรับการคัดเลือกด้วยตนเอง หรือเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
รางวัลได้ที่ส านักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ พร้อมกับเอกสารหลักฐานประกอบใบสมัคร/ใบเสนอชื่อ ตามรายละเอียดที่



ก าหนดในหมายเหตุท้ายใบสมัคร/ใบเสนอชื่อ ภายในวันที่  17 กรกฎาคม  2563 ในวันและเวลาราชการ เพื่อให้
คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสุรินทร์ ท าการตรวจคุณสมบัติและด าเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลระดับจังหวัด 

3.7 กลุ่มบรหิารการเงนิและสนิทรพัย์ 
 3.7.1  รายละเอียดรายการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่าย(เงินประจ างวด)  

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-30 มิถุนายน 2563 (เอกสารแนบ) 
   3.7.2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563  ข้อมูล 
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 (เอกสารแนบ) 

3.8 กลุ่มสง่เสริมการจดัการศกึษา 
3.8.1 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนวนักเรียน 

โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
Educate Graduate &  Find the way “ศึกษาจบ  คน้พบเสน้ทาง อยา่งเปน็รูปธรรม” 

   3.8.2 แผนการปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในจังหวัดสุรินทร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓     สืบเนื่องจากคราวประชุม คณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ในฐานะเป็น
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีข้อสั่งการให้ปฏิบัติการกวาดบ้าน ตามแผนการปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพ
ติดในจังหวัดสุรินทร์ โดยให้ทุกหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด จัดส่งข้อมูล
รายชื่อ จ านวนบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด  ให้ศูนย์ยาเสพติดฯ จังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฏาคม 
๒๕๖๓ เพ่ือเตรียมการในการตรวจสารเสพติดต่อไป 
 
        3.8.3 การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ประจ าปี ๒๕๖๓ 
  3.8.4 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนเสื้อ TO BE NUMBER ONE  
                  จังหวัดสุรินทร์ ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการ สนับสนุนเสื้อ TO BE NUMBER ONE 
พร้อมทั้งสวมใส่ทุกวันพุธของสัปดาห์ หรือพิจารณาตามความเหมาะสม โดยจ าหน่ ายตัวละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาท
ถ้วน) ทั้งนี้รายได้หลักหักค่าใช้จ่ายจะน าเข้ากองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร์ต่อไป โดยให้สั่งจอง 

 
ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ได้แจ้งเวียนในระบบ My Office 
เรียบร้อยแล้ว 
  3.8.5 ขอความอนุเคราะห์โหวตคะแนนให้เยาวชนต้นแบบเก่งและดี ดี TO BE NUMBER ONE (TO 
BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ ๑๐ ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
                 จังหวัดสุรินทร์ ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการ ร่วมชม เชียร์และให้ก าลังใจแก่ผู้เข้าร่วม
การคัดเลือก โดยการร่วมโหวตคะแนนให้เยาวชนต้นแบบเก่งและดี ดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE 
IDOL) รุ่นที่ 10 ระดับประเทศ ประจ าปี 2563 คือ นายอภิสิทธิ์ อุตส่าห์ดี (นินจา) อายุ 16 ปี นักศึกษาจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผ่านเข้ารอบการประกวดคัดเลือกระดับประเทศ รุ่นที่ 10 รอบ 
40 คน สุดท้าย ประจ าปี ๒๕๖๓ ได้รับหมายเลข ๒๓ โดยโหวตคะแนนได้ทางโทรศัพท์มือถือ โทร. 1900 1900 94 
ฟังเสียงระบบอัตโนมัติ เลือกหมายเลข ๒๓ เริ่มโหวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  (ณ วันนี้ เข้าสู่สัปดาห์ที่ ๓ แล้ว) 

3.8.6 การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคัดเลือกครู 



เพ่ือรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี ๒๕๖๓ 
         ส านักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับ

รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคัดเลือกครูเพ่ือรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะ
ชีวิต ประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารจัดการและด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาและครู
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
3  (รายละเอียดท่านรองชวลิต  เจนเจริญ ชี้แจง) 

ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 
 4. เรื่องขอความรว่มมือสวมเสื้อสีเหลือ  คณะรฐัมนตร ี(ครม.) ขอความรว่มมือ แตง่กายดว้ยเสื้อสเีหลืองตลอด

เดือน ก.ค.นี ้เนื่องในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 28 ก.ค.2563  
ระเบยีบวาระที ่4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
  4.1 กิจกรรมการหน้าเสาธง  (เคารพธงชาติ/สวดมนต์ไหว้พระ)  
        ทีป่ระชุมมมีติ  ให้ข้าราชการบุคลากร สพม.33 ร่วมกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 
  4.2 ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการ สนับสนุนเสื้อ TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งสวมใส่ทุกวัน
พุธของสัปดาห์  
       ที่ประชุมมีมติ ให้บุคลากร สพม.33 สวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพุธที่ 1/2/3 ของ
สัปดาห์  ส าหรับพุธ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ให้สวมเสื้อ สีส้ม(เสื้อสีส้มของ เขตฯ)         
ระเบยีบวาระที ่๕  เรื่องอ่ืนๆ  ไม่มี 
 ------------------------------  
นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 

              ผู้จดบันทึกการประชุม  

        
 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา/ผู้อ านวยการกลุม่/หนว่ย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 33 

วนัที ่1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น  
ณ หอ้งประชมุคชาธาร อาคารเศวตกุญชร สพม.33 

--------------------------------- 
  
ระเบยีบวาระที ่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
                         ....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................
ระเบยีบวาระที ่๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
............................................................................................................................. ........................................................ .... 



ระเบยีบวาระที ่ ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ     
3.1 กลุ่มอ านวยการ 
 3.1.1 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 ในสถานศึกษา 
       3.1.2 แนวปฏิบัติการก ากับ ติดตาม ประเมินผลตามมาตรการ ศบค. ในการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 
 3.1.3 กฐินพระราชทาน สพฐ. ประจ าปี 2563     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน รับผ้าพระกฐินพระราชทาน น าไปถวาย ฯ  วัดประดู่ พระอารามหลวง ต าบลวัดประดู่  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.39 น.   โดยร่วมบริจาคได้ที่ 
กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ ส านักอ านวยการ สพฐ.หรือโอนเข้าบัญชีในนาม”กฐินพระราชทาน สพฐ. ประจ าปี 
2563” ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 059-0-37380-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขากรทรวงศึกษาธิการ 

 3.1.3 ก าหนดการประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม (สหวิทยาเขต 4). 

   3.2 กลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3.2.1. การอนุมัติเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ 

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์เห็นขอบการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ ผลการประเมินระดับสีเขียว จ านวน 834 แห่ง ระดับสีเหลือง 14 
แห่ง โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีผลการประเมินระดับสีเขียว จ านวน 85 โรงเรียน สามารถ
เปิดเรียนได้ตามก าหนดทุกโรงเรียน 

3.2.2. เชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็น 

เลิศ Digital Education Excellence Platform (DEEP) และจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ จึงขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ 
DEEP ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๑ คน มีหน้าที่จัดการ ดูแลและสนับสนุน การใช้งานระบบ  

 
 

หน้า 2 
 
 

DEEP ของโรงเรียนในสังกัด และให้โรงเรียนแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับโรงเรียน ซึ่งมีหน้าที่จัดการ ดูแล การใช้
งานระบบ DEEP ในโรงเรียน โดยมีสัดส่วน ครู ๕o คน ต่อผู้ดูและระบบ ๑ คน โดยส่งข้อมูล ชื่อ สกุล หมายเลขบัตร
ประชาชนและวันเดือนปีเกิด ให้ผู้ดูแลระบบในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการระบบ DEEP และใน
การนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดการประชุมผู้ดูแลระบบ  DEEP ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และระดับโรงเรียน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมอุปกรณ์ส าหรับ
รับชมการประชุมด้วยระบบออนไลน์ และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการใช้งานระบบ DEEP 

3.3 กลุ่มสง่เสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
3.3.1. การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา  



๒๕๖๓ ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data nagement 
Center : DMC) ระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และระบบจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (P-School Checking Program) ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference ในการนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ผ่านระบบ Video Conference ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 

๓. บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 3 คน       นาย
วัชรา สามาลย์  นางสาววิรลัพัชร จันทร์เกียรติกร และนางสาวกมลรัตน์ ส านักนิตย์ 

                ๒. นายพิจิตร อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในหัวข้อการรายงานข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC 
                ๓. นางปาณิศา นิเลิศรัมย์ จากกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในหัวข้อการรายงานข้อมูลอาคาร 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) 
                ๔. นายไกรกุล สง่าวงศ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าร่วมประชุมในหัวข้อการรายงานข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (PSC และ PAC) 

3.4 กลุ่มนโยบายและแผน 
   3.4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 33 มีนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2563 ดังนี้ 

ประเด็นจุดเน้นเชิงคุณภาพ ปี ๒๕๖๓ ภายใต้ทักษะ ๓ ด้านของผู้เรียน 
ทักษะวิชาการ (Academic Skills) 

๑. เด็กติด ๐ ร มส ค้างเกิน ๒ ภาคเรียน เป็น ๐ 
๒. เด็กออกกลางคัน เป็น ๐ 
๓. ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ O-NET 

         - ม.๓ พัฒนาขึ้นกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 
         - ม.๖ พัฒนาขึ้นทุกกลุ่มสาระ 

๔. ทุกคนจบตามเวลาที่ก าหนด 
๕. เด็กมีเป้าหมาย/มีเส้นทางชีวิตศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ 
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๖. ทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ทักษะอาชีพ (Career Skills) 

๗. อาชีพที่เชื่อมโยงกับผู้ปกครอง/ชุมชน/ท้องถิ่น 
๘. อาชีพที่เชื่อมโยงกับการศึกษาต่อ     
๙. อาชีพ/มีรายได้ระหว่างเรียน   

ทักษะชีวิต (Life Skills) 
๑๐. ปัญหาเด็กเป็น ๐ เช่น อุบัติเหตุเสียชีวิต   ยาเสพย์ติด คุณแม่วัยใส 
๑๑. จิตอาสา สร้างคนดีให้บ้านเมือง 



๑๒. ทักษะสื่อ Social Media ตาม พ.ร.บ.คอมฯ 
3.4.2 การยกเลิกการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าท่ีดิน 

และสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว)          ตามท่ีสพฐ. ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ตาม
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและพร้อมที่จะท าสัญญา
หรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ โดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพันจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจ างวด ดังนี้ 

๑๑. โรงอาหาร แบบ ๑๐๑ล/๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)  
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ งบประมาณ ๑๒,๔๕๕,๐๐๐ บาท 

๑๒. สนามบาสเก็ตบอลมาตรฐาน FIBA  
โรงเรียนบัวเชดวิทยา งบประมาณ ๔๒๑,๗๐๐ บาท 

๑๓.  ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) 
 โรงเรียนพระแก้ววิทยา งบประมาณ ๑๕๙,๑๐๐ บาท 

๑๔. ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ งบประมาณ 
๑๕๙,๑๐๐ บาท 

๑๕. รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) สพม.๓๓ งบประมาณ ๔๙๓,๕๐๐ บาท นั้น 
           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า รายการที่มีการ
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว) นี้มี
รายการปรากฏอยู่ในร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.... ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้โอนงบประมาณของส่วน
ราชการต่าง ๆ ไปเป็นงบกลางเพ่ือใช้แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และปัญหา
ภัยแล้ง ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น สพฐ.จึงขอยกเลิกการจัดสรรงบประมาณฯ 
ดังกล่าว     เสนอที่ประชุม    ..................................... 
  3.4 กลุ่มบรหิารงานบุคคล
............................................................................................................................. .................................................................
.................................................................. ..................................................................................................................  
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3.4 กลุ่มพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
        การคัดเลือกครูและหน่วยงานเพ่ือรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ. 2563 

                            ตามหนังสือส านักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์  ที่ ศธ 521068/0806  ลงวันที่ 22 
มิถุนายน  2563 แจ้งประกาศคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัล พระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ.2563 เป็น
รางวัลที่ส านักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดขึ้นเพื่อยกย่องและผดุงเกียรติ บุคคลหรือหน่วยงาน  ที่มีผลด้านการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพ  ให้แก่  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ จน
เป็นที่ประจักษ์    เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น รวมทั้งสิ้น  837 รางวัล  โดยมี 2 ประเภท  ได้แก่  
ประเภทบุคคล  จ านวน  760 รางวัล  และรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภท หน่วยงาน  จ านวน  77  รางวัล  
โดยก าหนดพิธีมอบรางวัลในวันครู  วันที่ 16 มกราคม  2564  



      โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครเพ่ือรับการคัดเลือกด้วยตนเอง หรือเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
รางวัลได้ที่ส านักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ พร้อมกับเอกสารหลักฐานประกอบใบสมัคร/ใบเสนอชื่อ ตามรายละเอียดที่
ก าหนดในหมายเหตุท้ายใบสมัคร/ใบเสนอชื่อ ภายในวันที่  17 กรกฎาคม  2563 ในวันและเวลาราชการ เพื่อให้
คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสุรินทร์ ท าการตรวจคุณสมบัติและด าเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลระดับจังหวัด 

3.7 กลุ่มบรหิารการเงนิและสนิทรพัย์ 
 3.7.1  รายละเอียดรายการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่าย(เงินประจ างวด)  

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-30 มิถุนายน 2563 (เอกสารแนบ) 
   3.7.2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563  ข้อมูล 
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 (เอกสารแนบ) 

3.8 กลุ่มสง่เสริมการจดัการศกึษา 
3.8.1 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนวนักเรียน 

โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
Educate Graduate &  Find the way “ศึกษาจบ  คน้พบเสน้ทาง อยา่งเปน็รูปธรรม” 

   3.8.2 แผนการปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในจังหวัดสุรินทร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓     สืบเนื่องจากคราวประชุม คณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ในฐานะเป็น
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีข้อสั่งการให้ปฏิบัติการกวาดบ้าน ตามแผนการปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพ
ติดในจังหวัดสุรินทร์ โดยให้ทุกหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด จัดส่งข้อมูล
รายชื่อ จ านวนบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด  ให้ศูนย์ยาเสพติดฯ จังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฏาคม 
๒๕๖๓ เพ่ือเตรียมการในการตรวจสารเสพติดต่อไป 
 
        3.8.2. การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ประจ าปี ๒๕๖๓ 
  3.8.3. ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนเสื้อ TO BE NUMBER ONE  
                  จังหวัดสุรินทร์ ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการ สนับสนุนเสื้อ TO BE NUMBER ONE 
พร้อมทั้งสวมใส่ทุกวันพุธของสัปดาห์ หรือพิจารณาตามความเหมาะสม โดยจ าหน่ายตัวละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาท
ถ้วน) ทั้งนี้รายได้หลักหักค่าใช้จ่ายจะน าเข้ากองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร์ต่อไป โดยให้สั่งจอง 
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ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ได้แจ้งเวียนในระบบ My Office 
เรียบร้อยแล้ว 
  3.8.4. ขอความอนุเคราะห์โหวตคะแนนให้เยาวชนต้นแบบเก่งและดี ดี TO BE NUMBER ONE (TO 
BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ ๑๐ ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
                 จังหวัดสุรินทร์ ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการ ร่วมชม เชียร์และให้ก าลังใจแก่ผู้เข้าร่วม
การคัดเลือก โดยการร่วมโหวตคะแนนให้เยาวชนต้นแบบเก่งและดี ดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE 
IDOL) รุ่นที่ 10 ระดับประเทศ ประจ าปี 2563 คือ นายอภิสิทธิ์ อุตส่าห์ดี (นินจา) อายุ 16 ปี นักศึกษาจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผ่านเข้ารอบการประกวดคัดเลือกระดับประเทศ รุ่นที่ 10 รอบ 
40 คน สุดท้าย ประจ าปี ๒๕๖๓ ได้รับหมายเลข ๒๓ โดยโหวตคะแนนได้ทางโทรศัพท์มือถือ โทร. 1900 1900 94 



ฟังเสียงระบบอัตโนมัติ เลือกหมายเลข ๒๓ เริ่มโหวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  (ณ วันนี้ เข้าสู่สัปดาห์ที่ ๓ แล้ว) 

3.8.5. การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคัดเลือกครู 
เพ่ือรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี ๒๕๖๓ 

         ส านักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคัดเลือกครูเพ่ือรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะ
ชีวิต ประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารจัดการและด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาและครู
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
3  (รายละเอียดท่านรองชวลิต  เจนเจริญ ชี้แจง) 

3.9 หนว่ยตรวจสอบภายใน 
............................................................................................................................. .................................................................
.................................................................. ..................................................................................................................  

3.10 กลุ่มกฎหมายและคดี 
        ............................................................................................................................. ..................... 

..................................................................................................... .................................................................................... 
ระเบยีบวาระที ่4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   ............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. ........................................................... 
ระเบยีบวาระที ่๕  เรื่องอ่ืนๆ  

............................................................................................................................. ..... 
..................................................................................................................... ..................................................................... 
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