
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย และศึกษานิเทศก ในสังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร  
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

วันที ่๑๑ มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ  โรงเรียนสนมวิทยาคาร อําเภอสนม 

********************************************* 
กอนวาระประชุม 
  ๑. คณะกรรมการจัดงาน เสาหลัก...เมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร “ความดีที่พอสอน ความสุขที่

แบงปน” ประจําป ๒๕๖๓ ไดจัดกิจกรรมเพื่อยกยอง เชิดชูเกียรติ ผูทําคุณประโยชนแกจังหวัดสุรินทรในวันเสารที่ 

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อนุสาวรียพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงคจางวาง ซึ่งไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 

 การนี้ คณะกรรมการฯ จึงขอมอบเกียรติบัตรใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษา

มัธยมศึกษาสุรินทร จํานวน ๑๒ โรง ที่เปนคณะกรรมการดําเนินงานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกลาว จน

สําเร็จลุลวง บรรลุตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

๑. โรงเรียนสิรินธร  

๒. โรงเรียนสุรวิทยาคาร  

๓. โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน 

๔. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 

๕.โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  

๖. โรงเรียนสังขะ 

๗. โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม  

๘. โรงเรียนหวยจริงวิทยา  

๙. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค 

๑๐. โรงเรียนนาดีวิทยา   

๑๑. โรงเรียนสุรพินทพิทยา   

๑๒. โรงเรียนตั้งใจวิทยา 

และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

  ๒. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย ไดรับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรมดังนี้ 

 ๑) เปนสถานศึกษาที่สงเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนตนแบบดานดนตรีไทย 

ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓  

 ๒) เด็กหญิงพรนภา สุโพธิ์ ไดรับคัดเลือกเปนเยาวชนตนแบบดานดนตรีไทย ประจําป

พุทธศักราช ๒๕๖๓ ระดับดี ประเภทมัธยมศึกษา 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

  ๓. การมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือก

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ๓.๑ ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 

  โรงเรียนแตลศิริวิทยา 

 ๓.๒ ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ขนาดเล็ก 

  เด็กชายธนภัทร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

 ๔. การมอบใบประกาศเกียรติคุณ “การคัดเลือกผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน” ประจําป ๒๕๖๓ 

  ดวยสํานักงานลูกเสือแหงชาติ รวมกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

ดําเนินการคัดเลือกผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน ประจําป ๒๕๖๓  นั้น 

  เพื่อเปนขวัญกําลังใจแกผูบังคับบัญชาลูกเสือที่อทุิศตนจนบังเกิดผลดีตอกิจการลูกเสือ และ

เปนตัวอยางอันดีแกผูบังคับบัญชาลูกเสือโดยทั่วไป จึงขอมอบใบประกาศเกียรติคุณ จํานวน ๑๐ ราย ดังตอไปนี้ 

  ๔.๑ ประเภทผูบริหาร 

   ๑) วาที่รอยตรีอภินันท จันทเขต ผูอํานวยลูกเสือโรงเรียนประสาทวิทยาคาร 

   ๒) นายวิชิตชัย แขงขัน  ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนวังขาพัฒนา 

   ๓) นายสาโรจน พฤษภา  ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนแนงมุดวิทยา 

  ๔.๒ ประเภทครูผูสอน 

   ๑) นายเรืองณวิน  มีดินดํา  ผูบังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนพนมดงรัก

วิทยา 

   ๒) วาที่รอยตรีกฤดิชญภากรณ มนตดี   ผูบังคับบญัชาลูกเสือโรงเรียนทุงกุลาพิทยาคม 

   ๓) นางสรอยเพชร วุฒิงาม  ผูบังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนแกศึกษา

พัฒนา 

   ๔) นางนฤมล  ทิมแท   ผูบังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนสุรินทรภักด ี

   ๕) นายธัชชัย  ยั่งยืน  ผูบังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

  ๔.๓ ผูสนับสนุน 

   ๑) นายชํานาญ  เกตุโสระ  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองสนิทวิทยา 

   ๒) นายมนัด  เทศทอง  ผูอํานวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 

 ๕. การมอบเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน ประจําป ๒๕๖๒  

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ดําเนินการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี                   

ที่เห็นสมควรไดรับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน ประจําป ๒๕๖๒  นั้น 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๓ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

 เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการบําเพ็ญประโยชน  และถือเปนตัวอยางที่ดีแกลูกเสือ เนตรนารี

อื่นๆสืบไป  จึงขอมอบเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน ชั้นที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 ๑. ลส.อนุวัฒน  พางาม โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย 

  ๖. การสนับสนุนธงลูกเสือตานภัยยาเสพติด 

  ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ไดสนับสนุนธง

ลูกเสือตานภัยยาเสพติด เพื่อใชประโยชนในการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดย

รัฐบาลกําหนดใหการปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติดเปนประเด็นสําคัญภายใตแผนแมบทยุทธศาสตร

ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (แผน ๒๐ ป) ไดมอบธงลูกเสือตานภัยยาเสพติดดังกลาวใหกับ สพท. เขตละ ๘ ผืน 

เพื่อมอบใหโรงเรียนในสังกัด ตอไป 

  ทั้งนี้ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร  ไดสํารวจขอมูลโรงเรียนที่ยังไมมีธง

ลูกเสือตานภัยยาเสพติดและพิจารณาขอมูลจากโรงเรียนที่ไดรับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข ประเภทผลงานดีเดน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

  ๑) โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 

 ๒) โรงเรียนบึงนครประชาสรรค  

 ๓) โรงเรียนพนาสนวิทยา  

 ๔) โรงเรียนขวาวใหญวิทยา  

 ๕) โรงเรียนศรีสุขวิทยา 

 ๖) โรงเรียนเมืองบัววิทยา 

 ๗) โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 

 ๘) โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ 

 ๗. มอบเกียรติบัตรรางวัลเครือขายที่มีนวัตกรรมเปนแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดกิจกรรมพัฒนา

วิชาชีพแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ประจําป ๒๕๖๓ ระดับชาติ (๒๐๒๐ PLC National Award)” 

  ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ไดดําเนินงานนิเทศการเรียนการสอน

ของครูโรงเรียนในสังกัดผานกระบวนการเปดชั้นเรียน (Lesson Study) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งเปน

เครือขายความรวมมือทางวิชาการและไดรับทุนจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมกับบริษัท เชฟรอนประเทศ

ไทย สํารวจและผลิต จํากัด และศูนยภูมิภาควาดวยสะเต็มศึกษาขององคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออก

เฉียงใต (SEAMEO STEM-ED) นั้น  ปรากฏวา ปนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ไดรับ

พิจารณาคัดเลือกใหเปนเขตพื้นที่การศึกษาตนแบบดานการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) และไดผานการคัดเลือกเปน “เครือขายที่มีนวัตกรรมเปนแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดกิจกรรมพัฒนา

วิชาชีพแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ประจําป ๒๕๖๓ ระดับชาติ (๒๐๒๐ PLC National Award)” 

เปน ๒ ปการศึกษาติดตอกัน (ซึ่งเปนเขตพื้นที่การศึกษาเดียวในประเทศที่ไดรับคัดเลือกรางวัลนี้) 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๔ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

 
  

  และมีโรงเรียนที่เขารวมโครงการในการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนจํานวน ๙ โรงเรียนและ

ขอมอบเกียรติเพื่อเปนเกียรติใหกับโรงเรียนในเครือขายในการพัฒนา ดังนี้ 

 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค 

 โรงเรียนสุรินทรพิทยาคม 

 โรงเรียนรัตนบุรี 

 โรงเรียนสังขะ 

 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 

 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 

 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 

 โรงเรียนธาตุศรีนคร 

 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 

 โรงเรียนที่ไดรับทุนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

โดยตรงและไดรับ รางวัลเครือขายที่มีนวัตกรรมเปนแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชน

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ประจําป ๒๕๖๓ ระดับชาติ (๒๐๒๐ PLC National Award)”   

 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 

 ๘. มอบเกียรติบัตรโรงเรียนผานการพัฒนาโครงการโรงเรียนรอบรูสุขภาพ 

  ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรรวมกับศูนยอนามัยที่ ๙นครราชสีมา 

และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร  ไดทําขอตกลงรวมกันในการพัฒนาโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพใหครู

และผูเรียน มีความรอบรูดานสุขภาพ (Health  Literacy) สามารถเขาถึง เขาใจ โตตอบซักถาม  แลกเปลี่ยน 

ตัดสินใจ เปลี่ยนพฤติกรรม และบอกตอ รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเหมาะสมสอดคลองกับการ

พัฒนาผูเรียน ในการเรียนรูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใหสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวไดอยาง

เหมาะสม  และมีสุขภาพที่แข็งแรงตามวัย ซึ่งมีโรงเรียนที่เขารวมฯ จํานวน ๑๘  โรงเรียน 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๕ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

  เพื่อใหการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงดังกลาว บรรลุตามวัตถุประสงคและเกิดประโยชน

สูงสุด  จึงขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเขารวมพัฒนาเปนโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ  ทั้งนี้มีโรงเรียนที่ผานการ

พัฒนาแลวทั้งสิ้น ๑๘ โรงเรียน และเขารับมอบเกียรติบัตร ดังนี้ 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อําเภอ ผูอํานวยการ สหวิทยาเขต 

๑  โรงเรียนรัตนบุรี  รัตนบุรี  นายยรรยง วงศคําจันทร  ๖ 

๒  โรงเรียนจอมพระประชาสรรค  จอมพระ  นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ  ๓ 

๓  โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค  ชุมพลบุรี  นายพิศิษฐ ไพรสินธุ  ๕ 

๔  โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย  ทาตูม  นายพัลลภ พัวพันธ  ๕ 

๕  โรงเรียนธาตุศรีนคร  รัตนบุรี  นายยุทธศาสตร แกวดี  ๖ 

๖  โรงเรียนพระแกววิทยา  สังขะ  นายเพียว พรหมแกว  ๘ 

๗  โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย  รัตนบุรี  นายพิทักษ ทวีแสง  ๖ 

๘  โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  ศีขรภูมิ  นายบุญศักด บุญจูง  ๔ 

๙  โรงเรียนพญาราม  เมืองสุรินทร  นายไพบูรณ เมินขุนทด  ๒ 

๑๐  โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  ศีขรภูมิ  นายสรรคนิธิ เผาพนัธุ  ๔ 

๑๑  โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา  โนนนารายณ  นายศักดิ์อนันต อนันตสุข  ๖ 

๑๒  โรงเรียนสวายวิทยา  เมืองสุรินทร  นางสาวทองใบ ตลับทอง  ๑ 

๑๓  โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม  เมืองสุรินทร  นายชนะศึก จินดาศรี  ๒ 

๑๔  โรงเรียนโนนแทนพิทยาคม  ทาตูม  นายสุดใจ ศรีใหญ  ๕ 

๑๕  โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม  สําโรงทาบ  นายเสงี่ยม วงศพล  ๔ 

๑๖  โรงเรียนประดูแกวประชาสรรค  โนนนารายณ  นายเจษฎา ลาภจิตร  ๖ 

๑๗  โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  กาบเชิง  นายมนัด เทศทอง  ๗ 

๑๘  โรงเรียนดอนแรดวิทยา  รัตนบุรี  นายสุพิน พุฒตาล  ๖ 

 

 ๙. มอบรางวัลพนักงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาดีเดน ระดับ สพฐ. 

  ประเภทผูปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1.นายบุญชาย โชยรัมย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 

  ๒. นายชวลิต เจนเจริญ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 
  3. นางชมพูทิพย ธรรมโสภณ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
  4. นายสิรวิชญ  แสนดี นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
  ประเภทผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
  ๑. วาที่รอยเอกพิสิษฐ แวงสันเทียะ ครูโรงเรียนสุรพินทพิทยา 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๖ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

 ๒. วาที่รอยตรีกฤติชญภากร มนดี  ครูโรงเรียนทุงกุลาพิทยาคม 
  ๑๐. มอบใบสําคัญการจัดตั้งหมูยุวกาชาดสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร 
  1) โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
  ๒) โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค 
 ๑๑. ผูบริจาคเงินเขากองทุน ฉก.ชน.สพม.สุรินทร 

รายชื่อผูบริจาค 
1. นายสําเริง  บุญโต ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร บริจาค  ๑๐,๐๐๐ บาท 
๒. นางตวงรัตน เกียรติคุณรัตน และเพ่ือน ขาราชการบํานาญ ตําแหนงศึกษานิเทศก     บริจาค  ๘๓,๗๑๐ บาท   
๓. นางพยอม สนคลัง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ สพม.สุรินทร บริจาค  10,000  บาท 
๔. คุณครูเชิดชัย มนตดี ผูอํานวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม   บริจาค 10,000  บาท 
๕. นางรัตนา มุตตะโสภา ครูโรงเรียนหนองสนิทวิทยา    บริจาค   ๕,๐๐๐   บาท 
๖. คุณครูเยาวภา ลอยทะเล ครูบํานาญโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค   บริจาค   3,000   บาท 
๗.  นางสาวจงบุญ  จาคภัย   ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา   บริจาค   ๒,๕๐๐   บาท 
๘. นายอาย ุคิดด ี ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา     บริจาค   2,000   บาท 
๙. นายนคร เจือจันทรและเพ่ือน ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี สพป.สุรินทร เขต ๓ บริจาค จํานวน ๗๐๕๔.๙๒ บาท 
๑๐. นางปณิสรา ผลแมน ครูโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา    บริจาคจํานวน ๕๐๐ บาท 
  ๑๒. ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยที่ไดรับรางวัลดังตอไปนี้ 
  ๑) นางอรสา บุญยาพงษ ไดรับรางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จาก คุรุ
สภา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564  
 ๒) นางยุพาวดี พมิพลา ไดรับรางวัล พระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุมครูและ
คณาจารย ระดับจังหวัด จาก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 
 

 

     

 

 

 

 
  

 

 

 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๗ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ ....................................................................................................................... 
 ๑.๒ ........................................................................................................................ 
 ๑.๓ ........................................................................................................................ 
 ๑.๔ ........................................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ 
 ดวยฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ หองคชาธาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร เพื่อใหที่

ประชุมไดพิจารณา โดยสามารถดาวนโหลดรายงานการประชุม ไดจากหนาเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 

 มติท่ีประชุม     ..................................................................... 

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๓.๑ กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 

  ๓.๑.๑ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เอกสารแนบทายหมายเลข ๑) 

 ที่ประชุม ...................................................................................................................... 

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

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

  ๓.๑.๒ คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ที่ ๔/๒๕๖๔  สั่ง  ณ  

วันที่  ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เอกสารแนบทายหมายเลข ๒) 

 ที่ประชุม ...................................................................................................................... 

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

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



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๘ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

  ๓.๑.๓ เรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๓ (เงินกันไว

เบิกเลื่อมป) 

   ๑) รายการที่ยังเบิกจายไมแลวเสร็จ 

    (๑) รายการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียน

บัวเชดวิทยา  อ.บัวเชด  วงเงินตามสัญญา  ๒,๕๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจายแลว  ๐ บาท คงเหลือ ๒,๕๘๐,๐๐๐ 

บาท  สิ้นสุดสัญญา๒๒ ก.พ.๒๕๖๔ 

    (๒) รายการกอสรางโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนสุรินทร

ราชมงคล  อ.เมืองสุรินทร วงเงินตามสัญญา ๒,๒๔๙,๙๐๐ บาท เบิกจายแลว  ๑,๐๕๔,๗๓๕ บาท  คงเหลือ 

๑,๑๙๕,๑๖๕ บาท สิ้นสุดสัญญา  ๑๒ ม.ีค.๒๕๖๔ 

    (๓) รายการกอสรางโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐  ที่นั่ง โรงเรียนเทพ

อุดมวิทยา  อ.สังขะ วงเงินตามสัญญา ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท  เบิกจายแลว ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๗๒๐,๐๐๐ 

บาท   

สิ้นสุดสัญญา  ๒๑ ก.พ.๒๕๖๔  

     (๔) รายการกอสรางอาคารอเนกประสงคแบบพิเศษ โรงเรียนจอม

พระประชาสรรค อ.จอมพระวงเงินตามสัญญา  ๙,๕๙๘,๘๐๐.๐๐ บาท เบิกจายแลว ๒,๘๗๙๖๔๐ บาท คงเหลือ 

๖,๗๑๙,๑๖๐ บาท  สิ้นสุดสญัญา  ๑๖ ก.ย.๒๕๖๔ 

    ๒) รายการที่ยังไมทําสัญญา 

     (๑) รายการโตะ-เกาอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา   อยูระหวางแจง

ผูขายใหมาทําสัญญา   เนื่องจาก บริษัท ตงวาเฮง จํากัด ยื่นหนังสืออุทธรณผลการจัดซื้อจัดจาง และ

กรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอรองเรียน เพิ่งแจงผลการพิจารณาคําอุทธรณ 

พิจารณาเห็นวาการอุทธรณฟงไมขึ้น 

 ที่ประชุม ...................................................................................................................... 

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

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

   ๓.๑.๔ เรงรัดการกอหนี้ผูกพันและการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๔ งบลงทุน  คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

    ๑) รายการที่กอหนี้ผูกพันแลว 

     (๑) รายการกอสรางและปรับปรุงซอมแซม จํานวน  ๔ รายการ 

โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

     (๒) รายการกอสรางอาคารโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนยางวิทยา

คาร  



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๙ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

     (๓) รายการกอสรางอาคารโรงอาหาร ๕๐๐ ที่นั่ง โรงเรียนนาดีวิทยา 

     (๔) รายการกอสรางอาคารโรงอาหาร ๕๐๐ ที่นั่ง โรงเรียนลานทราย

พิทยาคม  

     (๕) รายการกอสรางอาคารโรงอาหาร ๕๐๐ ที่นั่ง โรงเรียนสินรินทร

วิทยา 

     (๖) รายการกอสรางอาคารโรงอาหาร ๕๐๐ ที่นั่ง โรงเรียนแตลศิริ

วิทยา 

     (๗) รายการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนแตลศิริวิทยา 

    ๒) รายการที่ยังไมกอหนี้ผูกพัน 

     (๑) รายการกอสรางอาคารเรียน ๓๑๘ล/๕๕-ก โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 

     (๒) รายการกอสรางอาคารโรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง โรงเรียนวังขาพัฒนา 

     (๓) รายการกอสรางอาคารโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนปราสาท

เบงวิทยา 

 ที่ประชุม ...................................................................................................................... 

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

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

 ๓.๒ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 ๓.๒.๑ การรับนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ป

การศึกษา ๒๕๖๔ 

  ๓.๒.๑.๑ ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

    อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร ในคราว

ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จึง

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ป

การศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดแจงผานระบบ MY Ofice 

  ๓.๒.๑.๒ แผนการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๔  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 

    เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสุรินทร จึงแจงแผนการรับนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สุรินทร รายละเอียดแจงผานระบบMY Office 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๐ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

 ที่ประชุม ...................................................................................................................... 

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

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

 ๓.๒.๒ การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเก็บเงินบํารุงการศึกษาของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง การเก็บเงินบํารุงการศึกษาของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย

หลักเกณฑเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให

การเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามขอ ข ค ง 

จ และ ฉ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และไดรับอนุมัติจากสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา นั้น   

    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ไดแตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาการเก็บเงินบํารุงการศึกษา ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๔ และพิจารณาอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๑/

๒๕๖๔ เมือวันที่ ๑๗กุมภาพันธ ๒๕๖๔ อนุมัติใหโรงเรียนดําเนินการจัดเก็บคาบํารุงการศึกษาประจําปการศึกษา 

๒๕๖๔ จํานวน ๖๘โรงเรียน  ดังนี ้

ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 

๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ๒

๖ 

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ๕๑ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระ

อุปถัมภ 

๒ โรงเรียนสิรินธร ๒

๗ 

โรงเรียนยางวิทยาคาร ๕๒ โรงเรียนพระแกววิทยา 

๓ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ๒

๘ 

โรงเรียนขวาวใหญวิทยา ๕๓ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 

๔ โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย ๒

๙ 

 โรงเรียนจารยวิทยาคาร ๕๔ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 

๕ โรงเรียนสังขะ ๓

๐ 

โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม ๕๕ โรงเรียนศรีณรงคพิทยาลัย 

๖ โรงเรียนสวายวิทยาคาร ๓

๑ 

โรงเรียนศรีสุขวิทยา ๕๖ โรงเรียนไทรแกววิทยา 

๗ โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน ๓

๒ 

โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค ๕๗ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 

๘ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ๓

๓ 

โรงเรียนเมืองบัววิทยา ๕๘ โรงเรียนมัธยมศรีสําเภาลนู 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๑ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

๙ โรงเรียนนาบัววิทยา ๓

๔ 

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค ๕๙ โรงเรียนประดูแกวประชาสรรค 

๑

๐ 

โรงเรียนเทนมียมิตรประชา ๓

๕ 

โรงเรียนชางบุญวิทยา ๖๐ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

๑

๑ 

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค ๓

๖ 

โรงเรียนทุงกุลาพิทยาคม ๖๑ โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา 

๑

๒ 

โรงเรียนนาดีวิทยา ๓

๗ 

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 

  อนุมัติเพิ่มเติม 

๑

๓ 

โรงเรียนพญารามวิทยา ๓

๘ 

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา ๑ โรงเรียนรัตนบุรี 

๑

๔ 

โรงเรียนสุรินทรพิทยาคม ๓

๙ 

โรงเรียนสนมวิทยาคาร ๒ โชคเพชรวิทยา 

๑

๕ 

โรงเรียนทาสวางวิทยา ๔

๐ 

โรงเรียนโนนเทพ ๓ โรงเรียนสุรินทรราชมงคล 

๑

๖ 

โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม ๔

๑ 

โรงเรียนตานีวิทยา ๔ โรงเรียนสุรินทรภักด ี

๑

๗ 

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค ๔

๒ 

โรงเรียนทุงมนวิทยาคาร ๕ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 

๑

๘ 

โรงเรียนสินรินทรวิทยา ๔

๓ 

โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ๖ โรงเรียนศรีไผทสมันต 

๑

๙ 

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ๔

๔ 

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา ๗ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค 

๒

๐ 

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา ๔

๕ 

โรงเรียนแนงมุดวิทยา ๘ ลําพลับพลาวิทยาคาร 

๒

๑ 

โรงเรียนสุรพินทพิทยา ๔

๖ 

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 

  

๒

๒ 

โรงเรียนพนาสนวิทยา ๔

๗ 

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 

รวม ๖๙ โรงเรียน 

๒

๓ 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา ๔

๘ 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

  

๒

๔ 

โรงเรียนหวยจริงวิทยา ๔

๙ 

โรงเรียนกระเทียมวิทยา 

  

๒

๕ 

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ๕

๐ 

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 

  

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๒ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

 ที่ประชุม ...................................................................................................................... 

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

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

 ๓.๒.๓ การประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE 

NUMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัดสุรินทร ครั้งที่ ๑๑ ประจําป ๒๕๖๔ 

  ตามที่จังหวัดสุรินทร โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร ไดแจงเลื่อน

กําหนดการจัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE SURIN (TO BE 

NUMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัดสุรินทร ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ณ หองประชุม

ชางชมพู อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

จังหวัดสุรินทร เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนจังหวัดสุรินทร จํานวน ๘ คน (ชาย ๔ คน หญิง ๔ คน) เขาประกวด

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หางสรรพสินคา เดอะมอลล จังหวัดนครราชสีมา 

นั้น 

  ผลการประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE SURIN 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจําป ๒๕๖๔ ระดับจังหวัดสุรินทร มีผูเขารวมประกวด จํานวน ๕๐ คน รวม

ผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น จํานวน ๓๐๐ คน และมีผูผานการคัดเลือกแยกประเภทหญิง-ชาย ดังนี้ 

ประเภทชาย     

ชนะเลิศ    นายณัฐพงษ  บูรณะ   ร.ร.กระเทียมวิทยา   

รองชนะเลิศอันดับ ๑  นายประกาศิต ใจกลา   ร.ร.บัวเชดวิทยา      

รองชนะเลิศอันดับ ๒  นายอภิญตพงศ จันทรสุข   ร.ร.สังขะ   

ชมเชย    นายคุณานนต โยธินรัตนกําธร  ร.ร.สังขะ             

 ชมเชย    นายภูมิชนก ปุยะติ   ร.ร.รัตนบุร ี       

ประเภทหญิง 

ชนะเลิศ   นางสาวเพชรลดา  ศรีหยัน  ร.ร.สุรวิทยาคาร  

รองชนะเลิศอันดับ ๑  นางสาวอัจฉราพรรณ จันทรแดง  ร.ร.กระเทียมวิทยา    

รองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวไปรยา จันทรัตน   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

 ชมเชย     นางสาวนิศามณี กานแกว  ร.ร.บัวเชดวิทยา 

 ชมเชย    นางสาวอลิษา  วรสาร      ร.ร.จอมพระประชา

สรรค  

  

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๓ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

  

 

   

   
 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๔ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

   
 

                                              
 

 

 ที่ประชุม ...................................................................................................................... 

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

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

   ๓.๒.๔ บัญชีกองทุน ฉก.ชน.สพม. ๓๓ 

    ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ไดจัดตั้งกองทุน

เฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน (กองทุน ฉก.ชน.สพม. ๓๓) เพื่อชวยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัด ที่

ไดรับอุบัติเหตุ อุบัติภัย และนักเรียนที่ตกอยูในสภาวะยากลําบาก นั้น 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๕ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

    กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาขอแจงสถานะ บัญชีรายรับ-รายจาย บัญชี
กองทุนเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือนักเรียน ประจําป ๒๕๖๓ และบัญชีรายรับรายจายเดือน มกราคม-
กุมภาพันธ 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ 

 ที่ประชุม ...................................................................................................................... 

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

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

   ๓.๒.๕ การดําเนินการการสงเสริมการออมในสถานศึกษา 

    วันที่ 3 มีนาคม 2564 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
รวมกับ กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสงเสริมวินัยการออมกับ 
กอช. สําหรับผูบริหารระดับสูง ในสังกัด สพฐ.เพื่อบูรณาการความรวมมือในการสงเสริมการออมในกลุมนักเรียน
ที่มีอายุ 15 ปบริบูรณขึ้นไปที่ศึกษาอยูในสถานศึกษา ภายใตสังกัด สพฐ. และหนวยงานภายใตการกํากับดูแล
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ดร.คุณหญิง
กัลยา โสภณพนิช รักษาการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการพรอมดวย นางสาวจารุลักษณ เรืองสุวรรณ 
เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแหงชาติ และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานรวมมอบนโยบาย และวางแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการออมเงินในกลุมเยาวชนใหแกผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตทั่วประเทศ เพื่อวางรากฐานที่สําคัญในการดําเนินชีวิต สราง
ฐานะ ความมั่นคงในอนาคต และถือเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการบูรณาการงานรวมกันระหวางสองหนวยงาน ที่
อยูภายใตการกํากับดูแลของสองกระทรวง ที่ถือเปนหัวใจหลักในการขับเคลื่อนประเทศ ณ หองประชุม แกรนด 
บอลรูม โรงแรม รามาการเดนส กรุงเทพฯ 
    นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กลาววา การบูร
ณาการทํางานความรวมมือกันระหวาง กอช. และ สพฐ. ในครั้งนี้ ถือเปนการเตรียมความพรอมกับการกาวเขาสู
การเปนสังคมผูสูงอายขุองประเทศ ทั้งยังเปนการวางแผนทางการเงิน และสงเสริมการออมใหแกนักเรียนที่มีอายุ 
15 ปบริบูรณขึ้นไป ที่ศึกษาอยูในสถานศึกษาภายใตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ในโครงการสถานศึกษาสงเสริมวินัยการออมกับ กอช. 
    โดยแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตรที่ 4 
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมนั้น ไดเนนเรื่องการรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ โดย
เตรียมความพรอมในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดลอม โดยเฉพาะการสงเสริมการออม
และการลงทุนระยะยาวของประชาชนตั้งแตกอนเกษียณอายุ เพื่อสรางหลักประกันและความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิตหลังเกษียณในระดับพื้นฐาน ซึ่งปจจุบันภาครัฐมีนโยบายเตรียมความพรอมเขาสูสังคมสูงอายุ เพื่อให
ประชาชนเขาสูวัยเกษียณอยางมีคุณภาพ มีรายไดและชีวิตความเปนอยูที่ดี ดวยระบบการออมเงินเพื่อการ
เกษียณของประเทศไทยมี 2 รูปแบบ ทั้งการออมภาคบังคับ และภาคสมัครใจ    
    กอช. เปนการออมภาคสมัครใจ สําหรับประชาชนที่มีอายุตั้งแต 15-60 ป 
ในฐานะหนวยงานที่สงเสริมการออมแหงชาติ ซึ่งมีหนาที่สงเสริมใหความรูดานการออมแกประชาชนไดรวมมือกับ
หนวยงานภาคีเครือขาย เพื่อสรางการรับรูการเตรียมตัวสูสังคมสูงวัย โดยในปนี้ กอช. เรงเดินหนาสรางความรู 
ความเขาใจเรื่องการวางแผนออมเงินกับ กอช. ในกลุมเปาหมายที่เปนเยาวชน อายุ 15 ปบริบูรณขึ้นไป โดย
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ความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสงเสริม 
สนับสนุนใหนักเรียนที่ศึกษาอยูในสถานศึกษา ภายใตสังกัด สพฐ. ไดรูจักการออมเงินเพื่ออนาคต และสมัครเปน
สมาชิก กอช. ในรูปแบบบูรณาการทํางานรวมกัน ออกแบบการเรียนรูดานการวางแผนทางการเงินผานวิชาเรียน 
เพื่อวางรากฐานชีวิตที่มั่นคงใหแกอนาคตของชาติ 
    ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
กลาววา  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสงเสริมวินัยการออมกับ กอช. สําหรับผูบริหาร
ระดับสูง ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเปนการดําเนินงานตอเนื่องจากการทํา
บันทึกขอตกลงความรวมมือการสงเสริมการออมระหวาง กองทุนการออมแหงชาติกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยความรวมมือในครั้งนี้ ทาง สพฐ. ไดรวมกับ กอช. อบรมใหความรูดานวางแผนการออม
เงินแกผูอํานวยการ ครู และอาจารยในโรงเรียน ภายใตสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 
เขต 1 และ เขต 2 จํานวน 119 โรงเรียน และในปนี้จะดําเนินการตอใหครอบคลุม สพม. ทุกเขตทั่วทั้งประเทศ 
ใหไดตระหนักถึงวิธีการวางแผนทางการเงิน การออมเงิน เทคนิคการบริหารจัดการเงิน ซึ่งบุคลากรเหลานี้จะ
นําไปขยายผลการอบรมใหความรูแกนักเรียนในสถานศึกษา ที่มีอายุ 15 ปบริบูรณขึ้นไป ในสถานศึกษาที่มีอยู
เกือบ 1 ลานคน ไดมีการวางแผนออมเงินเพื่ออนาคตและสมัครเปนสมาชิก กอช. ครอบคลุมทุกสถานศึกษาทั่ว
ประเทศ 
    โดย กอช. จะเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมใหเด็กนักเรียน ไดตระหนักถึงการ
ออมตั้งแตวัยเรียน เปนการปลูกฝงใหเด็กไดรูจักคาของเงิน รูจักเก็บออม เริ่มจากการเก็บเล็กผสมนอย สรางนิสัย
การออมเงินเปนประจําอยางตอเนื่อง ซึ่งถือเปน รากฐานของการออมเงิน สําหรับนองนักเรียนที่ยังเรียนอยู เพียง
เริ่มวางแผนออมเงินวันละ 1 บาท พอมีเงินครบ 50 บาท ก็สามารถนํามาออมกับกองทุนการออมแหงชาติ 
(กอช.) ได ความนาสนใจคือ รัฐบาลจะสมทบเงินให 50% ของเงินออม คิดเปนเงิน 25 บาท สูงสุด 600 บาท
ตอป ในอนาคตเมื่อเรามีรายไดมากขึ้น เงินเก็บของเราจะไดเพิ่มพูนขึ้น นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดวาง
แนวทางการศึกษาจากกระทรวงการคลังเรื่องความรอบรูดานการเงิน (Financial Literacy) เขามาปรับปรุงใน
หลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา ซึ่งแมเรื่องดังกลาวจะมีอยูแลวในกลุมวิชาสังคมศึกษาทางกระทรวงฯ 
ไดเล็งเห็นความสําคัญนํามาขับเคลื่อนเชิงรุกในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อใหเขากับเด็กในยุคสมัยปจจุบัน 
สรางความตระหนักถึงการออมและเขาใจถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันวามีอะไรบาง ทั้งนี้เรื่องการออม
ถือเปนเรื่องสําคัญของเด็กในการวางรากฐานการเงินในอนาคตของตัวเอง ถาหากเราทําใหเด็กไดสัมผัสและมี
ความคุนเคยเรื่องการออมมากขึ้น จะสงผลใหอนาคตของเด็กและเยาวชนกลาตัดสินใจเรื่องการเงินดานตางๆ ได
มากขึ้น อยางไรก็ตาม ความรอบรูเรื่องการเงินนี้ ทางกระทรวงฯ จะทําใหครอบคลุมทุกหนวยงานไมวาจะเปน
ผูเรียนสังกัด สพฐ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และใหครอบคลุมทุก
สถานศึกษาภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการตอไป 
    นางสาวจารุลักษณ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออม
แหงชาติ (กอช.) กลาววา  กอช. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. 2554 และไดเปด
ดําเนินการมาตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2558 มีวัตถุประสงคหลักที่สําคัญเพื่อสงเสริมการออมเงิน เปดโอกาสให
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คนไทยที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป เขารวมออมเงินกับรัฐบาลเพื่ออนาคต โดยทุกครั้งที่สมาชิกสงเงินออมสะสม 
รัฐบาลจะเติมเงินสมทบเพิ่มใหตามชวงอายุ ไดแก  
อายุ 15 – 30 ป รัฐสมทบให 50% ของเงินออมสะสม สูงสุดไมเกิน 600 บาทตอป  
อายุ >30 – 50 ป รัฐสมทบให 80% ของเงินออมสะสม สูงสุดไมเกิน 960 บาทตอป  
อายุ >50 – 60 ป รัฐสมทบให 100% ของเงินออมสะสม สูงสุดไมเกิน 1,200 บาทตอป  
ปจจุบัน กอช. เปดดําเนินการมาแลว 5 ป จํานวนสมาชิกทั้งสิ้นกวา 2.4 ลานคน (ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 
2564) โดยสมาชิก กอช. ที่มีชวงอายุระหวาง 15 ถึง 30 ป มีจํานวนเพียง 354,810 ราย คิดเปนรอยละ 
14.81 จากสมาชิก กอช. และคิดเปนรอยละ 4 ของกลุมเปาหมายประชากรไทยที่มีอายุ 14-24 ป ที่มีจํานวน
อยูเกือบ 9 ลานคน(ขอมูลสถิติประชากร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน) 
    โดยความรวมมือในครั้งนี้ จะเปนการชวยสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนที่
ศึกษาอยูในสถานศึกษา ภายใตสังกัด สพฐ. ไดรูจักการออมเงินเพื่ออนาคต และสมัครเปนสมาชิก กอช. เพื่อเปน
การสรางหลักประกันหลังเกษียณเปนรายเดือน และสรางความมั่นคงทางการเงินในชีวิต ใหมีกินมีใชในอนาคต 
เพียงออมเงินขั้นต่ํา 50 บาทตอครั้งตอป โดยรัฐบาลจะสมทบเงินใหอีกครึ่งหนึ่งของเงินออม ไมเกิน 600 บาท
ตอป และนําเงินออมของสมาชิกไปลงทุนเพื่อใหไดผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอีก ยิ่งออมเร็วยิ่งดี เมื่อเรียนจบไดทํางาน
ในระบบ หรือรับราชการ สถานะการเปนสมาชิกยังคงอยู ออมตอไดเรื่อยๆ จนอายุครบ 60 ป พรอมรับเงิน
สมทบเพิ่มขึ้นตามชวงอายุของสมาชิก ตาม พ.ร.บ. กอช. และเมื่ออายุครบ 60 ปบริบูรณ กอช. จายเงินบํานาญ
รายเดือนใหกับสมาชิก 
นโยบาย สพฐ.  
 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ สพฐ. ไดมอบนโยบายแกผูบริหารที่เขารวมประชุม โดยใหครูบูรณาการ
เขาการออมใสในชั่วโมงวิชาสังคมศึกษา โดยใหเนนลงมือปฏิบัติ และใหการออมเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมสภา
นักเรียนโดยใหครูเขารวมกิจกรรมและใหคําปรึกษา ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองมีเรื่องการออมใน
กิจกรรมพัฒนาผูบริหาร ครู โดยกิจกรรมการออมจะตองเปนสวนหนึ่งการนิเทศ                         ในทุก
โรงเรียน การออมไมใชภาระ แตเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู และการฝกนิสัยเด็กนักเรียนใหรูจักการประหยัด 
มัธยัสถ อีกทั้งยังใชเปนสวนหนึ่งในแฟมสะสมผลงานนักเรียนของนักเรียนไดอีกดวย โดยสพฐ. ขอใหโรงเรียนทั่ว
ประเทศเริ่มดําเนินการกิจกรรมการออมพรอมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 2564 
 ที่ประชุม ...................................................................................................................... 

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

......................................................................................................................................................... 
  ๓.๓ กลุมนโยบายและแผน 

   ๓.๓.๑ มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณคีางชําระคาไฟฟา-ประปา 

    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ขอใหโรงเรียนในสังกัดปฏิบัติตาม

มาตรการการลดคาใชจายดานสาธารณูปโภคของหนวยงานรัฐ  แตจากการตรวจสอบขอมูลการรายงานการใชจายคา

สาธารณูปโภคของหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตร

มาสที่ ๔ ยังคงพบวา โรงเรียนมีหนี้คางชําระคาสาธารณูปโภคเปนระยะเวลานานอยางตอเนื่อง 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๘ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

    เพื่อใหการดําเนินการตามมาตรการการรักษาวินัยทางการเงินการคลังอยาง

เครงครัดและแกปญหาหนี้คางชําระคาสาธารณูปโภค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จึงให

โรงเรียนดําเนินการตามมาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง   กรณีท่ีมีหนี้คางชําระหลายเดือนใหวาง

แผนการใชจายงบประมาณ โดยชําระหนี้คาสาธารณูปโภคที่คางชําระเปนอันดับแรก    หรือหากรายไดไมเพียง

พอที่จะชําระหนี้คาสาธารณูปโภคหมดในคราวเดียว ใหประสานขอผอนชําระตอหนวยงานผูใหบริการ และขอให

โรงเรียนรายงานขอมูลสาธารณูปโภคป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบันผานเว็บไซต 

  ที่ประชุม ...................................................................................................................... 

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

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

  ๓.๔ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ๓.๔.๑ ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ไดดําเนินการรับ

สมัครเพื่อคัดเลือกหนวยงาน/ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูมีผลงานดีเดนที่ประสพผลสําเร็จเปนที่

ประจักษ เพื่อรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS)ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๓

ระหวางวันที่ ๑๗ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผานมาโดยมีรายละเอียดการจําแนกตามประเภทรางวัลและจํานวนผูสมัครการ

ประกวด ดังนี้ 

๑ ครูสอนยอดเยี่ยม ๗๙ 

๒ ครูสอนยอดเยี่ยม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ๒๕ 

๓ ครูสอนยอดเยี่ยม Active Teacher ๑๙ 

๔ ครูสอนยอดเยี่ยม สงเสริมการใชนวัตกรรม PLC ๔ 

๕ ครูผูสอนยอดเยี่ยมสงเสริมการใชนวัตกรรม DLTV   ๒ 

๖ ครูผูสอนยอดเยี่ยม ผูปฏิบัติงานการดูแลชวยเหลือนักเรียน ๖ 

๗ ครูผูสอนยอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ  ๒ 

๘  ลูกจางยอดเยี่ยม ในสถานศึกษา ๑ 

๙  ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ๑๑ 

๑๐  ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  สงเสริมการใชนวัตกรรม PLC  ๒ 

๑๑ ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ  ๑ 

๑๒ ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม สงเสริมการใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรู

ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV 

๑ 

๑๓  รองผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ๑ 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑๙ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

๑๔ รองผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม สงเสริมการใชนวัตกรรม PLC ๑ 

๑๕ รองผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ  ๑ 

๑๖ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ค.(๒) ๑ 

๑๗ ศึกษานิเทศกยอดเยี่ยม ๑ 

๑๘ ศึกษานิเทศกยอดเยี่ยม สงเสริมการใชนวัตกรรม PLC ๑ 

๑๙ สถานศึกษายอดเยี่ยม  สถานศึกษาขนาดเล็ก กลาง ใหญ   ๑๓ 

๒๐ สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม DLTV ๑ 

๒๑ สถานศึกษายอดเยี่ยม ผูปฏิบัติงานการดูแลชวยเหลือนักเรียน   ๑ 

๒๒ สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการโรงเรียนสุขภาวะ    ๑ 

๒๓ สถานศึกษายอดเยี่ยม สงเสริมการใชนวัตกรรม PLC   ๒ 

 รวมทั้งสิ้นจํานวน ๑๗๗ 

กําหนดการกิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 

ปฏิทินการประกวดรางวลัทรงคณุคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑๐ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 

 

๒๕ - ๒๖  มีนาคม ๒๕๖๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 

ดําเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓๑มีนาคม ๒๕๖๔ ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนระดับเขต เพื่อเปนตัวแทนเขาประกวด

ระดับภาค 

๒เมษายน ๒๕๖๔ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) สําหรับผูเปนตัวแทนเขา

ประกวดระดับภาค โดยมีคณะวิทยากรพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา

ปรับเอกสารใหครบถวนสมบูรณกอนสงเอกสารไประดับภาค 

๑ – ๔ เมษายน ๒๕๖๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ลงทะเบียนผูผาน 

การคัดเลือก ใหเขารวมการแขงขันระดับภาค  

ทาง http://awards๖๓.obecawards.net/obec-esansm 

๕ เมษายน ๒๕๖๔ ตัวแทนเขาประกวดระดับภาค สงเลมเอกสารฉบับสมบูรณกลับมายัง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 

๘ เมษายน ๒๕๖๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร รวบรวมเอกสาร 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๐ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

ผูเขารับการประกวดระดับภาค ที่หองประชุมสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด (งดรับเอกสารทางไปรษณีย) 

 

**************** 

กําหนดการกิจกรรมระดับภูมิภาค 

 

 ที่ประชุม ...................................................................................................................... 

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

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



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๑ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

   ๓.๔.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของ

ผูอํานวยการสถานศึกษา ในชวงระยะเวลา ๑ ป ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรและการ

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาที่ผูอํานวยการสถานศึกษาและตําแหนง 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

  ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง    รองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.

ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๘ ลงวนัที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กําหนดใหผูบริหารสถานศึกษาจะตองจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติงานในหนาที่ (Performance Agreement) 

เพื่อนําไปสูการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน  ในหนาที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาเปนระยะเวลา ๑ ป ภายหลัง

จากที่ไดรับคําสั่งบรรจุและแตงตัง้ นั้น 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ขอเรียนวา เพื่อใหการ

ดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด และตามแนวทางการดําเนินการที่สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไดแจงผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน ๓ ราย และรองผูอํานวยการ

สถานศึกษา จํานวน ๕๒ ราย เขารวมพิธีลงนามบันทึกขอตกลงในการปฏิบัติงานในหนาที่ผูบริหารสถานศึกษาเมื่อ

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมคชาธาร อาคารเศวตรกุญชร สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร เรียบรอยแลว ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุนและใหคําแนะนําในการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาอยางเปนระบบในการปฏิบัติงานใหครอบคลุมภารกิจสถานศึกษา ให

สอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อสรางโอกาส

และยกระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานใหสูงขึ้นและพรอมที่จะเขารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน

หนาที่ในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาในชวงเวลา ๑ ป สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จึงได

ดําเนินการ ดังนี้ 

 รางบัญชีแนบทายรายชื่อแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงในการปฏิบัติงาน 

ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ในชวงระยะเวลา ๑ ป ประกอบดวย  

๑.๑ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร   

 ประธานกรรมการ 

๑.๒ ผูทรงคุณวุฒิ กตปน.     กรรมการ 

๑.๓ เลขานุการสหวิทยาเขต     กรรมการและเลขานุการ 

๑.๔ ศึกษานิเทศก      ผูชวยเลขานุการ 

 รางบัญชีแนบทายรายชื่อแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงในการปฏิบัติงาน 

ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ในชวงระยะเวลา ๑ ป ประกอบดวย  



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๒ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

๒.๑ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร   

 ประธานกรรมการ 

๒.๒ ประธานสหวิทยาเขต     กรรมการ 

๒.๓ ผูอํานวยการสถานศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 

๒.๔ ศึกษานิเทศก      ผูชวยเลขานุการ 

 

 ที่ประชุม ...................................................................................................................... 

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

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

  ๓.๔.๓ รางบัญชีแนบทายรายชื่อแตงตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการ

ปฏิบัติงานในหนาที่ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ในชวงระยะเวลา ๑ ป ประกอบดวย  

    ๓.๑ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร   

   ประธานกรรมการ 

    ๓.๒ ผูทรงคุณวุฒิ กตปน.    กรรมการ 

    ๓.๓ ผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเปนแบบอยาง 

   ที่ดีและไดรับการยอมรับ   กรรมการและเลขานุการ 

   ๓.๔ ศึกษานิเทศก    ผูชวยเลขานุการ 

 ที่ประชุม ...................................................................................................................... 

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

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

   ๓.๔.๔ รางบัญชีแนบทายรายชื่อแตงตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการ

ปฏิบัติงานในหนาที่ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ในชวงระยะเวลา ๑ ป ประกอบดวย  

    ๔.๑ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 

    (ที่ไดรับมอบหมาย)   ประธานกรรมการ 

    ๔.๒ ผูทรงคุณวุฒิ กตปน.    กรรมการ 

    ๔.๓ ผูอํานวยการสถานศึกษา   กรรมการและเลขานุการ  

    ๔.๔ ศึกษานิเทศก    ผูชวยเลขานุการ 

    ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการประเมนิสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาที่เพื่อพัฒนาการศึกษาใน

แตละคณะ จะดําเนินการประเมินผูบริหารสถานศึกษาไดไมเกิน ๑๐ คน 

(บัญชีรายชื่อผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหม 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ตามบัญชีแนบทายนี้) 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๓ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

 

 ที่ประชุม ...................................................................................................................... 

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

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

  ๓.๕ กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   ๓.๕.๑ แจงกําหนดปฏิทินการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data 

Management Center (DMC) สิ้นปการศึกษา ๒๕๖๓ 

    ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดทําการบริหาร

จัดการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปการศึกษา  ๒๕๖๓ ขึ้น ซึ่งปฏิทิน

กําหนดใหโรงเรียนจัดทําขอมูลสิ้นปการศึกษา ๒๕๖๓ ดวยระบบ Data Management Center (DMC) ใหแลว

เสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจงใหสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดใหตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data 

Management Center (DMC) ปการศึกษา  ๒๕๖๓ เพื่อเปนการบริหารจัดการขอมูลสิ้นปการศึกษา ๒๕๖๓ 

โดยใหเปนไปดวยความถูกตอง ครบถวน ตรงตามกําหนด และสามารถนําขอมูลสารสนเทศมาใชเพื่อการวางแผน

พัฒนาการศึกษา และเปนกรอบ/แนวทางในการติดตามและประเมินผลในการจัดการศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถสรุปรายงานไปเผยแพรใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดใชประโยชน

ตอทางราชการได สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเปดระบบใหโรงเรียนบันทึกขอมูลไดจากเดิมให

แลวเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เปนวันที่ ๓o เมษายน ๒๕๖๔ แทน 

 ที่ประชุม ...................................................................................................................... 

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

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

  ๓.๖ กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

   ๓.๖.๑ การจดัสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั �นพื �นฐาน (O-NET) ระดบัชั �น

มธัยมศกึษาปีที� ๓ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

    การจดัสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั �นพื �นฐาน ชั �นมธัยมศกึษาปีที� ๓ ปี

การศกึษา ๒๕๖๓  ชว่งวนัที� ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ดําเนินการโดยศนูย์สอบสํานกังานเขตพื �นที�การศกึษา

มธัยมศกึษาสริุนทร์ สําหรับปการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ โดยวิธกีารสมัครใจของนักเรียน  มีจํานวน ๑๘ สนามสอบ 

รวม ๓๒๖ หองสอบมีนกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาปีที� ๓ สมคัรใจเข้าสอบทั �งสิ �น ๔,๕๗๖ คน  ดงัตาราง         

ลาํดับ ชื�อสนามสอบ 
จาํนวน

ห้อง 

จาํนวน

นักเรียน 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๔ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

๑ กาบเชิงวิทยา ๑๑ ๑๓๙ 

๒ สินรินทร์วิทยา ๖ ๖๓ 

๓ จอมพระประชาสรรค์ ๑๙ ๒๖๕ 

๔ ทา่ตมูประชาเสริมวิทย์ ๒๑ ๒๑๖ 

๕ นารายณ์คําผงวิทยา ๑๑ ๑๖๑ 

๖ บวัเชดวิทยา ๑๙ ๓๖๖ 

๗ ประสาทวิทยาคาร ๓๓ ๕๙๗ 

๘ พนมดงรักวิทยา ๑๑ ๘๔ 

๙ รามวิทยา รัชมงัคลาภิเษก ๑๐ ๑๙๓ 

๑๐ วีรวฒัน์โยธิน ๒๔ ๓๓๔ 

๑๑ สิรินธร ๒๖ ๓๓๖ 

๑๒ สรุวิทยาคาร ๒๖ ๓๓๔ 

๑๓ รัตนบรีุ ๒๑ ๓๓๗ 

๑๔ สรุพินท์พิทยา ๑๘ ๓๔๙ 

๑๕ ศีขรภมูิพิสยั ๒๙ ๓๑๐ 

๑๖ สนมวิทยาคาร ๙ ๘๕ 

๑๗ สงัขะ ๒๓ ๒๖๔ 

๑๘ สําโรงทาบวิทยาคม ๙ ๑๔๓ 

 รวม ๓๒๖ ๔,๕๗๖ 

 ที่ประชุม ...................................................................................................................... 

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

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

      ๓.๖.๒ การดําเนินงานตามนโยบายโรงเรียนดีสี่มุมเมือง 

        สืบเนื่องจากการประชุมหนวยงานเพื่อรับการตรวจราชการและติดตามการบูร

ณาการจัดการศึกษา โดยนายประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค ๘ ผูแทนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 

๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ณ หองประชุมจรัณญานนท สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร พิจารณาทบทวน



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๕ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรที่เขารวมโครงการตามนโยบายโรงเรียนมัธยมดี

สี่มุมเมือง จากเดิม ๒๑ โรงเรียน ปรับเหลือโรงเรียนในโครงการดังกลาว จํานวน ๑๒ โรงเรียน  

ที� สหวิทยาเขต โรงเรียนดีสี�มุมเมือง อาํเภอ 

๑ ๕ ทา่ตมูประชาเสริมวิทย์ ทา่ตมู 

๒ ๓ สรุพินท์พิทยา ลําดวน 

๓ ๔ สําโรงทาบวิทยาคม สําโรงทาบ 

๔ ๗ กาบเชิงวิทยา กาบเชิง 

๕ ๖ นารายณ์คําผงวิทยา โนนนาราย์ 

๖ ๒ รามวิทยา รัชมงัคลาภิเษก เมืองสริุนทร์ 

๗ ๓ สินรินทร์วิทยา เขวาสินรินทร์ 

๘ ๖ ชมุพลวิทยาสรรค์ ชมุพลบรีุ 

๙ ๖ สนมวิทยาคาร สนม 

๑๐ ๗  พนมดงรักวิทยา พนมดงรัก 

๑๑ ๘ ศรีณรงค์พิทยาลยั ศรีณรงค์ 

๑๒ ๔ แตลศริิวิทยา ศีขรภมูิพิสยั 

  

           ในที่ประชุมแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขาเสนอรายละเอียดโรงเรียนที่เขาโครงการใน

ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสุรินทร โดยนายสําเริง  บุญโต ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ศึกษา ไดนําเสนอโรงเรียนทาตูม

ประชาเสริมวิทย เขาโครงการในปงบประมาณ ๒๕๖๕  และจากการนําเสนอตอรัฐมนตรีในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ 

๒๕๖๔ ณ กระทรวงศึกษาธิการ ตัวแทนรัฐมนตรีใหขอเสนอแนะและใหเปลี่ยนโรงเรียนที่จะเขารวมโครงการใน

ปงบประมาณ ๒๕๖๕ จากโรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย เปน โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 

  สรุปไดวา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรที่เขารวมโครงการ

ตามนโยบายโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง มีจํานวน ๑๒ โรงเรียน โดยมีโรงเรียนกาบเชิงวิทยา เปนโรงเรียนที่เขา

รวมโครงการในปงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ไดประสานกับทาง

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา  ดําเนินการจัดทํา  คําของบประมาณฯ  และสง  สพฐ. เปนที่เรียบรอยแลว 

 ที่ประชุม ...................................................................................................................... 

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

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



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๖ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

   ๓.๖.๓ รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต

สถานการณ COVID–๑๙ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสุรินทร 

    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดขอความรวมมือใหเขตพื้นที่

การศึกษา แจงรายชื่อสถานศึกษาที่พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใน

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ จํานวน ๒๐ แหง เปนสถานศึกษาที่มีความพรอม ความสมัครใจ และระยะเวลาที่ครบ

ชวงเวลาของการประเมินมากที่สุดนับจากการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งสุดทาย เขารับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จํานวน ๒๐ แหง โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี

นโยบายใหสถานศึกษาในสังกัดประเมินคุณภาพภายนอกเฉพาะระยะแรกจากการวิเคราะห SAR ของ

สถานศึกษาตามแนวทางของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เทานั้น 

โดยไมมีการประเมินระยะท่ีสอง ที่เปนการประเมินจากการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม (Site visit) เพื่อลดภาระของ

สถานศึกษา และปองกันไมใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

  ตามประกาศ สมศ. ที่ ๑๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายชื่อผูประเมินคุณภาพภายนอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ภายใต

สถานการณ COVID – ๑๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร มีรายชื่อตาม

ประกาศที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก จํานวน ๑ โรงเรียน ไดแก โรงเรียนศรีสุขวิทยา  

 ที่ประชุม ...................................................................................................................... 

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

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

   ๓.๖.๔ การตรวจเยี่ยมการประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพตาม

เกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับ OBECQA โรงเรียนมาตรฐานสากล  พื้นที่

จังหวัดสุรินทร ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    ตามที�สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั �นพื �นฐาน ได้กําหนดแนวทางการ

ดําเนินการขบัเคลื�อนการพฒันาโรงเรียนสูค่วามเป็นเลิศ ด้วยการเป็นพี�เลี �ยงตามระบบ Mentoring และแนวทางการ

ขอรับการประเมินตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพแหง่สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั �นพื �นฐาน ระดบั OBECQA ของ

โรงเรียนมาตรฐานสากลซึ�งในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีโรงเรียนที�สมคัรขอรับการประเมินพฒันาการระดบั OBECQA จํานวน 

๖๙ โรงเรียน และกําหนดประเมินพฒันาการ ระยะเวลาระหวา่งเดือนมีนาคม–พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั �น ทั �งนี � มีโรงเรียน

ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในพื �นที�จงัหวดัสริุนทร์ รับการประเมินจํานวน ๒ โรงเรียน ได้แก ่โรงเรียนรัตนบรีุ 

และโรงเรียนเบดิพิทยาสรรค ์สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร  



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๗ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

       การนี � สํานกังานเขตพื �นที�การศกึษามธัยมศกึษาสริุนทร์  จึงขอประชาสมัพนัธ์เรียน

เชิญ ผู้บริหารและคณะครูในสงักดัเข้าร่วมสงัเกตการณ์เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้และเพิ�มพนูประสบการณ์ในการบริหาร

จดัการ รวมทั �งเป็นเกียรตใิห้กําลงัใจในกิจกรรมตรวจเยี�ยมประเมินพฒันาการฯ ครั �งนี � 

       วนัองัคาร ที� ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนรัตนบรีุ อําเภอรัตนบรีุ จงัหวดั

สริุนทร์ 

       วนัพธุ ที� ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ  โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค อําเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทรดําเนินการประเมินโดยคณะกรรมการที�แตง่ตั �งโดยสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั �นพื �นฐาน 

 ที่ประชุม ...................................................................................................................... 

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

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

      ๓.๖.๕ การนิเทศ ติดตามการดําเนินงานของโครงการโรงเรียนสุจริต 

        การขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสุรินทร ไดดําเนินการสอดแทรกการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามที่ สพฐ.กําหนดแนวทางการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ๕แนวทาง ดังนี้         

๑.กําหนดเปนรายวิชาเพิ่มเติม      จํานวน ๑๒ โรงเรียน 

๒.กําหนดเปนการบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ จํานวน ๒๒ โรงเรียน 

๓.กําหนดเปนการบูรณาการทุกกลุมสาระการเรียนรู    จํานวน ๙ โรงเรียน 

๔.กําหนดเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน     จํานวน ๑๘ โรงเรียน 

๕.กําหนดเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณาการเปนวิถีชีวิต  จํานวน ๒๔ โรงเรียน 

  ผลจากการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษา พบวาโรงเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดสราง

ความรูความเขาใจและทักษะใหแกผูเรียนในเรื่องการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชน

สวนรวม ความอายและความไมทนตอการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต และพลเมือง กับความ

รับผิดชอบตอสังคม และรวมกันปองกันหรือตอตานการทุจริต มิใหมีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคมไทย  รวมสราง

สังคมไทยที่ไมทนตอการทุจริตในรูปแบบตางๆ เชน การเดินรณรงค ในวันสําคัญตาง ๆของกิจกรรมภายในและ

นอกโรงเรียน จนทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและซึมซับในกิจกรรมดังกลาว  ทําใหโรงเรียนปราสาทเบงประสบ

ผลสําเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนสามารถแขงขันทักษะการพูดสุนทรพจนไดรับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ ๒ ทุกรายการ และไดรับรางวัลชนะเลิศ รายการหนังสั้น   ทั้งนี้ยังไดรับการติดตอ ใหนําเสนอผลการ

ขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา จากรายการโทรทัศน “กะเทาะเปลือกคอรรัปชั่น” จากสถานีโทรทัศนแหง

ประเทศไทย NBT โดยบันทึกเทปรายการในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๘ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

 ที่ประชุม ...................................................................................................................... 

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

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

   ๓.๖.๖ การประเมินรางวัล  SMART Director ผูบริหาร

สถานศึกษาดีเดน  ครั้งที่ ๑  ประจําป ๒๕๖๔ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 

เกณฑการประเมินรางวัล  SMART Director ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน 

      ๖.๑ ครูมีการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) “ผานการพัฒนาบทเรียนรวมกัน” รอยละ ๗๐ ของจํานวนครูใน

โรงเรียน (จากรายงานผลการดําเนินงานเปดชั้นเรียน) 

      ๖.๒ ครูไดรับรางวัล SMART TEACHER รอยละ ๓๐ ของ

จํานวนครูในโรงเรียน ที่ศึกษานิเทศก เขารวมกิจกรรม PLC หรือจัดสงเอกสารรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เปดชั้นเรียน (ครูสามารถจัดสงไดทั้งรูปเลมเอกสาร หรือเปนเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส คือไมตองเขาเลมรายงานสงผานระบบ My office )  

หมายเหตุ  ในสวนของครูผูสอนดีเดน SMART TEACHER  ครูสามารถยื่นขอรับรางวัล SMART TEACHER ได

ทุกภาคเรียนและแตละภาคเรียนตองมีความกาวหนาและเกิดการพัฒนาของ Practices ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู  

๑.ครูที่ไดรับรางวัล SMART TEACHER จํานวน ๔ ครั้ง จะไดรับรางวัล Bronze Smart Teacher 

๒. ครูที่ไดรับรางวัล SMART TEACHER จํานวน ๖ ครั้ง จะไดรับรางวัล Silver Smart Teacher  

๓.ครูที่ไดรับรางวัล SMART TEACHER จํานวน  ๘ ครั้ง จะไดรับรางวัล Gold Smart Teacher ซึ่ง

เปนรางวัลสูงสุดของ SMART TEACHER 

 ที่ประชุม ...................................................................................................................... 

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

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

  

 ๓.๗ กลุมบริหารงานบุคคล 

   ๓.๗.๑ การยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                      

สายบริหารสถานศึกษา 

    ดวย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร มีคําสั่งยายและแตงตั้งขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ใหดํารงตําแหนงเดิม สังกัดสถานศึกษาใหม สั่ง ณ 

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี ้



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๒๙ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

    ๑.นายเสงี่ยม วงคพล ผูอํานวยการโรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม  

ไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” สพป.สุรินทร เขต ๑ 

    ๒.นายเทิดไทย สวัสดี ผูอํานวยการโรงเรียนลําพลับพลาวิทยาคาร  

ไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค 

    ๓.นายสรรคนิธิ เผาพันธุ ผูอํานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  

ไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม 

    ๔.นายเพียว พรหมแกว ผูอํานวยการโรงเรียนพระแกววิทยา  

ไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

    ๕.นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองจูบ                    

สพป.สุรินทร เขต ๓ ไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนพระแกววิทยา 

    ๖.นายชูชาติ คิดดี ผูอํานวยการโรงเรียนบานโสน สพป.สุรนิทร เขต ๓ 

ไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนลําพลับพลาวิทยาคาร 

  ที่ประชุม .................................................................................................................................... 

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

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

  ๓.๗.๒ การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ดวยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร ไดมีคําสั่งเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ตั้งแตวันที่ ๒๗ 

มกราคม ๒๕๖๔ จํานวน ๓ ราย คือ 

   ๑. นางสาวศิริรัตน อุปถัมภเกื้อกูล  ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการ 

 

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 

โรงเรียนแรวิทยา 

    ๒. วาที่ ร.ท.ชยพล บุตรศาสตร ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการโรงเรียนศีขร

ภูมิพิสัยดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 

    ๓. นายรังสิมันต เชือนรัมย ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการโรงเรียนบัวหลวง

วิทยาคมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมหิธรวิทยา 

ที่ประชุม .................................................................................................................................... 

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

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



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๓๐ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

   ๓.๗.๓ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู       

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.๒๕๖๔ 

    ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดการคัดเลือก

บุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครผููชวย 

กรณีท่ีมีเหตุจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ป พ.ศ.๒๕๖๔ ตามปฏิทนิ ดังนี ้

  -รับสมัคร   ระหวางวันที่ ๒๔ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ (ไมเวนวันหยดุราชการ) 

  -ประเมินประวัติและผลงาน ระหวางวันที่ ๑๖ – ๒๓  เมษายน ๒๕๖๔ 

  -สอบขอเขียน  ในวันเสารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ 

  -สอบสัมภาษณ  ในวันอาทิตยที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ 

  -ประกาศผลสอบคัดเลือก         ภายในวันที ่๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร มีอัตราวางที่ไดรบัจัดสรรคืนจากผลการ

เกษียณอายุราชการ     เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ตองสงวนอัตราไวรอยละ ๒๕ สําหรับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและ

แตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาํแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ตาม

หลักเกณฑ ว ๑๖/๒๕๕๗      (ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที ่๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ )  จํานวน ๘ 

อัตรา จึงไดจัดทําขอมูลตําแหนงวางและความตองการวชิาเอก ที่ใชสาํหรับการคัดเลือก ดังนี้  

 

 

ที ่
ตําแหน

ง 
โรงเรียน 

ตําแหน

งเลขที ่

ตําแหนง

เลขที่จาย

ตรง 

อันดับ เงินเดือน ความตองการวิชาเอก 

๑ ครูผูชวย ร.ร.สรุวิทยาคาร ๗๙๖๔๖ ๐๔๐๕๖๑๕ คศ.๒ ๔๑,๖๒๐ ภาษาอังกฤษ 

๒ ครูผูชวย ร.ร.สรุวิทยาคาร ๗๙๖๗๘ ๐๔๐๕๖๓๕ คศ.๒ ๔๑,๖๒๐ ภาษาไทย 

๓ ครูผูชวย ร.ร.วีรวฒันโยธิน ๗๙๙๕๒ ๐๔๐๖๐๓๑ คศ.๒ ๔๑,๖๒๐ สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

๔ ครูผูชวย ร.ร.รามวิทยา รชัมังคลา

ภิเษก 

๘๐๓๔๒ ๐๔๐๕๘๕๗ คศ.๓ ๔๖,๐๗๐ คอมพิวเตอร 

๕ ครูผูชวย ร.ร.จอมพระประชาสรรค ๗๙๙๒๕ ๐๔๐๖๒๑๕ คศ.๒ ๕๗,๕๑๐ คณิตศาสตร 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๓๑ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

๖ ครูผูชวย ร.ร.ศีขรภูมิพิสัย ๗๙๗๖๘ ๐๔๐๗๑๗๑ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ สังคมศึกษา 

๗ ครูผูชวย ร.ร.ทาตูมประชาเสริมวิทย ๘๐๐๐๕ ๐๔๐๖๔๘๐ คศ.๒ ๔๑,๖๒๐ จิตวิทยาและการแนะ

แนว 

๘ ครูผูชวย ร.ร.ประสาทวิทยาคาร ๘๐๑๗๖ ๐๔๐๖๗๔๗ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ ภาษาอังกฤษ 

 

ที่ประชุม .................................................................................................................................... 

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

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

 ๓.๗.๔ การสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.๒๕๖๔ 

  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดการสอบแขงขัน

เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณี

ทั่วไป          ป พ.ศ.๒๕๖๔ ตามปฏิทิน ดังนี ้

 

 

 

 

 

๑.รบัสมัคร  ระหวางวันที่ ๕ – ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 (ไมเวนวนัหยุดราชการ) 

๒.ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบภาค ก และภาค ข ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๓.สอบขอเขียน 

-ภาค ก ความรูความสามารถทั่วไป  

-ภาค ข มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 

วันเสารที่ ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 วันอาทิตยที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๔.ประกาศรายชื่อผูผานภาค ก และภาค ข                     ภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๕.ประเมินจากการสอบสัมภาษณ แฟมสะสมงาน ตามวัน เวลาที่ กศจ.กําหนด 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๓๒ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

และการสอบสาธติการปฏิบัติการสอน เพื่อมีสิทธิเขารับการ

ประเมินภาค ค 

(ใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔) 

๖.ประกาศผลการสอบแขงขัน ตามวัน เวลา ที่ กศจ.กําหนด 

    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร มีตําแหนงอัตราวางที่จะ

เปดรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตําแหนง       ครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ป พ.ศ.๒๕๖๔ จํานวน ๔๘อัตรา 

ดังนี้ 

 

ที ่   ตําแหนงวาง ๔๘อัตรา    

  โรงเรียน ตําแหนง ตําแหนง เงินเดือน วิชาเอก หมายเหตุ

      เลขที่ อันดับ ขั้น  ตําแหนงวาง

๑ รร.สุรวิทยาคาร ครูผูชวย ๗๙๗๑๒ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ สังคมศึกษา เกษียณ๖๓ 

๒ รร.สุรวิทยาคาร ครูผูชวย ๗๙๗๑๗ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ สังคมศึกษา เกษียณ๖๓ 

๓ รร.สุรวิทยาคาร ครูผูชวย ๑๐๒๖๓๔ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ เกษตร เกษียณ๖๓ 

๔ รร.สุรวิทยาคาร ครูผูชวย ๗๙๗๑๙ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ 

จิตวิทยา

และการแนะ

แนว เกษียณ๖๓ 

๕ รร.สุรวิทยาคาร ครูผูชวย ๗๙๖๘๙ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ 

ภาษาอังกฤ

ษ เกษียณ๖๓ 

๖ รร.สุรวิทยาคาร ครูผูชวย ๘๐๑๗๐ คศ.๒ ๔๑,๖๒๐ พลศึกษา เกษียณ๖๓ 

๗ รร.วีรวัฒนโยธิน ครูผูชวย ๑๓๑๐๔๙ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ ดนตรีสากล เกษียณ๖๓ 

๘ รร.วีรวัฒนโยธิน ครูผูชวย ๑๑๗๗๔๓ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ ภาษาเขมร เกษียณ๖๓ 

๙ รร.สวายวิทยาคาร ครูผูชวย ๘๐๐๔๔ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ 

ภาษาอังกฤ

ษ เกษียณ๖๓ 

๑๐ 

รร.รามวิทยา  

รัชมังคลาภิเษก ครูผูชวย ๕๐๗๒๙ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ ชีววิทยา เกษียณ๖๓ 

๑๑ 

รร.รามวิทยา  

รัชมังคลาภิเษก ครูผูชวย ๗๑๙๖๙ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ 

ภาษาอังกฤ

ษ เกษียณ๖๓ 

๑๒ รร.รามวิทยา  คร ู ๔๗๓ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ คณิตศาสตร ยาย  



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๓๓ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

รัชมังคลาภิเษก 

๑๓ 

รร.รามวิทยา  

รัชมังคลาภิเษก คร ู ๑๐๑๙๖๗ คศ.๓ ๓๓,๘๐๐ สังคมศึกษา เปลี่ยนตําแหนง 

๑๔ 

รร.รามวิทยา  

รัชมังคลาภิเษก คร ู ๕๖๒๔ คศ.๓ ๔๘,๒๗๐ คณิตศาสตร เปลี่ยนตําแหนง 

๑๕ ร.ร.ทาตูมประชาเสริมวิทย ครูผูชวย ๓๖๖๒ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ สังคมศึกษา เกษียณ๖๓ 

๑๖ ร.ร.ทาตูมประชาเสริมวิทย ครูผูชวย ๘๐๐๑๑ คศ.๓ ๕๗,๕๑๐ คณิตศาสตร เกษียณ๖๓ 

๑๗ ร.ร.บัวเชดวิทยา ครูผูชวย ๑๐๘๙๒๐ คศ.๒ ๔๑,๖๒๐ คณิตศาสตร เกษียณ๖๓ 

๑๘ ร.ร.สนมวิทยาคาร ครูผูชวย ๘๐๕๒๗ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ ฟสิกส เกษียณ๖๓ 

๑๙ รร.สนมวิทยาคาร คร ู ๑๑๐๐๙๐ คศ.๓ ๒๖,๔๕๐ คณิตศาสตร เปลี่ยนตําแหนง 

๒๐ ร.ร.สังขะ คร ู ๑๕๔ คศ.๒ ๔๑,๖๒๐ นาฎศิลป ลาออก 

๒๑ ร.ร.สังขะ ครูผูชวย ๘๐๔๕๙ คศ.๓ ๕๒,๙๒๐ 

ภาษาตางปร

ะเทศ เกษียณ๖๓ 

๒๒ รร.สําโรงทาบวิทยาคม คร ู ๕๔๗ คศ.๓ ๕๒,๐๖๐ สังคมศึกษา เปลี่ยนตําแหนง 

๒๓ ร.ร.สําโรงทาบวิทยาคม ครูผูชวย ๘๐๔๙๖ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ คณิตศาสตร เกษียณ๖๓ 

๒๔ ร.ร.สําโรงทาบวิทยาคม ครูผูชวย ๘๐๔๙๕ คศ.๓ ๕๘,๓๙๐ 

ภาษาอังกฤ

ษ เกษียณ๖๓ 

๒๕ รร.สินรินทรวิทยา คร ู ๑๒๖๐๙๓ คศ.๒ ๔๑,๖๒๐ คอมพิวเตอร เปลี่ยนตําแหนง 

๒๖ รร.สินรินทรวิทยา คร ู ๑๐๖๔๙๔ คศ.๓ ๒๙,๔๒๐ พลศึกษา เปลี่ยนตําแหนง 

๒๗ รร.สินรินทรวิทยา คร ู ๗๗๓๐๒ คศ.๓ ๓๓,๑๔๐ ภาษาไทย เปลี่ยนตําแหนง 

๒๘ รร.สินรินทรวิทยา คร ู ๑๓๑๖๕๗ คศ.๓ ๓๔,๔๕๐ คณิตศาสตร ยาย 

๒๙ ร.ร.สินรินทรวิทยา ครูผูชวย ๘๐๐๓๕ คศ.๒ ๔๑,๖๒๐ คณิตศาสตร เกษียณ๖๓ 

๓๐ ร.ร.โคกตะเคียนวิทยา คร ู ๕๕๕๑๕ คศ.๓ ๕๔,๔๗๐ 

วิทยาศาสตร

ทั่วไป ลาออก 

๓๑ ร.ร.แนงมุดวิทยา คร ู ๑๑๙๓๐๐ คศ.๒ ๒๘,๖๖๐ 

การเงินและ

บัญชี เปลี่ยนตําแหนง 

๓๒ ร.ร.แนงมุดวิทยา คร ู ๑๑๙๒๙๕ คศ.๒ ๔๘,๙๗๐ ภาษาไทย ลาออก 

๓๓ รร.ทุงมนวิทยาคาร คร ู ๑๒๒๘๒๖ คศ.๓ ๓๔,๓๑๐ สังคมศึกษา ยาย 

๓๔ รร.โคกยางวิทยา คร ู ๑๓๓๓๙๓ คศ.๓ ๓๐,๑๑๐ ชีววิทยา เปลี่ยนตําแหนง 

๓๕ รร.สุรินทรภักด ี คร ู ๑๒๑๑๕๑ คศ.๓ ๓๔,๓๑๐ วิทยาศาสตร ยาย 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๓๔ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

ทั่วไป 

๓๖ รร.หนองแวงวิทยาคม คร ู ๔๐๕ คศ.๑ ๒๑,๙๐๐ ภาษาไทย ยาย 

๓๗ รร.รัตนบุร ี คร ู ๒๓๕๐ คศ.๓ ๒๘,๐๕๐ 

วิทยาศาสตร

ทั่วไป เปลี่ยนตําแหนง 

๓๘ รร.รัตนบุร ี คร ู ๔๕๙(ส) คศ.๓ ๕๓,๙๕๐ ภาษาจีน เปลี่ยนตําแหนง 

๓๙ รร.รัตนบุร ี คร ู ๒๓๐๗ คศ.๓ ๕๑,๑๑๐ ภาษาจีน ยาย 

๔๐ รร.ชุมพลวิทยาสรรค คร ู ๓๑๔๕ คศ.๑ ๒๒,๐๖๐ สังคมศึกษา ยาย 

๔๑ รร.หนองขุนศรีวิทยา คร ู ๘๓๐๑ คศ.๓ ๓๕,๘๐๐ 

ภาษาอังกฤ

ษ เปลี่ยนตําแหนง 

๔๒ รร.ขนาดมอญพิทยาคม คร ู ๘๗ คศ.๑ ๒๑,๘๓๐ ดนตรี ยาย 

๔๓ รร.ตาคงวิทยาฯ คร ู ๑๐๖๕๑๓ คศ.๓ ๒๓,๐๐๐ ภาษาไทย ยาย 

๔๔ รร.ตาคงวิทยาฯ คร ู ๑๓๓๔๐๗ คศ.๓ ๓๘,๕๓๐ เคมี ยาย 

๔๕ รร.ตาคงวิทยาฯ คร ู ๘๐๑๕๑ คศ.๑ ๒๐,๗๔๐ คณิตศาสตร ยาย 

๔๖ รร.ตาคงวิทยาฯ คร ู ๑๑๔๑๙๖ คศ.๑ ๒๔,๑๗๐ ภาษาไทย ยาย 

๔๗ 

รร.แสงทรัพยประชาวิทยา

คาร คร ู ๒๒๐๔ คศ.๓ ๔๓,๐๔๐ คณิตศาสตร ยาย 

๔๘ รร.ศรีณรงคพิทยาลัย คร ู ๘๗๙๕ คศ.๑ ๒๒,๖๔๐ คณิตศาสตร ยาย 

 

ที่ประชุม .................................................................................................................................... 

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

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

 ๓.๗.๕ การเลื่อนเงินเดือนขาราชการและเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา  

ครั้งที่ ๑(๑เมษายน ๒๕๖๔) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 

    ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ 

ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๐๐๘ลงวันที่ ๒๔กุมภาพันธ ๒๕๖๔เรื่อง ซักซอมการเลื่อนเงินเดือนขาราชการและเลื่อนขั้น

คาจางลูกจางประจํา ครั้งที่ ๑(๑เมษายน ๒๕๖๔) และขอใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/สํานัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ ดําเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการและเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําในสังกัด ใน

วันที่ ๑เมษายน ๒๕๖๔โดยถือปฏิบัติเพิ่มเติม คือ การนับจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัว

อยูจริง ในวันที่    ๑มีนาคม ๒๕๖๔และใหปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๓๕ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๒โดยเครงครัด และขอใหคํานึงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจ 

ดังนี้ 

    ๑. การขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสบผลสําเร็จเปนที่

ประจักษ 

    ๒. การขับเคลื่อนภารกิจหลักในการจัดการศึกษาที่ประสบผลสําเร็จเปนที่

ประจักษ 

    ๓. การปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา เชน  

    - ผลการประกวดและคัดเลือกนวัตกรรม/ วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best 

Practice) ของสถานศึกษา     ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

    - ผลการประกวดรางวัลครูดีไมมีอบายมุข ที่ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๓ปที่ ๑๐ 

    - ผลการประกวดรางวัลชนะเลิศระดับประเทศอื่นๆที่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อน

เงินเดือนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรกําหนด 

 

ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ/คาจางลูกจางประจํา ครั้งท่ี ๑(๑เมษายน ๒๕๖๔) 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 

 

ภายในวันที่ การดําเนินการ หนวยรับผิดชอบ 

๘-๑๒ มีนาคม 

๒๕๖๔ 

๑. สถานศึกษาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพิจาณาผลการปฏิบัติงานและ

หรือผลการพิจาณาเสนอเลื่อนเงินเดือนขาราชการ พนักงานราชการ เลื่อนขั้น

คาจางลูกจางประจํา 

๒. สถานศึกษาดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและหรือผลการพิจารณา

เสนอเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู /เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา  

โรงเรียนในสังกัด 

๑๕-๑๘ มีนาคม 

๒๕๖๔ 

คณะกรรมการดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  

แตละสหวิทยาเขต 

โรงเรียนในสังกัด /  

สหวิทยาเขต 

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑. คณะกรรมการบริหารวงเงินระดับสหวิทยาเขตประชุมพิจารณาบริหาร

วงเงินระดับสหวิทยาเขต 

สหวิทยาเขต 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑. สถานศึกษาจัดทําบัญชีรายละเอียดขอมูลขาราชการ/ลูกจางประจํา เสนอ โรงเรียนในสังกัด 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๓๖ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

คณะกรรมการระดับสถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานขาราชการ/ลูกจางประจํา 

 

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑. สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานและหรือผลการพิจารณาเสนอเลื่อน

เงินเดือนขาราชการ/เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ตอ สหวิทยา เพื่อตรวจสอบ

ขอมูล 

โรงเรียนในสังกัด/ 

สหวิทยาเขต 

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑. คณะกรรมการระดับสหวิทยาเขต สงขอมูลการบริหารวงเงินที่ไดรับจัดสรร

เพิ่มเติมในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ /เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ตอ 

สพท. (สงออนไลน) 

๒. สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานและหรือผลการพิจารณาเสนอเลื่อน

เงินเดือนขาราชการ/เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ตอ สพท. (สงออนไลน) 

๓. สหวิทยาเขตรายงานผลการปฏิบัติงานและหรือผลการพิจารณาเสนอ เลื่อน

ขั้นคาจางลูกจางประจํา ตอ สพท. (สงออนไลน) 

โรงเรียนในสังกัด/ 

สหวิทยาเขต/ 

กลุมบริหารงานบุคคล 

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑. สถานศึกษานําสงเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานและหรือผลการพิจารณา

เสนอเลื่อนเงินเดือนขาราชการ/เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ตอ สพท. 

๒. สหวิทยาเขตนําสงเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานและหรือผลการ

พิจารณาเสนอ เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ตอ สพท. 

๓. นําสงเอกสารการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตอ สพท. (เอกสารตาง ๆ) 

๔. พรอมตรวจสอบและรับรองขอมูลการเลื่อนเงินเดือน 

กลุมบริหารงานบุคคล/ 

โรงเรียนในสังกัด 

ที่ประชุม .................................................................................................................................... 

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

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

   ๓.๗.๖ การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร สรุปขอมูลจํานวนขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ยื่นคํารองขอยายประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 

  ผูประสงคยื่นคํารองขอยายทั้งสิ้น จํานวน ๒๘๑ คน (ที่มีคุณสมบัติ) 

  ๑.ผูประสงคยื่นคํารองขอยาย ภายในเขต  จํานวน  ๑๕๒  คน 

     ๑.๑ ยื่นกรณีปกต ิ   จํานวน  ๑๕๑  คน 

                   ๑.๒ ยื่นกรณีพิเศษ   จํานวน      ๑  คน 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๓๗ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

  ๒.ผูประสงคยื่นคํารองขอยาย จากตางเขตพื้นที่ จํานวน  ๑๒๙  คน 

     ๒.๑ ยื่นกรณีปกต ิ   จํานวน  ๑๒๘  คน 

     ๒.๒ ยื่นกรณีพิเศษ   จํานวน       ๑  คน 

ที่ประชุม .................................................................................................................................... 

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

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

 

 

   

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ ......................................................................................................... 

 ๔.๒ ........................................................................................................... 

  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 
 ๕.๑ ................................................................................................. 
 ๕.๒ ................................................................................................ 
 
 
 
 
       เลิกประชุมเวลา ............... น. 
  
 

 
 
 
 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๓๘ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ั�งที� ๑/๒๕๖๔ 

 
 
 

ภาคผนวก 
 

เอกสารแนบทายหมายเลข ๑ หนา ..... 

เอกสารแนบทายหมายเลข ๒ หนา .....  

เอกสารแนบทายหมายเลข ๓ หนา .....  

เอกสารแนบทายหมายเลข ๔ หนา .....  


