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ระเบียบวาระการประชุม 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการ/ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 

ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 
ครั้งที่  4 /2563 

วันที่  11  พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมปราสาททอง  

******************* 
พิธีการก่อนประชุม 

     1. พิธีเขตสุจริต 
1.1 .เคารพธงชาติ 
1.2 ประกอบพิธีทางศาสนา 
1.3 กล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต 

วาระก่อนประชุม   
    1.ประดับอินทรธนู ผู้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  นางพรสวรรค์  ศิริวัฒน์  ต าแหน่งครู โรงเรียน 
บ้านโชคนาสาม   
    2. มอบโล่และเกียรติบัตร รางวัล “บุคคลแห่งการเรียนรู้”  ประจ าปี 2563  จากการพัฒนาตนเอง โดยผ่านการ
อบรมออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019    (ช่วงปิดภาคเรียน) 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จ านวนหลักสูตรที่อบรม 
1 นายชนายุทธ ตรงตามค า บ้านพลวง(พรหมบ ารุงราษฎร์) 454 
2 นายพงษ์ธร จันทร์เล บ้านรุน 286 
3 นายกษิพงษ์ ดีประทาย แสงทองสมบูรณ์วิทยา 262 
4 นางอุไรวรรณ  คัชมา บ้านร่มเย็น 226 
5 นางสาววรรณภา  แก่นจันทร์ บ้านตาเมียง 213 
6 นางสาวกิตติยา  กิมาวหา บ้านพลวง(พรหมบ ารุงราษฎร์) 181 
7 นางสาวลัดดาวัลย์ มณีศรี เรืองเจริญพัฒนา 138 
8 นางวัลลภา ภาคเดียว บ้านสกล 131 
9 นางเกียรติสุดา ค านึงคง อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 125 
10 นางสาวมัทนียา  แปะทอง บ้านแนงมุด 123 
11 นางสาวณัฐณิชา ไชยคิรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 118 
12 นายอนุพล  เพิ่มพล บ้านปราสาทเบง 115 
13 นางสาวจินตนา  สมหงษ์ บ้านปลัด 113 
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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

การศึกษาปฐมวัย  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
  ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ตามโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัยในวันที่ 
16 เดือนกันยายน 2563  ณ หอประชุมปราสาทททอง และได้พิจารณากลั่นกรอง  คัดเลือกผลการจัดการศึกษาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การศึกษาปฐมวัย  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 การคัดเลือกผู้ที่มีผลการด าเนินงานดีเด่นเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว นั้น 
 ในการนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้จัดท าประกาศผลการคัดเลือกการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การศึกษาปฐมวัย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
มีผลการคัดเลือก ดังนี้ 
 1.ระดับยอดเยี่ยม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  

1.1 นางดรุณี ประกอบดี   โรงเรียนบ้านโชคนาสาม  
 2.ระดับดีเลิศ  ได้รับเกียรติบัตร  

2.1  นางจ าเนียร  ภูละอินทร์  โรงเรียนบ้านสังขะ    
2.2  นางศรีประไพ  ใจชื่อ    โรงเรียนบ้านโนนสังข์   
2.3  นางสาวทิพวรรณ  สิมมาวัน  โรงเรียนบ้านศาลา 

 3.ระดับดี  ได้รับเกียรติบัตร   
3.1  นางสิริยากร  พุทธานุ    โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 
3.2  นางสุชาดา โคมทอง             โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 

  3.3  นางบุณชนิตา  ศรีจุดานุ  โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 
  3.4  นางสาวผกามาศ  เฉลียวไว  โรงเรียนบ้านรุน 
  3.5  นางสาวอนงค์  กลดี   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 
  3.6  นางสาวจิตติภา ศรีอุฬารวัฒน์   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 
  3.7  นางสาวปุญชรัสมิ์  ปิยนนัท์วัชร์ โรงเรียนบ้านสีโค 

14 นางสาวเอ้ืองนภา  คิดสม บ้านพลวง(พรหมบ ารุงราษฎร์) 112 
15 นางอัญชลี โสพิลา บ้านส าโรง 107 
16 นางฉันทนา จามิกรณ์ บ้านโคกกลาง 103 
17 นางสาวปวีณา  อภัยสิทธิ์ บ้านตาเมียง 101 
18 นางชุตินันท์ สร้อยจิตร บ้านตะเคียน 101 
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 4.รางวัลจัดนิทรรศการแสดงผลงาน วิธีปฏิบัติที่ดีระดับปฐมวัย ( Early Childhood Good Practices ) 
  4.1 นางลัทษณา  วงศ์กระสัน  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 
  4.2 นางพลอยปภัส  ทองทา  โรงเรียนบ้านเสรียง 
 

รายชื่อโรงเรียนรับโล่ห์และเกียรติบัตรในการประกวด และการน าเสนอผลงาน นวัตกรรม (Best  Practice) 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ปีการศึกษา 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
1. ชนะเลิศระดับเหรียญทอง    โรงเรียนบ้านหนองแวง 
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง   โรงเรียนบ้านโคกจ าเริญ 
3. รองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับเหรียญทอง   โรงเรียนสังขะวิทยาคม 
4. เหรียญทอง      โรงเรียนบ้านสองสะโกม 
5. เหรียญทอง      โรงเรียนบ้านก็วล 
6. เหรียญทอง      โรงเรียนบ้านกูน 
7. เหรียญทอง      โรงเรียนบ้านบ้านโคกกลาง 
8. เหรียญทอง      โรงเรียนอมรินทราวารี 
9. เหรียญทอง      โรงเรียนบ้านสะกาด 
10. เหรียญทอง      โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 
11. เหรียญทอง      โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 
12. เหรียญทอง      โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 
13. เหรียญทอง      โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 
14. เหรียญทอง      โรงเรียนบ้านจารย์ 
15. เหรียญทอง      โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 
16. เหรียญทอง      โรงเรียนบ้านแนงมุด 
17. เหรียญทอง      โรงเรียนบ้านโพนชาย 
18. เหรียญทอง      โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 
19. เหรียญทอง      โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(ระมาดคร้อ) 
20. เหรียญทอง      โรงเรียนดมวิทยาคาร 
21. เหรียญทอง      โรงเรียนบ้านแดง 
22. เหรียญทอง      โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 
23. เหรียญทอง      โรงเรียนบ้านบักดอก 
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3. มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน                       

ให้กับสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบ  ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่  

ที ่ สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ 
1 บ้านทมอ เดื่อราษฎร์บ ารุง) นายสุรชัย  งามชื่น นายรัชพล  เทศแก้ว 
2 บ้านปลัด นายสมศักดิ์  ชาติสม นางนาตยา  พะงาตุนัด 
3 บ้านกูน นายวินัย  เหมือนแก้ว นายธ ามรงค์  โพนทะนา 
4 บ้านคลอง นายประจบ  ก าเนิดสิงห์ นายภานุกิจ  อินทร์ชัย 
5 บ้านโชคนาสาม นางอินทิรา  พอใจ นายยุทธศักดิ์  เสาเวียง 
6 มหาราช4 นางลักษณาวดี กระจ่างจิตร นายเฉลิมวุฒิ ประดาสุข 
7 สหราษฎร์วิทยา นางสุพิชฌาย์  เทศทอง นายจักร ี ปานเพ็ชร 
8 บ้านจารย์ นางดวงแข  ละม้ายศรี น.ส.ณพิชญา  ศรปัญญา 
9 บ้านโพธิ์ นายบุญสมชัย  ฟองนวล นายไพรัตน์  สอสูงเนิน 
10 หนองโสนวิทยา น.ส.ภัทรพร  บรรลือทรัพย์ นางทรงศรี  สมบูรณ์ 
11 บ้านหนองแวง นางจุฑารัตน์  พลศักดิ์เดช นายประวัติ  ชนะไพร 
12 บ้านสะเดา นายสงวน  ค าลอย นายเอนก  วงษ์เนตร 
13 บ้านปวงตึก นายถาวร  มีแสวง นายเอกพงศ์  วงค์ลาด 
14 บ้านตาโมม นายวินัย  นาคแสง นางรภัสสรณ์  แสนสุข 
15 บ้านถนน นายถนอม  สมหวัง นางกนกกาญจน์ สมหวัง 
16 บ้านท านบ นางประดับ  สอดศรีจันทร์ นายสุพจน์  สุรแสน 
17 บ้านวังปลัด นายพงษ์ศักดิ์  พางาม นายศิริศักดิ์ ศรีวรรณ 
18 ไพลอ านวยวิทย์ นายทิศ  ซ่อนจันทร์ นายศักธนิน  วาหมงคล 
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4. มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง                     

ให้กับสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบ  ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่  

 

ที ่ สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ 
1 นิคมสร้างตนเองปราสาท3 นายเอนก  ศรีนาค นางเดือนนภา  โพนทะนา 
2 บ้านคะนา นายณัฐวุฒิ  แว่นด า น.ส.นันทิน ี มุลทุลี 
3 บ้านตาคง   นางจ าเนียร  ท ามีภักดิ์ 
4 บ้านเสรียง นายชุมพล  ประกอบดี นางจรูญรัตน์ ค าไทย 
5 บ้านเกาะตรวจ นายด ารง  ศรพรม น.ส.วันนา  ผักไหม 
6 บ้านหนองหว้า นายไชยวัฒน์  พุทธานุ นางพิมพ์ลภัส  รัมพณีนิล 
7 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ นายชินาธิป  เกษมสุข น.ส.นิติยา  บุญเลิศ 
8 บ้านณรงค์ นางผกางาม  บุญศรี นางอุไรวรรณ  ชาญวิทยากร 
9 บ้านแดง นายสุเมธศักดิ์  ทองอ้ม นางสาวจุไรรัตน์  ทวนทอง 
10 ประชาสามัคคี น.ส.ไพรินทร์ หนอสีหา ว่าที่ร.ต.หญิงพิมลวรรณ พรหมทอง 

11 บ้านสน น.ส.พิมลพรรณ  เพ่ิมทรัพย์ น.ส.หนึ่งฤทัย  บุตรสาลี 
12 บ้านห้วยสิงห์ น.ส.สิริกานต ์ เรืองจิต นางสุเพียร  ทันวัน 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                                                            

1.1............................................................................................................................ .....................
............................................................................................................................................................................. ......   

1.2……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….…………...................................................................................................                          

1.3…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..          

1.4…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  3 /2563   วันที่ 29 กันยายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ   

3.1  กลุ่มอ านวยการ 
            3.1.1  ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธี
ทอดกฐินสามัคคีประจ าปี 2563  โดยน าปัจจัยที่ร่วมท าบุญส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
จะน าไปร่วมถวายทอดกฐินวัดต่าง ๆ  บัดนี้  ก าหนดการทอดกฐินได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอสรุป
รายละเอียดรายการรับจ่ายเงินกฐินสามัคคี สพป.สุรินทร์ เขต 3  ปี 2563  ดังนี้
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            300.00     21 ก.ย.63 
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3.2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3.2.1 ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณ กรณีการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 

           ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณ กรณีการปรับการเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  รายการเงินอุดหนุน  ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัดเพ่ือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม
2562) ประจ าไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) และประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 
2563) กรณีเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามจ านวนวันที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 และให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนเงินจัดสรร รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้สถานศึกษาทุกสังกัดตามจ านวนวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโดยด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และหนังสือ  สั่งการที่เกี่ยวข้อง  

3.2.2 การจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจ าปี 2563 
       เนื่องด้วย  "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" เป็นวันส าคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ และบรรดา

ลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า คือ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
บรรดาลูกเสือทุกหน่วยเล่า ล้วนส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการ
มาร่วมวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ทั้งเชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการ
ลูกเสือ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกันทั่วราชอาณาจักร  
ซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือท่ีปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือถวายเป็นราชสักการะพระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดงาน" วันสมเด็จพระมหาธีรราช
เจ้า” ประจ าปี 2563  ในวันพุธที่ 25  พฤศจิกายน  2563  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1. ประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้พระราชทาน
ก าเนิดลูกเสือไทย 

2. น าลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ แต่งเครื่องแบบออกปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ใน
สถานศึกษาและตามสถานท่ีสาธารณะโดยพร้อมเพรียงกัน  
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3.2.3 ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหาร
กลางวันในโรงเรียน ระดับประเทศ  ประจ าปี 2563 

      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหาร
กลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ  ประจ าปี 2563 สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  ดังนี้ 

1. สุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ  
ระดับดีเด่น  โรงเรียนบ้านโคกจ าเริญ 

2.โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน ระดับประเทศ  
ระดับดี  โรงเรียนบ้านโชคนาสาม  

3.2.4 การด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
                  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อ วันที่ 8 กันยายน 2563 เพ่ือด าเนินโครงการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นั้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
ขอความร่วมมือโรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูล ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทางและคู่มือการด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) อย่างเคร่งครัด 

2. ให้ตระหนักถึงความส าคัญของขั้นตอนการส ารวจ การบันทึกข้อมูล และด าเนินการรายงานข้อมูลใน
ระบบคัดกรอง ให้ตรงตามสภาพความเป็นจริง ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้
กระบวนการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ได้ผลการคัดกรองที่มีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ 
และสามารถให้ความช่วยเหลือตรงตามกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด  

3. กรณีท่ีได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนในส่วนของสถานศึกษา แต่ไม่สามารถจัดอาหารให้กับนักเรียนทุนเสมอ
ภาคด้วยวิธีการอ่ืนได้ และจ าเป็นต้องจัดสรรเงินอุดหนุนในส่วนของสถานศึกษาเป็นเงินสดส าหรับค่าอาหารแก่
ผู้ปกครองและนักเรียน ให้ด าเนินการตามวิธีใช้จ่ายที่ก าหนดในแนวทางและคู่มือการด าเนินงานโครงการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและ
นักเรียนทุนเสมอภาค เกี่ยวกับการน าเงินอุดหนุนค่าอาหารที่ได้รับไปเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าอาหาร เพ่ือให้การใช้
จ่ายเงินอุดหนุนของผู้ปกครองและนักเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด   

4. ส าหรับการจ่ายค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค กรณีขอรับเงินผ่านสถานศึกษา หากสถานศึกษาไม่
สามารถด าเนินการจ่ายเงินได้ เนื่องจากนักเรียนไม่มีตัวตน ย้าย ลาออก หรือเสียชีวิต ขอให้ด าเนินการส่งคืนเงินส่วน
ดังกล่าวแก่ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

5. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขและบันทึกข้อมูลใบส าคัญรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
นักเรียนทุนเสมอภาค (นร.06) ตามก าหนดเวลาที่ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคก าหนด   
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6. รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคตามแบบฟอร์ม ก.002 ลงในระบบ 
cct.thaieduforall.org 

7. บันทึกน้ าหนัก-ส่วนสูง และการมาเรียนในระบบ ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของนักเรียนทุนเสมอภาค ซึ่ง
สามารถดูขั้นตอนการบันทึกน้ าหนัก-ส่วนสูงและการมาเรียนได้ท่ี https:bit.ly/3oUhpuz 

3.2.5 สถานการณ์การระบาดของโรค มือ เท้า ปาก   
       ดว้ยขณะนี้รายรับรายงานจากโรงเรียนในสังกัดพบว่า นักเรียนเป็นโรคมือ เท้า ปาก ท าให้ส่งผลต้อง

ปิดสถานศึกษา หรือชั้นเรียนที่พบว่านักเรียนปุวย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ขอความ
ร่วมมือจากโรงเรียนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การเฝูาระวังปูองกันล่วงหน้า โดยการคัดกรองอาการของปุวยของเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียน หากมีอาการไข้ 
สูง มีน้ ามูก มีตุ่มใสหรือแผลที่มือ เท้า ปาก ผืนขึ้นตามตัว อาเจียน ท้องเสีย ให้แจ้งผู้ปกครองพาเด็กไปพบแพทย์ 

2. กรณีผู้ปกครองไม่สามารถพาเด็กไปพบแพทย์หรือพบเด็กปุวยระหว่างวัน ให้แยกเด็กปุวยออกจากเด็กปกติ 
ไว้ในห้องหรือพ้ืนที่ส าหรับแยกเด็กปุวย  รวมทั้งไม่ให้เด็กปุวยคลุกคลีกับเด็กคนอ่ืน ๆ  

3. หากพบเด็กปุวยด้วยอาการเดียวกัน ตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป ในศูนย์เด็กเล็ก ชั้นอนุบาลหรือในชุมชน ให้แจ้ง 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่และผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันที เพื่อพิจารณาการปิดห้องเรียน ตามแนวทางท่ี
ก าหนดและด าเนินการควบคุมโรค 

4. การท าความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ า ของเล่น ที่นอน รวมทั้งอนุปกรณ์เครื่องใช้เป็นประจ าสม่ าเสมอ  
โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กปุวยให้เพิ่มความถ่ีในการท าความสะอาด เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค 

5. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง การปูองกันโรคติดต่อในเด็กแก่ผู้ปกครอง ครูดูแลเด็ก และ 
ชุมชน  โดยสามารถดาวน์โหลดมาตรการในการปูองกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก ได้ที่เว็บไซต์ 
https://bit.ly./2Nag9Bbv หรือ QR CODE  

 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
............................................................................................................................. .........................................................
................................................................................................................................ ..................................................... 
 
 

https://bit.ly./2Nag9Bbv%20หรือ
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3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
............................................................................................................................. .........................................................
.................................................................................................................................. .................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.4  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  
............................................................................................................................. ........................................................            
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ............................................................................................................  
 
 
3.5 กลุ่มนโยบายและแผน 

3.5.1 การจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   
               สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ให้โรงเรียนในสังกัดครบแล้วตามท่ีได้เสนอขอตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
              1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา  ภาคบังคับ 
กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบส าหรับโรงเรียนปกติ จ านวน 75 
รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 39,297,600 บาท (สามสิบเก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
    2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา     ภาคบังคับ 
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลิม   พระเกียรติ และ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) ให้แก่
โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 8 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
5,275,700 บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
             3) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล กิจกรรมหลักโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 20,572,560 บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดังนี้ 
                    3.1) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) รายการค่าก่อสร้างโรงอาหาร           
แบบ 101 ล.27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) ส าหรับ รร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร จ านวนเงิน 
12,455,000 บาท (สิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
           3.2) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล จ านวน 77 รายการ จ านวนเงิน 8,117,560 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
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            4) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ โครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน กิจกรรมหลักสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า งบลงทุนค่า 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 
ส าหรับโรงเรียนบ้านกะดาด จ านวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
            
              โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเตรียมด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุก
ขั้นตอน และให้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นเรื่องภายในของสถานศึกษารอไว้ก่อน เช่น การก าหนดรายละเอียดหรือ
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญา 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้พร้อมที่จะท าสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงิน โดยยังไม่ก่อหนี้
ผูกพันและพร้อมที่จะด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 มีผลบังคับใช้และได้รับการอนุมัติเงินประจ างวดแล้วเท่านั้น อนึ่ง โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรรายการค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากแบบรูปรายการประมาณการมีความล่าช้าในการจัดพิมพ์ จึงขอให้โรงเรียน Download 
จากเว็บไซต์ desingnobec.blogspot.com มาใช้ในการจัดจ้างไว้ก่อน  ซึ่งได้แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณไปยัง
โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว 
  
          3.5.2 การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งกรอบวงเงินและก าหนดปฏิทินการจัดตั้งงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
จัดตั้งงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความจ าเป็นขาดแคลน  ในด้านครุภัณฑ์ และด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง  จึงให้โรงเรียน
จัดส่งค าจัดตั้งงบประมาณในรายการที่มีความจ าเป็นและขาดแคลนตามเกณฑ์และแบบฟอร์ม  ส่งภายในวันที่ 15 
พฤศจิกายน  2565  จ านวน 1 ชุด  หากพ้นก าหนดนี้โรงเรียนที่ไม่ส่งจะเสียสิทธิ์ในการจัดตั้งงบประมาณ   
 
............................................................................................................................. ........................................................            
.................................................................................................................................................................... ..................
......................................................................................................................................................................................  
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3.6  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

        3.6.1  รายงานผลตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

     ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แจ้งก าหนดเปูาหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563  ให้ทุกส่วนราชการ(ทุกหน่วยรับ
งบประมาณ) ถือปฏิบัติ  โดยก าหนดเปูาหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  เป็นรายไตรมาส    
(ไม่รวมงบกลาง) ดังนี้ 

   งบรายจ่าย    ไตรมาสที่ 1 
      (ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 2 
   (ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 3 
   (ร้อยละ) 

 ไตรมาสที่ 4 
    (ร้อยละ) 

ภาพรวม(ทุกงบ)          23          54         77      100 

รายจ่ายประจ า          28          58         80      100 

รายจ่ายลงทุน          8          40         65      100 

 บัดนี้สิ้นไตรมาสที่ 4 (30 กันยายน 2563) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3 ดังนี้ 
            เรียงล าดับผลการเบกิจ่ายจากมากไปหาน้อย ( สพป. จ านวน  183 เขต ) 
งบประมาณ
รายจ่าย 

ล าดับ
ที ่

งบประมาณท่ีได้รับ ผลการเบิกจ่าย  % คงเหลือ  % 

งบด าเนินงาน 17  74,837,221.00   74,159,077.53 99.09 678,143.47 0.91 
งบอุดหนุน 18 228,366,219.00 228,326,679.00 99.98   39,540.00 0.02 
งบรายจ่ายอื่น 169     6,014,289.00      

4,791,634.87 
79.67 1,222,654.13 20.33 

งบลงทุน 52  101,649,375.00   58,003,686.21 57.06 43,645688.79 42.94 
ภาพรวม   410,867,104.00   

365,281,077.61 
88.90 45,586,026.39 11.10 

รายละเอียดตามแนบ 
หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือ หมายถึงยอดเงินที่อยู่ระหว่างบริหารสัญญา และเงินขอตกลงกับกระทรวงการคลังขอ
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน   
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3.7กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
            3.7.1  การก าหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
          ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ มีค าสั่งให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 แทนมาตรฐานการเรียนรู้เดิมโดยก าหนดให้ใช้ในปี
การศึกษา 2561 และใช้ทุกชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีค าสั่ง
ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เดิม) และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2563 นั้น 
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้ครบปีของการใช้มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าวแล้ว จึงก าหนดรหัสตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษ ของกลุ่มสาระการ
เรียนดังกล่าว เป็นดังนี้ 
   1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)   ให้ใช้รหัส ว (ST) 
   2) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (Occupations) ให้ใช้รหัส ง (OC) 
 ส าหรับรหัสตัวอักษรของกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ยังคงเดิม ทั้งนี้เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) ส าหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะน าเอกสาร
 ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อต่างประเทศ สถาบันการศึกษานานาชาติ หรือสมัครงาน  

 3.7.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ก าหนดนโยบายขับเคลื่อนการศึกษา                                                     
ที่เน้นให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพภาษาไทย ตามนโยบาย“เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกและเขียนได้”                                         

เพ่ือสถานศึกษามีข้อมูลในการวินิจฉัยและพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง                                             

อย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ทุกคน โดยในช่วงนี้  (วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563) 

เป็นสัปดาห์การสอบวัดประเมินการอ่าน การเขียน ได้ด าเนินการจัดสอบการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 1 เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบาย  ซึ่งการวัดและประเมินในครั้งนี้ เป็น           

กิจกรรมที่น่าสนใจเพราะได้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินด้วย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน   

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นกรรมการและสังเกตการอ่าน การเขียน  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยพร้อมมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ ออกไปตรวจเยี่ยม นิเทศการสอน 
ในโรงเรียนต่างๆ ตามเครือข่าย 
   3.7.3 การเผยแพร่ผลงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 

               สืบเนื่องจากสถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีด าริและได้เล็งเห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
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เขต 3  มีผลการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลส าเร็จและด าเนินงานมา
อย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดี  จึงมีความยินดี ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
ไปถ่ายท าวีดีทัศน์ เพ่ือออกอากาศเผยแพร่ในรายการ “พุธเช้า....ข่าว สพฐ.” โดยให้เตรียมเก็บข้อมูลคลิป 
กิจกรรมต่างๆ ไปถ่ายท ารายการ ที่สตูดีโอ ของสถาบันภาษาไทย ในช่วงที่เหมาะสมซึ่งขณะนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 อยู่ระหว่างการถ่ายท าเก็บผลผลิตและคลิปวีดีทัศน์ เพ่ือน าไปด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่อไป   

    3.7.4. การเร่งรัดและเตรียมความพร้อม ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2563 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

(RT: Reading Test)  การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(NT: National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET: Ordinary National Education Test) ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้ด าเนินการพัฒนาขับเคลื่อนให้ต่อเนื่องเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนในปีการศึกษา 2563  ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
    3.7.5  กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา กิจกรรม “เสียงตามสาย”                     
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรม จะด าเนินการ                 
“เสียงตามสาย” โดยจัดท าคลิปเสียงและภาพ ออกอากาศในตอนเช้า ตอนเที่ยง หรือภาคค่ า  ส่งเข้าในเว็บไซด์                  
ยูทูป และช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง มีความรู้ เข้าใจและพร้อมที่จะร่วม                              
ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เช่นศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และวิชาอ่ืนๆโดยจะเริ่ม 
ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน นี้ 
 3.7.6 การจัดกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  เรื่องเทคนิคการสอน                          
“การสวดโอ้เอ้วิหารราย” ในวรรณคดีไทย เรื่อง พระไชยสุริยา รวมทั้งวิธีการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม                         
จะด าเนินการอบรม ช่วงปิดภาคเรียน เนื่องจากตัวชี้วัด ในสาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม นั้น ซึ่งครูขาด                  
ทักษะและวิธีการสอน ท าให้ผลสัมฤทธิ์ ในสาระดังกล่าว ค่อนข้างต่ าซึ่งจะเชิญวิทยากรมาอบรมให้ครูผู้สอน
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ต่อไป 

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

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

............................................................................................................................................................................... ....... 
3.8 ตรวจสอบภายใน  

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

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

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

...................................................................... ........................................................................... ..................................... 
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3.9 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.10  กลุ่มกฎหมายและคดี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................. ................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

1.1 ก าหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่ ....................................................... 
1.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด 
1.3 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์  จ ากัด 
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รายงานการประชุม 

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และศึกษานิเทศก์   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ครั้งที่ 3/2563 
ในวันที่  29  กันยายน  2563 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมปราสาททอง   อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
******************* 

ผู้มาประชุม 
ผู้บริหารการศึกษา 

1. นางภานิชา  อินทร์ช้าง                  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3         ประธานในที่ประชุม 
2. นายพิชิต    หอมนวล        รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 
3. นายเดชา  การรัมย์                      รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 

ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากร 
4.นายนพพล  พลอาสา                  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

          5.นางพิกุล  ธงไชย                          ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
      6.นางนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ                 ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
      7.นางอรทัย  ศรีฤทธิไกร                   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
      8.นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง            ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
      9.นางสาวสุวรรณ์นี  สวยรูป               ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ 

10.นางลักษณะศรี  พิเคราะห์กิจ          นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
11.นางสุภัค  สาระสุข                       นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
12.นางอรุณ ี ชัยสุวรรณ                    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
13.นางกิ่งกาญจน์  นิมิตรัตนากร          นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
14.นางคัทลียา  ฉิมถาวร                    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

 15.นายวิพัช  ชัดรวิธยาภัทร                ศึกษานิเทศก์ 
16.นายอุดม  ภาสดา                        ศึกษานิเทศก์ 

17.นายบุญเชิด  บูรณ์เจริญ                 ศึกษานิเทศก์ 
18.นางเบญญา  ศรีดารา                    ศึกษานิเทศก์ 

        19.นายเฉลิมชัย  ถึงดี        ศึกษานิเทศก์ 
20.นางสาวมักราวรรณ์ บุญธรรม           ศึกษานิเทศก์ 
21. นางสาววาริสา  ดวงใจ                  ศึกษานิเทศก์ 
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22.นางปัทมา  เขียวเจริญ                   ศึกษานิเทศก์ 
23.นายบรรจบ  ศิริวัฒน์                      ศึกษานิเทศก์ 
24.นางอานันท์ปภา  ฉลาดเอ้ือ               ศึกษานิเทศก์ 
25.นางสมพร  พรหนองแสน                 ศึกษานิเทศก์ 
26.นายปิยะราษฎร์  แก้วสมุทร์              ศึกษานิเทศก์ 
27.นายศิริมงคล  ทนทอง                     ศึกษานิเทศก์ 

        28.นายมิตร  จุดาบุตร                         ช่างไม้ ช 4 
29.นายสุรสิทธิ์  สายด า                       ช่างไม้ ช.4 

        30.นายวีระ  ฉลาดเลิศ                        พนักงานธุรการ ระดับ ส.4 
31.นางสาวอังคณา  พนารินทร์              ลูกจ้างชั่วคราว 
32.นางสาวศุภรัตน์  ปิยะไพร                ลูกจ้างชั่วคราว 
33.นางสาววีรยา  หล่อแท้                    ลูกจ้างชั่วคราว 

        34.นางสาวนงลักษณ์ พิทักษ์จิตต์อรุณ      ลูกจ้างชั่วคราว 
        35.นางพัทธนันท์  สุแสง                      ลูกจ้างชั่วคราว 
        36.นายสุภโชค  อินทร์ช้าง                    ลูกจ้างชัว่คราว 
        37.นางสาวจิดาภา  เรอืงกิจเวช              ลูกจ้างชัว่คราว 
        38.นายนรากร  สายด า                        ลูกจ้างชั่วคราว 
        39.นางวรรณรัตน์  ไชยชนะ                   ลูกจ้างชั่วคราว         
        40.นางสาวรวิสรา  จ าปาทอง                 ลูกจ้างชัว่คราว 
        41.นางไอยรดา  เขตเจริญ                     ลูกจ้างชัว่คราว 
        42.นางสมบัตร  ฉลาดเลิศ                     ลูกจ้างชัว่คราว 
        43.นางสาวเกศสุดา ศาสตร์สาลีกร           ลูกจ้างชัว่คราว 
        44.นางสาวนฤชา  จ าปาทอง                  ลูกจ้างชั่วคราว 
        45.นายเปี่ยมศักดิ์  พันธ์จิตร                   ยาม 
        46. นายณัฐพงษ์  ส าราญรัมย์                 ยาม 
 
เครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท 

1 .นายธรรมนูญ  บุญงอก                  ผอ.รร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร  
2.นายประกอบ   หาสุข                    ครู รร.ปราสาท (แทน)    
3.สิบเอกบุญรัตน์  มงคล                   ผอ.รร.บ้านตาเสาะ 
4.นางกาญจน์นิต  ส าเภา                   ผอ.รร.บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 

          5.นางปุญณิกา จันทร์กลิ่น                  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รร.บ้านสีโค      
          6.นายสมทรง นิสสัยดี         ผอ.รร.บ้านพลวง (พรหมบ ารุงราษฎร์) 
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          7.นายอนันทแสง  แผ่นใหญ่                ผอ.รร.บา้นอ าปึลกง 
          8.นายปรีชา  เกตุชาติ                        ผอ.รร.บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)      

9.นางศริินธร  วิภาคะ                       ผอ.รร.บ้านบุอันโนง 
          10.นายสังวาร  หาญศึกษา                  ผอ.รร.บา้นปราสาท  
เครือข่ายการจัดการศึกษาประทัดบุเพลิงไพล 

1.นายพิศิษฐ์  บุญประสาท                  ผอ.รร.ไพลศึกษาคาร 
2.นางทาริณีย์  บุญคล้อย                   ผอ.รร.บ้านสองสะโกม        
3.นายวิบูลย์  เปรมผล          ผอ.รร.บ้านโคกเพชร (เภคประชารัฐบ ารุง) 
4.นายธีรพงศ์  บุญประสิทธิ์            ผอ.รร.เจริญราษฎร์วิทยา   

          5.นางสาวณัฐชุดา  มะคุ้มใจ                 ผอ รร.บา้นพนม   
6.นายสุธี  ศรีเครือด า          ผอ.รร.บ้านเชื้อเพลิง 

          7.นายวานชิ  บูรณ์เจริญ                      ผอ.รร.รฐัประชาสามัคคี 
          8.นางมะลิ   คูณสิน                           ผอ.รร.บ้านโพธิ์กอง 
เครือข่ายการจัดการศึกษาทุ่งมนสมุด 

1.นางสิริพัชร  ติราวรัมย์             ผอ.รร.บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 
          2. นายเตรียมศักดิ์  สว่าง                      ผอ.รร.บ้านหนองหรี่   
          3.นายเวชยันต์  ภิญโญภาพ                   ผอ.รร.บ้านสะพานหัน   
          4. นายประเสริฐ  บุญคล้อย           ผอ.รร.บ้านก าไสจาน 

5.นางส าลี   โททอง                            ผอ.รร.บ้านสมุด 
6.นายนิรุตติ์ มีอ่อง                             ผอ.รร.บ้านหนองยาว 

          7.นายสุเทพ  โกสีนาม            ผอ.รร.สุวรรณาคารสงเคราะห์ 
เครือข่ายการจัดการศึกษาตาเบากันตวจไทร 

1. นายมิตรชัย  สุชาติสุนทร               ผอ.รร.กันทราราม (นุ่นศึกษาคาร) 
2. นางประดับ  สอดศรีจันทร์     ผอ.รร.บ้านท านบ 
3. นายศักดิ์ชัย  เลิศอรุณรัตน์           ผอ.รร.บ้านไทร  
4. นางศินรินทร์  เพ่งเล็งดี               ผอ.รร.บ้านล าดวนพัฒนา 
5. นายสมชาย  ชมเมิน                     ผอ.รร.บ้านตาเบา 
6. นายจ ารัส  เสียงเพราะ                  ผอ.รร.บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 
7. นายภัทรพล  ติราวรัมย์                 ผอ.รร.บ้านล าพุก  
8. นายภราดร  ดีพูน                        ผอ.รร.บ้านตะคร้อ  
9. นายการัณยภาส  เพ็งพันธ์              ผอ.รร.บ้านโชค 
10. นางกัลยา  สุบรรณาจ                   ผอ.รร.บ้านสวาย 
11. นายสัญญา  แอ่งสุข                     ผอ.รร.วันเจริญสามัคคี 
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เครือข่ายการจัดการศึกษาโคกยางทมอ 

1. นางธนานันต์  ดียิ่ง                        ผอ.รร.บ้านกะดาด 
2. นายศุภชัย  ลวดเงิน                       ผอ.รร.บ้านโคกทม  
3. นายกานต์  ศักดิ์ปกรณ์กานต์            ผอ.รร.บ้านโคลด 
4. นายทรงศักดิ์  มีพรหมดี                  ผอ.รร.บ้านจบก 
5. นายพะเอิญ  คุ้มวงษ์            ผอ.รร.บ้านจรูกแขวะ     
6. นายพงศ์ไท  ไพรงาม      ผอ.รร.บ้านสวายซอ  
7. นายชัยยุทธ  หิรัญวิบูลย์                  ผอ.รร.อมรินทราวารี 
8. นายสุรชัย  งามชื่น                    ผอ.รร.บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บ ารุง) 
9. นางสาวกันยณัฐ  บัวสาย     ผอ.รร.บ้านล าดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 
10. นายเติมพงศ์  แก้วม่วง                    ผอ.รร.บ้านเจริญสุข 

          11. นายประเสริฐ  แกล้วกล้า      ผอ.รร.บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบ ารุง) 
เครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่โคกสะอาด 

1. นายชาญชัย  กะภูทิน   ผอ.รร.บ้านหนองใหญ่       
2. นางสาวสายรัตน์  เสาประโคน           ผอ.รร.บ้านกระวัน      
3. นายสราวุฒิ  แก้วเจริญ           ผอ.รร.บ้านก็วล     
4. นายพิทยา  ศรีดาพันธ์                    ผอ รร.บ้านลังโกม 
5. นายปราการ  รักพงษ์                   ผอ.รร.บ้านส าโรง (บางมด 2514) 
6. นายสมศักดิ์  ชาติสม                      ผอ.รร.บ้านปลัด 
7. นายวิชัย  สารสุข                        ผอ.รร.บ้านเสกกอง 
8. นายโสรินทร์  ห้วยทราย                  ผอ.รร.บ้านตาวร 
9. นางสาวบุษบา  กรวยทอง                ผอ.รร.บ้านตายัวะ 
10. นายวินัย  เหมือนแก้ว                     ผอ.รร.บ้านกูน 
11. นายวิรัตน์  ปัญญาคิด   ผอ.รร.บ้านรันเดง 
12. นายอเนก  ศรีนาค               ผอ.รร.นิคมสร้างตนเองปราสาท 3 
13. นางสาวมาธวรรย์  อิงแอบ                ผอ.รร.บ้านกาบกระบือ 

เครือข่ายการจัดการศึกษาตานีปรือ 
1. นายนิติธร  ผะงาตุนัตถ์                    ผอ.รร.นิคมสร้างตนเองปราสาท 
2. นายสุเมธ  บูรณะ                      ผอ.รร.นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 
3. นายประจบ  ก าเนิดสิงห์                  ผอ.รร.บ้านคลอง 
4. นายบุญเชิด  รัตนดี                        ผอ.รร.บ้านบักดอก         
5. นายโฆษิตติภูมิ  แสงทอง                  ผอ.รร.บ้านตาน ี    
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6. นายพินี  กังวาฬ                            ผอ.รร.บ้านหนองปรือ  
7. นายสุธรรม สุบรรณาจ      ผอ.รร.บ้านละลมระไซ 
8. นายถวิล  บุญเจียม                         ผอ.รร.บ้านโคกจ าเริญ  

เครือข่ายการจัดการศึกษาโชคนาสาม 
1. นางทวีลาภา  เหล่าอุดม                  ผอ.รร.บ้านนาครอง 
2. นางอินทิรา  พอใจ                         ผอ.รร.บ้านโชคนาสาม  
3. นายยุทธศักดิ์  เสาเวียง     ครู รร.บ้านมะเมียง แทน 
4. นางสาวไพลิน  เดชกุญชร                ผอ.รร.บ้านเจ้าคุณ  
5. นางณัฐกฤตา  ธรรมธุระ                   ผอ.รร.บ้านจีกแดก  
6. นายอาคม  แสนคม                   ผอ.รร.บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บ ารุง) 
7. นางลักษณาวดี กระจ่างจิตร              ผอ.รร.มหาราช 4 
8. ร.ต.อ.พงศกร   ขันที                      ครูใหญ่ รร.ตชด.พีรยานุเคราะห์ 2 

เครือข่ายการจัดการพุทธรักษา 
1. นายธีระวัฒน์  สุระศร                     ผอ รร.บ้านสังขะ  
2. นายสุนทร  อินทรนุช                      ผอ.รร.สังขะวิทยาคม  
3. นายสุมิตร  ประสานรัตน์                ผอ.รร.บ้านโดง 
4. นายศุภกร  เขียวสระครู                   ผอ.รร.บ้านศรีนวล      
5. นายปราโมทย์  สาคร                   ผอ.รร.จัดสรรที่ดินสงเคราะห์    
6. นายสุเทียบ  จันทสุข                       ผอ.รร.บ้านโพนชาย    
7. ว่าที ่ร.ต.หญิงเบญจมาศ เหลือถนอม    ผอ.รร.บ้านช าสมิง 
8. นางส าเนียง ศรีระอุดม                     ครู รร.บ้านศาลาสามัคคี แทน 
9. นางสาวนรีพัฒน์  สาแก้ว                  ผอ.รร.บ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ)   

เครือข่ายการจัดการศึกษากระเทียมสะกาดก้าวหน้า 
1. นายสุเทพ  เกิดสมนึก                      ผอ.รร.บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม)   
2. นายทศพล  สุดชมโฉม   ผอ.รร.บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 
3. นายชัยณรงค์  แก้วละมุล                  ผอ.รร.บ้านโนนสบาย 
4. นายชรินทร์  รุจิยาปนนท์            ผอ.รร.บ้านโคกรัมย์ 
5. นางถนอม  สมหวัง                         ผอ.รร.บ้านถนน 
6. นางสุพิชฌาย์  เทศทอง                    ผอ.รร.สหราษฎรว์ทิยา 
7. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์                     ผอ.รร.บ้านสะกาด 
8. นายวินัย  นาคแสง                         ผอ.รร.บ้านตาโมม  
9. นายเอกกร  สีดามาตย์                     ผอ.รร.บ้านหลัก    
10. นางอัจฉรา  จันทร์สว่าง                    ผอ.รร.บ้านจังเอิล 
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11. นางสาววรกร  สิงห์ทอง                    ผอ.รร.สหมิตรวิทยา 
เครือข่ายการจัดการศึกษาตาตุมจารย์  

1. นางดวงแข  ละม้ายศรี                   ผอ.รร.บ้านจารย์ 
2. นางสาวดวงพร  แอกทอง                ผอ.รร.บ้านโคกไทร  
3. นายบุญสมชัย  ฟองนวล  ผอ.รร.บ้านโพธิ์ 
4. นายวิมาน  บูรณ์เจริญ                     ผอ.รร.บ้านอังกอล 
5. นายธนง  ไหวดี    ผอ.รร.บ้านขนาดมอญ 
6. นายบัญชา จิรคงสวัสดิ์            ผอ.รร.บ้านตาแตรวทัพดัด 
7. นายถาวร  มีแสวง                          ผอ.รร.บ้านปวงตึก   
8 นายยุทธนา  สัมฤทธิ์ผ่อง                  ผอ.รร.บ้านภูมินิยมพัฒนา   
9 นางสาวสิริกานต์  เรืองจิต                 ผอ.รร.บ้านห้วยสิงห์ 
10 นายนนทวัชร์   ทาทอง              ผอ.รร.สตรีวิทยาสมาคม 
11 นายณัฐวุฒิ  แว่นด า                        ผอ.รร.บ้านคะนา  
12 ร.ต.อ.ประธาน  แสงเพชร                 ครูใหญ่ รร.ตชด.ตาตุม  

เครือข่ายการจัดการศึกษาดมเทพรักษา 
1.นายเรวัตร  แม่นผล                          ผอ.รร.ดมวิทยาคาร 
2.นางวิไล  มูลศาสตร์                          ผอ.รร.บ้านสนบ 

     3.นายศตวุฒิ  ก าจัดภัย                        ผอ.รร.บ้านศรีมงคล 
     4.นายบุตรสี  หมื่นสุข                          ผอ.รร.บ้านตาพราม  

5.นางสาวประไพรัตน์  โรจนานันต์ชัย       ผอ.รร.บ้านศาลา 
6.นางยุวนินทร์  หาชา                         ผอ.รร.บ้านช าเบง 

     7.นายคมสันติ  สร้อยเสน                      ผอ.รร.บ้านลันแต้ 
     8.นายอภิสิทธิ์  สุขแสวง               ผอ รร.บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 
     9. ร.ต.อ.วรวิทย์  บุญมา                        ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.ตาแตรว 
      

เครือข่ายการจัดการศึกษาศรีบูรพา 
1. นายดรุณ  เจนจบ       ผอ.รร.บ้านพระแก้ว     
2. นายสมยศ  ทองเต็ม                       ผอ.รร.บ้านกระสัง  
3. นายกฤติพงศ์  ประนม                    ผอ.รร.บ้านหนองขี้เหล็ก 
4. นายอาคม  เขียวสระคู                    ผอ.รร.ราษฎร์พัฒนา 
5. นายศิวกร  เจริญ                           ผอ. รร.บ้านแสนกาง 
6. นางบัวย้อย  กันนิดา                       ผอ.รร.บ้านพรหมสะอาด 
7. นางดวงดาว กล้าเชียว                     ครู รร.บ้านเถกิง แทน 



38 
 

8. นายประสาน  พิมพร                     ผอ.รร.บ้านกะปู 
9. นายไกรสร  ธุนาสูรย์                    ผอ.รร.จตุคามวิทยา 
10. นายยงยุทธ  จันทร์สว่าง                   ผอ.รร.บ้านตาคง 
11. นายวีรพงษ์  สงค์พิมพ์           ผอ.รร.บ้านห้วยปูน 
12. นายบุญตา  ยอดโพธิ์                     ผอ.รร.บ้านสนวน 

เครือข่ายการจัดการศึกษาทับขอน 
1. นายวสันต์  ลาดศิลา     ผอ.รร.บ้านทัพทัน 
2. นายสุริยา  ทองเพ่ิม                       ผอ.รร.บ้านเลิศอรุณ  
3. นายณรงค์  พูนเสงี่ยมศิลป์               ผอ.รร.บ้านล าหาด 
4. นายชุมพล  ประกอบดี                    ผอ.รร.บ้านเสรียง 
5. นายวิชชัช   บุญรับ                        ผอ.รร.บ้านร่มเย็น 
6. นายพงษ์ศักดิ์  พางาม                     ผอ.รร.บ้านวังปลัด    
7. นางสาวบังอรศรี  วงค์มาสา              ผอ.รร.บ้านโนนเจริญ 
8. นายประสาร  มีมาก                       ผอ.รร.บ้านขอนแตก 
9. นายกิตติ  ชมดี                             ผอ.รร.บ้านอาวอก        
10. นายวิรัตน์  ปิ่นแก้ว                        ผอ.รร.บ้านโตงน้อย 
11. นายอดิศักดิ์  เกสรเจริญกุล            ผอ.รร.บ้านตอกตรา 
12. นางสาวภัทรพร บรรลือทรัพย์            ผอ.รร.หนองโสนวิทยา 
13. นายพันธวัช   สมบูรณ์                  ผอ.รร.สุขพรหมมีศรัทธาญาติ  

เครือข่ายการจัดการศึกษาเขื่อนตาเกาว์ 
1. นายมนตรี  สายพญาศรี                   ผอ.รร.อนุบาลกาบเชิง 
2. นายไพบูลย์  เทพบุตร                     ผอ.รร.บ้านบักจรัง 
3. ว่าที่ ร.อ.ศิริพงษ์ ประดับเพชร            ผอ.รร.บ้านปราสาทเบง 
4. นายกิตติพัฒน์  ดาทอง                    ผอ.รร.เพียงหลวง 8 
5. นางสาวสุพรรณิกา  สุบรรณาจ           ผอ รร.หวลถวิลวิทยา 
6. นายอัมรินทร์  บุญเจียม  ผอ.รร.บ้านตะเคียน 
7. นายสมพร  ผุยพันธ์                        ผอ.รร.บ้านสกล 
8. ร.ต.อ.วิสูตร  สายสุด                       ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.ทา่นผู้หญิงฯ 

เครือข่ายการจัดการศึกษาช่องจอม 
1. นายประทีป  สงกล้า                       ผอ.รร.บ้านคูตัน 
2. นายสุรพินท์  บัวสาย                      ผอ.รร.บ้านโคกสะอาด 
3. ว่าที่ ร.ต.วัชรพล  บุตรศรี                 ผอ.รร.บ้านราวนคร   
4. นายสมยศ  มีศิลป์                          ผอ.รร.บ้านหนองโยโคกปืด  
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5. นายเดโชพล  ชลธี                          ผอ.รร.บ้านด่าน   
6. นายปรีญา  เกษดี                           ผอ.รร.บ้านโจรก 
7. นายสนอง  ดาทอง                          ผอ.รร.บ้านเกษตรถาวร 
8. นางสาวสุภาวดี  ขุมทอง                ผอ.รร.เรืองเจริญพัฒนา 
9. นายพรสันต์  โมคศิริ    ผอ.รร.แสงทองสมบูรณ์วิทยา 
10. นายนัทธพงศ์  วัฒนากุลยาวัฒน์          ผอ.รร.บ้านโพนทอง          

เครือข่ายการจัดการศึกษาเขาแหลม – พนมซอร์ 
1. นายค าพอง  ล าภา                    ผอ.รร.บ้านโคกตะเคียน 
2. นายปรีชา  สุทธิโฉม                     ผอ.รร.บ้านถนนชัย  
3. นายสฎาษิต  สุนทรดี                      ผอ.รร.บ้านโนนทอง 
4. นางสมหทัย  ตรองจิตต์            ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์ 
5. นายสมุห์  รักงาม                           ผอ.รร.บ้านกู่ 
6. นางสาววัชรี  รักษาสระน้อย              ผอ.รร.บ้านจารย์ 
7. นายชัยณรงค์  ลอยประโคน              ผอ.รร.เกษตรอีสานสามัคคี 
8. นายเทวัน  พอใจ                           ผอ.รร.บ้านแนงมุด  
9. นางจุฑารัตน์  ศรีไสว    ผอ.รร.บ้านสระทอง 
10. นางสาวไพรินทร์  หน่อสีทา   ผอ.รร.ประชาสามัคคี  
11. นายชัยพิชิต  คนหาญ                       ผอ.รร.นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 

เครือข่ายการจัดการศึกษาไตรคีรี 
1 นายพุฒิพงษ์  เพียรการ                   ผอ.รร.บ้านบัวเชด          

     2    นางสาวพรทิพย์  วิเศษวุฒิพงศ์           ผอ.รร.บา้นบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 
3. นางส ารวย  พงษ์ภัทรทรัพย์               ผอ.รร.บ้านออดราษฎร์สามัคคี   
4 นางสาวญาณี  สืบสังข์            ผอ.รร.อนุบาลบัวเชด 
5 นายนภปภน  กฤติยาวรรค์            ผอ.รร.บ้านโนนสังข์  
6 นางชุลีพร  ร้อยศรี                          คร.ูรร.บ้านอาโพน แทน 
7 นายประยูร  ใจซื่อ                     ผอ.รร.บ้านสะแร 
8 นายสานิตย์  หาชา                        ผอ.รร.บ้านจรัส 
9 นายอภิชาติ  โกสีย์    ผอ.รร.บ้านโชค 
10 นางสาวศิรินประภา  สิงห์ชัย              ผอ.รร. กลาโหมราชเสนา 2 
11 นางบุญสนอง  หนูคง                       ผอ.รร.บ้านโอทะลัน 
12 ด.ต.สิทธิพงษ์  เพชรนอก                  ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.ช าปะโต   
13 พ.ต.ท.ประศาสน์  บุญบรรลุ              ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.บา้นรุน 
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เครือข่ายการจัดการศึกษาวังสะเภา  

1. นายสงวน  ค าลอย                      ผอ. รร.บ้านสะเดา 
2. นางสาวพิมลพรรณ  เพิ่มทรัพย์        ผอ .รร.บ้านสน 
3. นายยุทธนา  ปักโคทานัง  ผอ.รร.บ้านส าเภาลูน 
4. นายไพรนรินทร์ ดีต่อค้อ                  คร.ูรร.บ้านไทยเดิม แทน 
5. นายบุญเจือ  โฉมใส                        ผอ.รร.บ้านสวาท 
6. นางสาววรรณฤดี  เพิ่มทรัพย์             ผอ.รร..บ้านโคกสมอง    
7. นายสุริยา  ดอนเหลือม                    ผอ.รร.บ้านตาวัง 
8 นางวิจิตรา  อุดมทรัพย์            ผอ.รร.บ้านหนองโจงโลง  
9 นางสาวชไมพร  สอนงาม                 ครู รร.บ้านจบก  แทน     
10 นางสุภีลดา  จันทร์แสง                    ผอ.รร.บ้านนา 
11 นายสุพจน์  บุญแย้ม                       ผอ.รร.บ้านหนองเหล็ก 

เครือข่ายการจัดการศึกษาพนมดงรัก 
1. นายวีรพงษ์  จ าปามูล                      ผอ.รร. บ้านรุน                                                    
2. นายสมนึก  สุรพล                          ผอ.รร.บ้านอ าปึล 
3. นายจงรักษ์  อ้ิวประโคน   ผอ.รร.บ้านอุโลก 
4. นายด ารง  ดีมาก                            ผอ.รร.นิยมสร้างตนเองปราสาท 4 
5. นายสมาน  ขุมทอง                         ผอ.รร.บ้านไทยสันติสุข 
6. นายเพชร  อึงชื่น    ผอ.รร.บ้านตาเมียง 
7. นางสาวยศยา  ใจเย็น                      ผอ.รร.บ้านพนมดิน 
8. นายณัฎฐ์ธเนศ สีน้ าค า                     ผอ.รร.บ้านหนองคันนา 
9. นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง            ผอ.รร.บ้านหนองจูบ 
10. ร.ต.อ.เอกชัย  สาคร                        ครูใหญ่ ร.ร.บ้านโคกแสลง 

เครือข่ายการจัดการศึกษาโคกกลางจีกแดก 
1. นายสุเชาว์  กิ่งแก้ว               ผอ.รร.บ้านโคกกลาง 
2. นายสุนธพร กระจ่างจิตร                    ผอ.รร.บ้านโคกโบสถ์ 
3. นายธีรยุทธ  กิ่งแก้ว      ผอ.รร.บ้านสระแก้ว 
4. นายพรานเพชร  ทวีผล      ผอ.รร.บ้านจีกแดก    
5 นายพยัคฆ์  นิราศสูงเนิน                     ผอ.รร.บ้านโคกกรม  
6 นายสุปัน  วิชัย                                ผอ.รร.บ้านตาลวก  
7 นายชาตรี  วรรณโย                           ผอ.รร.บ้านศรีสวาย 
8 นายโสรีย์  ยอดเพชร                          ผอ.รร.บ้านละเอาะ   
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เครือข่ายการจัดการศึกษาศรีณรงค์ 1 

1.  นายสมยศ  บุญร่วม        ผอ.รร.บ้านตรวจ   
2. นายสมศักดิ์  ลีแสน        ผอ.รร.บ้านฉลีกหนองมะแซว 
3. นายทนงศักดิ์  คงเจริญสุข                     ผอ.รร.บ้านเตาแดก 
4. นางสาววาทศิลป์  บุญสูง       ผอ.รร.บ้านโนนทอง   
5. นายด ารง  ศรพรม                              ผอ.รร.บ้านเกาะตรวจ 
6. นายไชยวัฒน์  พุทธานุ                         ผอ.รร.บ้านหนองหว้า 
7. นายภูมิศักดิ์  จิตบุญ                            ผอ.รร.บ้านน้อย 
8. นายชู  จุดโต                       ผอ.รร.วิทยาราษฎร์นุกูล   
9. นายศิริชัย  บุญเอก                              ผอ.รร.บ้านกลว้ย 
10. นายทิศ  ซ่อนจันทร์                             ผอ.รร.ไพลอ านวยวิทย์ 
11. นายวารกิจ  เสาสูง         ครู รร.พระจันทร์ศรีสุข แทน 
12. นายชินาธิป  เกษมสุข                           ผอ.รร.บ้านขยูงทองยางภิรมย์  

 
เครือข่ายการจัดการศึกษาศรีณรงค์ 2 

1. นางผกางาม  บุญศรี                                 ผอ.รร.บ้านณรงค์ 
2. นายชูชาติ  คิดดี                                      ผอ.รร.บ้านโสน 
3. นายโชคชัย  สาลิวงษ์                                ผอ.รร.ศรณีรงค์วิทยาคาร 
4. นายอนุโรจน์  รุจิยาปนนท์                   ผอ.รร.บ้านละมงค์ 
5. นายสุทิตย์  สันทัยพร                         ผอ.รร.รัฐราษฎร์พัฒนา 
6. นางภนิดา  เกสรเจริญกุล                           ครู รร.บ้านมหาชัย แทน 
7. นายสุเมธศักดิ์  ทองอ้ม                      ผอ.รร.บ้านแดง   
8. นายเอกสิทธิ์  ประไวย์                        ผอ.รร.บ้านเกาะแจนแวน      
9. นายปราโมทย์  พลศักดิ์เดช          ผอ.รร.บ้านตะโนน  
10. นายฉายศิริ  ทองอ้ม          ผอ.รร.บ้านส าโรง 
11. นายพงษ์พัฒน์  พันธ์พฤกษ์             ครรูร.บ้านพะเนาว์ แทน 
12. นางจุฑารัตน์  พลศักดิ์เดช         ผอ.รร.บ้านหนองแวง 
13.  นายกิจติ  ท่าทอง                                   ผอ.รร.บ้านกุง    
14. นายสุนัน  ผลรักษา                            ผอ.รร.บ้านคูขาด 
15. นางศรีภูมิ  เทียนแก้ว                             ผอ.รร.บ้านตราด  
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ผู้ไม่มาร่วมประชุม 

       1.นายวีรวัฒน์  พรหมบุตร                           ไปราชการ 
           2.นายพิศาล  ฉันท์ทอง                               ไปราชการ 

       3.นายเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร                          ไปราชการ 
          4. นางสาวจิตรดา  ชมบุญ                         ไปราชการ 

           
พิธีการก่อนประชุม 

 1.พิธีเขตสุจริต 
1.1 .เคารพธงชาติ 
1.2 ประกอบพิธีทางศาสนา 
1.3 กล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต        

วาระก่อนประชุม   
    วาระก่อนประชุม   

1. แสดงความยินดีกับผู้อ านวยการฉลาด  สาโยธา 
2. เชิญตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเกษียณอายุราชการกล่าวอ าลา 

            3.  เชิญผู้บริหารสถานศึกษาใหม่แนะน าตัว 
            4.  มอบเกียรติบัตรรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ทักษะชีวิต ประจ าปี 2563 
   4.1 ผลการประเมินคัดเลือกรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2563 ระดับเขตตรวจ

ราชการที่ 13 ( Cluster) 

1.ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  
     รางวัลเกียรติบัตรระดับเงินได้แก่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 

2.ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 

     รางวัลเกียรติบัตรระดับเงินได้แก่ โรงเรียนสหมิตรวิทยา 
  4.2 ผลการประเมินคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2563 ระดับเขต

ตรวจราชการที่ 13 ( Cluster) 

  1.  ประเภทครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3     
รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน ได้แก่ นางบุปผา  ดัชถุยาวัตร  ครูโรงเรียนบ้านปราสาท 

2. ประเภทครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 

รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน ได้แก่ นางสาววลัยลักษณ์  คงดี ครูโรงเรียนบ้านกาบกระบือ 
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     5.มอบโล่และเกียรติบัตร รางวัล  IQA  AWARD  ประจ าปีการศึกษา 2562 

              สถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   

1. สถานศึกษารับโล่รางวัล  IQA  AWARD  ระดับยอดเยี่ยม  จาก สพฐ.  ดังนี้ 
1.1 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก 
 โรงเรียนบ้านทมอ (เดื่อราษฎร์บ ารุง)   
1.2 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร    

2. สถานศึกษารับเกียติบัตร  IQA  AWARD  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดังนี้ 
2.1 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก   จ านวน  17  โรงเรียน  
     1. โรงเรียนบ้านทมอ (เดื่อราษฎร์บ ารุง)   ระดับยอดเยี่ยม 
     2. โรงเรียนบ้านหนองปรือ                                     ระดับดีเด่น 
     3. โรงเรียนบ้านก าไสจาน    ระดับดีเด่น 
     4. โรงเรียนบ้านจบก (อ.ปราสาท)   ระดับดีเด่น 
     5. โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ    ระดับดีเด่น 
     6. โรงเรียนบ้านเตาแดก    ระดับดีเด่น 
     7. โรงเรียนมหาราช 4              ระดับดีเด่น 
     8. โรงเรียนบ้านโคกจ าเริญ    ระดับดีเด่น 
     9. โรงเรียนบ้านตาโมม    ระดับดีเด่น 
     10. โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2   ระดับดีเด่น 
     11. โรงเรียนบ้านโนนทอง (อ.กาบเชิง)   ระดับดีเด่น 
     12. โรงเรียนบ้านตาเบา    ระดับดีเด่น 
     13. โรงเรียนบ้านบัวขุนจง (กรป.กลางอุปถัมภ์)  ระดับดีเด่น 
     14. โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี    ระดับดีเด่น 
     15. โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา    ระดับดีเด่น 
     16. โรงเรียนบ้านไทร     ระดับดีเด่น 
     17. โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง    ระดับดีเด่น 
2.2 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง   จ านวน  9  โรงเรียน  
     1. โรงเรียนปราสาท     ระดับยอดเยี่ยม 
     2. โรงเรียนบ้านโชคนาสาม                                    ระดับดีเด่น 
     3. โรงเรียนบ้านตาเมียง    ระดับดีเด่น 
     4. โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบ ารุงราษฎร์)  ระดับดีเด่น 
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     5. โรงเรียนราษฎร์พัฒนา    ระดับดีเด่น 
     6. โรงเรียนบ้านหนองคันนา    ระดับดีเด่น 
     7. โรงเรียนบ้านสระทอง    ระดับดีเด่น 
     8. โรงเรียนบ้านจารย์ (อ.สังขะ)   ระดับดีเด่น 
     9. โรงเรียนบ้านตาเสาะ    ระดับดีเด่น 
2.3 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่   จ านวน  2  โรงเรียน  
     1. โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร   ระดับยอดเยี่ยม 
     2. โรงเรียนสังขะวิทยาคม                                      ระดับดีเด่น 
 

      6. มอบเกียรติบัตรให้ผู้สนับสนุน จัดแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์พืชสมุนไพร แก่ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ในอ าเภอพนมดงรัก  18 โรงเรียน  เรียนเชิญท่านประธานเครือข่ายพนมดงรัก  1 และ ประธานเครือข่าย 
พนมดงรัก 2 เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตร 
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7.รางวัลสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การ
ปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับที่ 14 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ ผลงานที่น าเสนอ ฝึกวิชา สร้างคนดี ที่นี่โรงเรียนบ้านกาบกระบือ  
ระดับคุณภาพดี 
ล าดับที่ 24  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ ( กรป.กลางอุทิศ) ผลงานที่น าเสนอ การส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงออก 
แบบโดยใช้กระบวนการบริหารงานคุณภาพ PDCA สู่การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ครบถ้วนตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีมีความสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
ระดับคุณภาพดี 
ล าดับที่ 25 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) ผลงานที่น าเสนอ ทุ่งมนสืบสานรักษาความดีต่อยอดวิถีพอเพียง
ระดับคุณภาพดี 

8.การมอบโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนวิถีพุทธ 
1. มอบโล่รางวัล “โรงเรียนวถิีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2563”  แก่ “โรงเรียนบ้านหนองจูบ” 
2. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 11  

ปีการศึกษา 2563 แก่ “โรงเรียนบ้านหนองจูบ” 
          3.นางสาวพรภิรมย์  แข็งแรง  นางภานุมาศ  ด ารงสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองจูบ  ครูผู้ส่งเสริมการสอน  
การเรียนตามแนววิถีพุทธ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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         4. การประกวด นวัตกรรม (Best Practice) สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 4.1 บริษัทสร้างการดี  

            1) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  โรงเรียนบ้านส าโรง   
  2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ 
  3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เหรียญทอง โรงเรียนบ้านปวงตึก 
 4.2 นวัตกรรม (Best Practice) “ผู้บริหารสถานศึกษา”   
            1) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  นายนัทธพงศ์  วัฒนากุลยาวัฒน์  โรงเรียนบ้านโพนทอง  
  2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญทอง นายบุญเชิด  รัตนดี โรงเรียนเพียงหลวง 8 
 (ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลยา สิริวัฒนาพรรณวดี)   

3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เหรียญทอง นายถาวร  มีแสวง โรงเรียนบ้านปวงตึก 
4.3 นวัตกรรม (Best Practice) ครูผู้สอน 

            1) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  นางปิยวรรณ  ขลิบทองรอด โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ  
  2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญทอง นางสุภาพ  บุญมา  โรงเรียนเพียงหลวง 8 
  3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เหรียญทอง นายทินกร  เหล็กกล้า โรงเรียนบ้านทุ่งมน 
(ริมราษฎร์นุสรณ์) 

4.4 นวัตกรรม (Best Practice) 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
            1) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  โรงเรียนบ้านสังขะ  
  2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญทอง โรงเรียนบ้านจารย์ (สังขะ) 
  3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 เหรียญทอง โรงเรียนบ้านศาลา 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                                                          

                     1.1  ขอแสดงความยินดีกับพ่ีน้องที่ได้รับรางวัลโล่ห์และเกียรติบัตรระดับภาค  และเข้าสู่เป็นตัวแทน
ระดับประเทศต่อไป                                                      

                 1.2  ขอขอบคุณอย่างยิ่งในปีงบประมาณ ปี 2563  งานในหน้าที่ต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
ยิ่งจากผู้บริหารทีมงานทุกคนพ่ีน้องที่จะเกษียณด้วยเช่นกันที่ได้ทุ่มเทเสียสละก าลังกายก าลังใจก าลังทรัพย์ที่ท าให้
คุณภาพการศึกษาในเขตสัมฤทธิผลอย่างยิ่ง 

                 1.3  การแนะน าผู้บริหารใหม่ บางท่านมาจากสายผู้สอน บางท่านมาจากรองผอ.โรงเรียนก่อน ซึ่ง
ประสบการณ์การบริหารจัดการศึกษาเป็นเรื่องใหม่  เมื่อเป็นต าแหน่งผู้บริหารแล้วท าอย่างไรให้งานของเรา
สัมฤทธิผลได้อย่างแท้จริงเป็นผู้บริหารมืออาชีพได้อย่างแท้จริง  ความทุ่มเทของพี่ ๆ ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ
ในครั้งนี้  เป็นบุคคลต้นแบบอย่างแท้จริงให้กับน้อง ๆ  ซึ่งสามารถถอดบทเรียนได้มาจากพ่ี ๆ  พี่ที่เป็นประธาน
เครือข่ายเป็นบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของน้อง ๆ ในเครือข่าย  ฉะนั้นการปรึกษาหารือการถามไถ่งานต่าง ๆ สามารถ
เป็นที่ปรึกษาได้เป็นอย่างดี   ปีนี้เป็นปีแห่งภัยต่าง ๆ พอสมควร  ตั้งแต่เกิดโควิดขึ้นการประชุมใช้ระบบ Zoom 
หรือทางออนไลน์  การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4  ความส าเร็จนี้เกิดข้ึนได้จากความร่วมมือของประธานเครือข่าย 
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นายกสมาคม โดยมีทีมที่มีความเชื่อถือของ รองผอ เขต ผอ.กลุ่ม ในการประสานงานต่าง ๆ  จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี
ได้รับความชื่นชมจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    ได้รับการชื่นชมทั้งเขตเป็นทั้งครอบครัวของ
เรา  ภารกิจ 5  ภาพแห่งความส าเร็จ  ภาพที่ 1  ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องคือเขตมีการบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศ  เมื่อมีเพ่ือนครูมาติดต่อราชการจะย้ ากับบุคลากรในส านักงานเขต อย่างน้อยได้รอยยิ้มกลับไป ได้การตอบ
รับกลับไป ได้รับการบริการจากเขตด้วยไมตรี ขอบคุณท่ีหลาย ๆ ส่วนที่ช่วยปรับปรุงหนว่ยงานบ้านของเราให้เป็น
เขตท่ีน่าอยู่ สะอาดสดใสขึ้น  อ าเภอพนมดงรักได้ช่วยจัดสวนสมุนไพร สวนพืชสวนครัวที่เป็นแบบอย่างให้กับพ่ีน้อง
ได้น าไปท าในโรงเรียนได้    
          1.4  การเปิดภาคเรียนล่าช้า ขอให้สอนชดเชยซ่อมเสริมเติมเต็มแล้วแต่ละโรงเรียนจะด าเนินการอย่างไร  
กิจกรรมอ่ืน ๆ ถ้าจะจัดขอให้จัดในภาคเรียนนี้  ส่วนเรื่องการจัดกีฬาให้ด าเนินการให้เสร็จในภาคเรียนนี้   ภาคเรียน
ต่อไปจะเติมเต็มเรื่องงานวิชาการ เน้นคุณภาพการศึกษา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  หากอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้เลยขอย้ าไม่ให้ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
         1.5  ขอขอบคุณมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค กฐินสามัคคีของ สพป.สุรินทร์ เขต 3  ขณะนี้มียอดเงิน 
268,936.99  บาท และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้ร่วมถวายกฐินพระราชทาน  
จ านวน 20,000 บาท และจะน าไปทอดถวายจ านวน  9  วัด ดังนี้ 
          วันที่ 3  ตุลาคม  2563 เวลา 09.30 น. ณ วัดสามราษฎร์นุกูล  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  
เพ่ือสมทบทุนสร้างฐานช้างเอราวัณ 
          วันที่  11  ตุลาคม  2563  เวลา 09.30 น. 1. ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัด
นครราชสีมา   2. เวลา 09.30 น. ณ วัดหลวงปูุเจียม อ าเภอสังขะ 
          วันที่  17  ตุลาคม  2563 เวลา 09.30 น. 1. ณ วัดสุทธิธรรมาราม  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อ
สมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ  2. เวลา 09.30 น. ณ วัดปุาห้วยเสนง  อ าเภอปราสาท 
          วันที่  18  ตุลาคม 2563  เวลา 09.30 น. ณ วัดปุาสมานมิตร  อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  
เพ่ือสมทบทุนสร้างโบสถ์ 
         วันที่  22  ตุลาคม 2563  เวลา 09.30 น. ณ วัดเพชรบุรี (หลวงปูุหงษ์) 
         วันที่  25  ตุลาคม  2563 เวลา 09.30 น. ณ วัดบ้านจรูกแขวะ อ าเภอปราสาท 

     วันที่  30  ตุลาคม  2563 เวลา 09.30 น. ณ วัดพัฒนาธรรมาราม  อ าเภอกาบเชิง เพ่ือสมทบทุนสร้างศาลา
การเปรียญ 

         วันที่ 26 ตุลาคม 2563  สมทบกฐินอ าเภอปราสาททอดถวาย ณ วัดบ้านอัดแดก  ต าบลกังแอน   จ านวน 
5,000  บาท รวมเป็น 10 วัด  ขออนุโมทนาบุญทุกท่านเป็นเสบียงบุญติดตัวเราไป 

       1.6  การดูแลกันเป็นครอบครัวสุรินทร์ เขต 3 งานต่าง ๆ ที่ผ่านมามีการจัดนิทรรศการวิชาการงานที่แสดง
ความรักความผูกพันที่มีต่อกันและกันเห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าเราไม่ทิ้งกัน และขอฝากทุกคนท าอย่างไรให้องค์กรอยู่ได้
อย่างมีความสุข 
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   1.7  ขอแสดงความยินดีกับท่านฉลาด สาโยธา  และทีมน้อง ๆ ที่สอบรอง ผอ.เขตได้  ปีหน้าใครที่สนใจอยาก 
สอบ รอง ผอ.เขต  จะจัดเป็นทีมสตาฟติวให้   1 ฝึกการเขียนวิสัยทัศน์  2 การเขียนผลงานเขียนประวัติให้เป็น 
แพทเทิร์นเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นคะแนนวิทยาศาสตร์  ฉะนั้นผลงานดีเด่นระดับเขต ระดับภาค เก็บไว้เป็น
ผลงานและอ่านหนังสือเป็นประจ า  เพ่ือความก้าวหน้าที่จะเกิดข้ึนกับพวกเราในหน้าที่ราชการต่อไป  

ที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  2 /2563   วันที่  27  พฤษภาคม  2563 
ที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  2 /2563   วันที่  27  พฤษภาคม  2563 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
3.1 กลุ่มอ านวยการ 
        3.1.1 เรื่อง  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2563  

      ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด  
ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปี 2563   
ซึ่งก าหนดจะน าผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวายแก่พระสงฆ์ สามเณรที่จ าพรรษา ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง 
ต าบลวัดประดู่   อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสาคร  ในวันศุกร์ ๓๐ ตุลาคม 2563 เวลา 09.39 น.นั้น  

    เนื่องจากใกล้ถึงก าหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ประจ าปี 2563 แล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดที่ยังไม่ได้ร่วมอนุโมทนา  จึงใคร่ขอเรียน
เชิญร่วมอนุโมทนาบริจาคเงินสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ได้ที่กลุ่มอ านวยการ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป           
ที่ประชุม : รับทราบ 
3.2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
      3.2.1  การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 

 1.1  ให้โรงเรียนด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการ
ประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร  (ปรุงส าเร็จ) ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว116 ลงวันที่  13  มีนาคม  2562 อย่างเคร่งครัด 

 1.2 ให้โรงเรียนจัดส ารับอาหารกลางวันจากโปรแกรม Thai School Lunch  
 1.3 ก าชับให้โรงเรียนด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
   3.2.2. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ร่วมกับส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 จะด าเนินงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ช่วงปิดภาค
เรียนที่ 2/2563 ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564  ดังนี้ 
  1.หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 
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  2.หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) 
  3.หลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ(A.L.T.C.) 
 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทราบ และจะแจ้งส ารวจผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
        3.3.1.การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  (ดังเอกสารประกาศ กศจ.สุรินทร์ ลงวันที่ 11 กันยายน 2563)  
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3.2.2  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ.2563 (ดังเอกสารปฏิทินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา)
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       3.3.3  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู    สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ.2563 (ดังเอกสารปฏิทินการย้ายครู รอบที่ 2) 
 

 
 
 

 
 
 

3.4  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไม่มี 
ที่ประชุม : รับทราบ 
3.5 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

ที่ประชุม : รับทราบ 
        
3.6 กลุ่มนโยบายและแผน 
             
 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 
3.7  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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3.3.4 การบรรจุและแต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  บรรจุเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563  
   จ านวน 3 ราย ได้แก่ 
 3.1 นายพิศิษฐ์ บุญประสาท ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนไพลศึกษาคาร อ าเภอปราสาท 
 3.2 นายสมยศ มีศิลป์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด อ าเภอกาบเชิง 
 3.3 นายสันติชัย จันทราช ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ อ าเภอสังขะ 
 
3.3.5 ปฏิทินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  
 ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2563 )  
            3.3.5.1 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  

ปฏิทินก าหนดการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                    
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนครั้งที่ 2 (  1 ตุลาคม 2563 ) 

1.ภายในเดือนกันยายน 2563 สพป.สุรินทร์ เขต 3 แจ้งผอ.โรงเรียน/ผู้รักษาการในต าแหน่ง จัดท าแบบรายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 
กันยายน 2563 ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และใช้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่  2 ( 1 ตุลาคม 2563 )  

2.ภายในเดือนกันยายน 2563 ผอ.สพป.มอบหมายคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย รองผอ.สพป.   ที่ก ากับ

อ าเภอ/ประธานเครือข่าย/ศึกษานิเทศก์/ผู้อ านวยการกลุ่ม ประเมินผลการปฏิบัติของ ผอร.ร./ผู้รักษาการใน

ต าแหน่ง ในสังกัด ตามมาตรา 72 พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ให้แล้วเสร็จ   
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3.ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 สพป.สุรินทร์ เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน กลุ่มผอ.ร.ร./ผู้
รักษาการในต าแหน่ง ตามมาตรา 73 พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
4. ภายในวันที่ 7  ตุลาคม  2563  สพป.สุรินทร์เขต 3 น าผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ตามมาตรา 73 ฯ 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (  1 ตุลาคม 2563)  
7. ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563  สพป.สุรินทร์  เขต 3 น าผลการพิจารณาของคณะกรรมกากลั่นกรองฯ เสนอขอ 
ความเห็นชอบต่อ  อกศจ. สุรินทร์  
8.ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2563  สพป.สุรินทร์  เขต 3 น าผลการพิจารณาของ อกศจ.สุรินทร์ เสนอขอ ความ
เห็นชอบต่อ  กศจ.สุรินทร์  
9.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2563) 

*ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

          3.3.5.2 สายงานการสอน+ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 ขั้นตอนการด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ต าแหน่ง 

ครูผู้สอน+รองผอ.ร.ร.  ครั้งที่ 2 (  1 ตุลาคม 2563) 
1.(ภายในเดือน กันยายน 2563) สพป.สุรินทร์ เขต 3 แจ้งซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือน / ค่าจ้าง    
ลูกจ้างประจ าครั้งที่ 1 (  1 ตุลาคม 2563 ) ให้โรงเรียนทราบ    
2. ผู้อ านวยการโรงเรียน ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรอบครึ่งปีที่แล้วมา(ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 –  
30 กันยายน 2563) แบบประเมินตามแบบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.7/ว6  
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562  มี 100 คะแนน  ให้แล้วเสร็จ                                                                                                                      
 3. โรงเรียนประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ข้าราชการในสังกัดทราบ 
 4. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการที่ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามเม็ดเงินของโรงเรียนตนเอง ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25  
กันยายน 2563  และหากมีเม็ดเงินคงเหลือให้น าไปรวมที่เครือข่ายการจัดการศึกษาและให้สถานศึกษาเสนอตัว
ส ารอง เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแนะระดับเครือข่ายและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
 5. โรงเรียนจัดท าบัญชีการเลื่อนเงินเดือนและเอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
                   5.1 บัญชีหมายเลข 2 (บัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน)  
                   5.2 บัญชีหมายเลข 4  (บัญชีผู้ไม่ได้รับการพิจาณาเลื่อนเงินเดือน)และเอกสารการไม่เลื่อน  
                   5.3 เอกสารหมายเลข 2/1 (งบหน้าสรุปการเลื่อนเงินเดือน) 
                   5.4 รายงานการประชุมของโรงเรียน 
 6. โรงเรียนจัดส่งบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนไปให้เครือข่าย ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563  
 7.ให้คณะกรรมการระดับเครือข่าย พิจารณาวงเงินที่เหลือของแต่ละโรงเรียนในเครือข่ายรวมกับวงเงินที่ได้จัดสรร
เพ่ิมเติมจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วให้ด าเนินการประชุมพิจารณาจัดสรรวงเงินให้โรงเรียนในเครือข่าย 
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โดยให้ค านึงถึงหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04009/ว5324 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 และให้จัดท าบัญชี
รายละเอียดดังนี้  
                               - เอกสารหมายเลข 2  (บัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน) จ านวน 20 ชุด 
                               - เอกสารหมายเลข 4 (บัญชีผู้ไม่ได้รับการพิจาณาเลื่อนเงินเดือน) จ านวน 20 ชุด  
                               - เอกสารหมายเลข 2/1 (งบหน้าสรุปการเลื่อนเงินเดือน) 
                               - รายงานการประชุมคณะกรรมการระดับเครือข่าย  
รวบรวมส่ง สพป.สุรินทร์  เขต 3  ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563                                                                                                  
 8. สพป.สุรินทร์  เขต 3 ตรวจสอบความถูกต้อง จัดเตรียมวาระการประชุมพิจารณากลั่นกรองระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
 9. สพป.สุรินทร์  เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2      (  
1 ตุลาคม 2563)                                              
 10.ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563  สพป.สุรินทร์  เขต  3 ประชุมกลั่นกรองการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
11.ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563  สพป.สุรินทร์ เขต 3 น าผลพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอขอความ
เห็นชอบต่อ อกศจ.สุรินทร์                                                          
12.ภายในวันที่ 19  ตุลาคม 2563  สพป.สุรินทร์  เขต 3 น าผลการพิจารณาของ อกศจ.สุรินทร์ เสนอขอ ความ
เห็นชอบต่อ  กศจ.สุรินทร์  
13.ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2563)  
                    

*ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ที่ประชุม : รับทราบ 
3.4  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไม่มี      
ที่ประชุม : รับทราบ 
3.5 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

3.5.1 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แจ้งก าหนดเปูาหมายการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563  ให้ทุกส่วนราชการ(ทุกหน่วยรับ
งบประมาณ) ถือปฏิบัติ  โดยก าหนดเปูาหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  เป็นรายไตรมาส 
(ไม่รวมงบกลาง) ดังนี้ 
   งบรายจ่าย    ไตรมาสที่ 1 

      (ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 2 

   (ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 3 

   (ร้อยละ) 

 ไตรมาสที่ 4 

    (ร้อยละ) 
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ภาพรวม(ทุกงบ)          23          54         77      100 

รายจ่ายประจ า          28          58         80      100 

รายจ่ายลงทุน          8          40         65      100 

 
เพ่ือให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดมีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ข้างต้น และถือปฏิบัติ
เป็นแนวทางเดียวกัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายถือปฏิบัตินั้น  ขณะนี้ใกล้
สิ้นสุดปีงบประมาณ 2563 แล้ว การเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย จึงขอความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัดดังนี้ 

1.งบลงทุน  
1.1 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา จ านวน 16 โรงเรียน  

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1 จึงขอให้เร่งรัดบริหารสัญญาให้เป็นไปตามสัญญา และส่งเบิกตามการแบ่งงวดงาน
ภายใน 5 วันท าการเมื่อได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องแล้ว 
  1.2 ค่าครุภัณฑ์  สพป.ได้รับมอบอ านาจในการจัดหา อยู่ระหว่างการด าเนินการ 12.11 ล้าน ซึ่งได้
ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปีแล้ว 
  2.งบอุดหนุนทั่วไป   ที่ขอเบิกในระบบแล้ว 
  2.1 ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 180,000.- บาท  
  2.2 ค่าจัดการเรียนการสอน  ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
  2.3 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ 233 โรงเรียน 
            2.4 ค่าจ้างนักการภารโรงจ านวน 77 อัตรา 
ข้อ 2.1 และ ข้อ2.2  สพป.สุรินทร์ เขต 3 จะท าการโอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนโรงเรียนโดยตรง 
ข้อ 2.3 ละข้อ 2.4  โรงเรียนตรวจรับเป็นวันที่ 30 กันยายน 2563 ส่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
เพ่ือโอนเงินให้ลูกจ้างและส านักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ต่อไป 
 
3.5.2. ทบทวนการขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจ า รายละเอียดตาม

เอกสารที่แนบ 
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ที่ประชุม : รับทราบ    
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3.6กลุ่มนโยบายและแผน 

   3.6.1เรื่องเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

       เพ่ือเป็นการเตรียมการด าเนินการจัดตั้งงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจ าเป็นขาดแคลน
ในด้านครุภัณฑ์ และด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จึงให้โรงเรียนได้เตรียมด าเนินการโดย
ศึกษารายละเอียดตามคู่มือการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ไปก่อน  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ทางเว็ปไซต์ 
http://surin3.go.th/viewdepart.php?No=2090&head=plang&head=plang&depart  การจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คาดว่า สพฐ.จะให้ด าเนินการระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2563 – 22 
พฤศจิกายน  2563  หากทราบกรอบวงเงินที่จะให้เสนอขอตั้ง ก าหนดการที่ชัดเจนและแบบค าขอตั้งงบประมาณ 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก สพฐ. จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง               

 3.6.2  เรื่อง การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบ
บัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
           ด้วย สพฐ.แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ใช้ข้อมูล 6 เดือนหลังของปีงบประมาณตั้งแต่ 1 เมษายน 2563-30 กันยายน 2563 
ได้เปิดระบบเพ่ือให้สถานศึกษารายงาน ครั้งที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563  ผ่าน
เว็บไซต์  https://e-budget.jobobec.in.th  เข้าสู่ระบบโดยใช้  Browser Google Chrome  ดาวน์โหลดค าชี้แจง
และคู่มือการรายงานได้เม่ือสถานศึกษาเข้าสู่ระบบ   
  ในการรายงานข้อมูล ขอความร่วมมือให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ระดับเขตพ้ืนที่จะได้มีเวลาในการเข้าไปตรวจสอบการรายงานของโรงเรียน 
ที่ประชุม : รับทราบ           
3.7 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
       3.7.1. การด าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการพิจารณา โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2563   
ได้แก่  โรงเรียนบ้านหนองจูบ 
      3.7.2. สรุปผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562  ระดับชาติ  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ล าดับ รายการ รางวัล  ผู้เข้าประกวด ส านักงาน / โรงเรียน  

1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์   ด้านวิชาการ 

รองชนะเลิศ
เหรียญทอง 

นายชาติชาย  ล้อมวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ  
 

2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ รองชนะเลิศ นายประธาน พิศงาม โรงเรียนบ้านหนองหว้า  

http://surin3.go.th/viewdepart.php?No=2090&head=plang&head=plang&depart
http://awards62.obecawards.net/obec-esan/modules/report/report_all_compet_office.php?office_id=163&order=rank&award=&rank=
http://awards62.obecawards.net/obec-esan/modules/report/report_all_compet_office.php?office_id=163&order=belong_name&award=&rank=
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การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ด้านวิชาการ เหรียญทอง  

3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 

รองชนะเลิศ
เหรียญทอง 

นางทัศนีย์  สุทธิยานุช โรงเรียนบ้านแนงมุด  
 

4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ 
ด้านวิชาการ 

รองชนะเลิศ
เหรียญเงิน 

นางสาวชมศรัณย์  
ขบวนฉลาด 

โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง  
 

5 ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

รองชนะเลิศ
เหรียญทอง 

นางอานันท์ปภา ฉลาดเอ้ือ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  

6 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา  
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

รองชนะเลิศ
เหรียญทอง 

นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข โรงเรียนบ้านเตาแดก  
 

3.7.3  การประกวด นวัตกรรม (Best Practice) สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 24 
– 26 กันยายน 2563 ดังนี้ 
 1 บริษัทสร้างการดี  โรงเรียนบ้านส าโรง  “กิจกรรมการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยน้ าผึ้งจากเกสรดอกล าไยและการ
แปรรูปเพื่อการค้า” 
 2 นวัตกรรม (Best Practice) สถานศึกษา “นายนัทธพงศ์  วัฒนากุลยาวัฒน์  โรงเรียนบา้นโพนทอง” 
 3 นวัตกรรม (Best Practice) ครูผู้สอน “นางปิยวรรณ  ขลิบทองรอด  โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ” 
 4 นวัตกรรม (Best Practice) 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา “โรงเรียน
บ้านสังขะ” 
3.7.4  ผลการประกวด และน าเสนอผลงาน นวัตกรรม (Best Practice) สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู 
ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 24-25  กันยายน  2563 ดังนี้ 
 1 บริษัทสร้างการดี  โรงเรียนบ้านส าโรง  “กิจกรรมการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยน้ าผึ้งจากเกสรดอกล าไยและการ
แปรรูปเพื่อการค้า” ชนะเลิศล าดับที่ 5 เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคเข้าร่วมประกวดระดับชาติ  
ที่ประชุม : รับทราบ              
3.8  ตรวจสอบภายใน  ไม่มี 
ที่ประชุม : รับทราบ           
3.9 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่มี 

ที่ประชุม : รับทราบ    



74 
 

3.10  กลุ่มกฎหมายและคดี   ไม่มี    

ที่ประชุม : รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ถ้ามี) 
     

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

1.4 ก าหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่ ....................................................... 
1.5 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด ไม่มี 
1.6 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ จ ากัด  ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา   12.30 น. 
  
                                             ลงชื่อ  ลักษณะศรี พิเคราะห์กิจ   ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                   (นางลักษณะศรี พิเคราะห์กิจ) 

  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 

                       ลงชื่อ    วรีวัฒน์  พรหมบุตร      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                    (นายวีรวัฒน์  พรหมบุตร) 
                                                   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
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