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ระเบียบวาระการประชุม 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการ/ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 

ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 
ครั้งที่ 5/2562 

วันที่  3  ธนัวาคม  2562  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมโรงแรมทองเพกา  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

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

พิธีการก่อนประชุม 
     1. พิธีเขตสุจริต 

1.1 .เคารพธงชาติ 
1.2 ประกอบพิธีทางศาสนา 
1.3 กล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต 

วาระก่อนประชุม   
    การมอบเกียรติบัตร 
            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ   โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนวิธีอ่ืน ๆ  

จ านวน 18 โรงเรียน  
1. โรงเรียนบ้านปราสาท 11. โรงเรียนบ้านจีกแดก   

2. โรงเรียนบ้านบุอันโนง 12. โรงเรียนบ้านห้วยปูน 
3. โรงเรียนบ้านสีโค 13. โรงเรียนบ้านกะปู 
4. โรงเรียนบ้านสมุด  14. โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 
5. โรงเรียนบ้านตะคร้อ 15. โรงเรียนบ้านนา 

6. โรงเรียนบ้านล าดวน(เมยราษฏร์อุปถัมถ์) 16. โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 
7. โรงเรียนบ้านโคลด 17.โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 
8. โรงเรียนบ้านเจริญสุข 18. โรงเรียนรัฐราษฏร์พัฒนา 

9. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  
10. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท1  
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3.1  กลุ่มอ านวยการ 
          3.1.1  เรื่อง  การมอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ปฏิบัติราชการแทน 

       ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวดัสุรินทร์มอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติราชการ 
แทนตามกลุ่มภารกิจ ในการควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ /หน่วยงาน/อ าเภอ  
ตามค าสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่ 3833/2562 ลงวันที่  19 พฤศจิกายน 2562 ได้มอบหมายให้นายกฤษฏา  แก้วสองเมือง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ดูแลกระทรวงศึกษาธิการ 
         3.1.2  เรื่อง ตอบขอบคุณ 

                  ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  แจ้งโรงเรียนเชิญชวนร่วม 
อนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจ าปี 2562   โดยก าหนดถวายแด่พระสงฆ์ สามเณร  ณ        
วัดโยธินนิมิต (โบสถ์) ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 แล้วนั้น   

      ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์
เรียบร้อยแล้ว  และขอขอบคุณท่านและบุคลากรในสังกัดที่ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. 
ประจ าปี 2562 ในครั้งนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้ท่านและผู้มีจิตศรัทธา ประสบแต่ความสุข 
ความเจริญตลอดไป 
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................................................ .......................... 
 
3.2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

3.2.1 กิจกรรมการรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2562  

                 ตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่ ศธ 04168/2616 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 แจ้งให้โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
กระบวนการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลของเด็กนักเรียนแต่ละคนอย่างชัดเจน สามารถรู้
จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อจ ากัด รวมถึงสัญญาณอันตรายหรือข้อบ่งบอกที่จ าเป็นต้องให้การดูแลช่วยเหลืออย่างถูกวิธี โดย
ก าหนดให้เยี่ยมบ้านนักเรียนปีละ 2 ครั้ง นั้น ในการเยี่ยมบ้านครั้งท่ี 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้ก าหนดให้เยี่ยมบ้านระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563  จึงขอให้โรงเรียนด าเนินการออกเยี่ยมบ้าน
ตามก าหนดการดังกล่าว และเมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผลการเยี่ยมบ้านตามแบบรายงานที่แจ้งไป
แล้ว ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
 3.2.2  การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

           ด้วยภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา เป็นช่วงที่ สถานศึกษา จัดท าโครงการพานักเรียนไปนอก
สถานศึกษาเพ่ือศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  และโครงการพาลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลและพักแรมคืน 
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    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  แจ้งก าชับให้สถานศึกษาในสังกัดได้ก ากับดูแล
นักเรียนให้ได้รับความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการเดินทางและตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม และ ให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดิน
ทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ลงวันที่  30 พฤษภาคม พ.ศ.2551 โดยเคร่งครัด   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
.......................................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................... ............................................................................... 
 
3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
............................................................................................................................. .........................................................
.................................................................................................................................. .................................................... 
3.4  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
............................................................................................................................. .........................................................            
.............................................................. ........................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
 
3.5  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
           3.5.1 .ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินงบกลาง เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร การกรอก
ข้อมูลในค าขอเบิก และการแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน และการอนุมัติให้ตรวจสอบอ านาจการอนุมัติการ
เบิกจ่ายดังนี้ 
     3.5.1.1 ค่ารักษาพยาบาล หนังสือมอบอ านาจ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 
304 /2557 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557  
     3.5.1.2 ค่าการศึกษาบุตร หนังสือมอบอ านาจ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 
565/2561  ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 
.......................................................................................................................................................................... ............            
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ............................................................................................................  
............................................................................................................................. .........................................................  
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3.6 กลุ่มนโยบายและแผน 
            3.6.1 เรื่องเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
       สพฐ.แจ้งกรอบวงเงินส าหรับการเสนอขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  งบลงทุน           
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือให้ สพท.เตรียมการด าเนินการจัดตั้งงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มี
ความจ าเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ และด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง จึงให้โรงเรียนได้เตรียมด าเนินการดังนี้ 

1) ศึกษารายละเอียดตามคู่มือการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ http://surin3.go.th/ และ http://myoffice.surin3.go.th/2562/  

2) เสนอจัดตั้งงบประมาณในรายการที่มีความจ าเป็นและขาดแคลนตามเกณฑ์และ 
แบบฟอร์ม  ส่งภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562  จ านวน 1 ชุด  หากพ้นก าหนดนี้โรงเรียนที่ไม่ส่งจะเสียสิทธิ์ใน

การจัดตั้งงบประมาณ   

3) บันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น 
ปัจจุบันทุกรายการ พร้อมทั้งยืนยันข้อมูลในระบบ เนื่องจาก สพฐ.ก าหนดให้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง  
(B-OBEC) เชื่อมโยงกับเว็บไซต์การขอตั้งงบประมาณ รวมทั้งบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ของโรงเรียน
ในระบบ DMC ให้ถูกต้องด้วย หากไม่บันทึกและยืนยันข้อมูลในโปรแกรม  B-OBEC และบันทึกพิกัดจะไม่สามารถ
ขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2564 ได้       

4) กรณีของการขอจัดตั้งงบประมาณทดแทนอาคารเดิมที่ต้องการรื้อถอน จะต้องมีความเห็นของวิศวกร 
หน่วยงานของรัฐที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมว่า สมควรรื้อถอน ประกอบการพิจารณา จึง

สามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนด าเนินการขออนุมัติรื้อถอนไว้แล้วแต่ยัง

ไม่ได้รื้อถอน ก็ให้ตรวจสอบและด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ก าหนดนี้ด้วย) พร้อมจัดส่งส าเนาหนังสือที่ได้รับ

อนุมัติให้รื้อถอนและส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และต้องได้รับการอนุมัติให้รื้อถอนก่อน

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 

5) กรอบวงเงินที่ สพฐ.แจ้งให้จัดตั้งงบประมาณในครั้งนี้ ไม่รวมโรงเรียนในโครงการ 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

        3.6.2 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่  7  ตุลาคม พ.ศ.2562 
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 
20 มีนาคม 2562 เกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. 
      เพ่ือให้การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สพฐ.จึงขอให้ สพท.ทุกเขต 
พิจารณาด าเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในต าบลเดียวกันน้อยกว่า 6 

http://surin3.go.th/%20และ
http://myoffice.surin3.go.th/2562/index.php
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กิโลเมตร ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพ่ิมสูงขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการลง  รวมทั้งให้รายงานผลการ
ด าเนินการและปัญหาอุปสรรคให้ สพฐ.ทราบโดยด่วนต่อไป      

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

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

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

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

............................................................................................................................. ......................................................... 
           
3.7 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

3.7.1. การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ 
   1.1 ล าดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ล าดับที่ 24 
 1.2 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว  วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน  2562 
 1.3 ตรวจสอบรายชื่อ  วันที่  1 – 3  ธันวาคม  2562 
 1.4 พิมพ์บัตรประจ าตัวนักเรียนและครู  วันที่  5  ธันวาคม  2562 
 1.5 จัดการแข่งขันระดับภาค/ชาติ  วันที่  12 – 14  ธันวาคม  2562 
 1.6 ประกาศผลการแข่งขัน  หลังจบการแข่งขัน 
 1.7 พิมพ์เกียรติบัตร  วันที่  25  ธันวาคม  2562  เป็นต้นไป 
      2. การด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ด าเนินการดังนี้ 
 2.1 ค าสั่งแต่งตั้ง ครูและนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน แจ้งให้โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
 2.2 สนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวนนักเรียนตั้ง 1 - 5 คน สนับสนุนโรงเรียน ละ 500  บาท 
มากกว่า 5 คน ขึ้นไป เพ่ิมให้คน 100  บาท  (เท่ากับจ านวนนักเรียนที่เป็นตัวแทน) 
 2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะแจ้งให้ทราบด าเนินการส่งรายงานการ
เดินทางและรายชื่อนักเรียนเพ่ือขอรับเงินสนับสนุนหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน    
      3. เชิญเยี่ยมชมศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ า  ศรีสะเกษ อควาเรียม และหอคอยศรีล าดวนเฉลิมพระเกียรติ ให้
โรงเรียนท าหนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมพร้อมแนบบัญชีรายชื่อนักเรียน  
     กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
           3.7.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ O-NET ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ  ให้
เครือข่ายจัดการศึกษา ร่วมสนามสอบทุกสนาม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 23 สนามสอบ  และ ระดับชั้น
มัธยมศึกษา จ านวน 14 สนามสอบ แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ส่งให้กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 13 ธันวาคม  2562  
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คณะกรรมการด าเนินประจ าสนามสอบ ประกอบด้วย 
1. หัวหน้าสนามสอบ   เป็นผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ 
2. กรรมการกลาง  อัตรา 1 คน : 3 ห้องสอบ  
3. กรรมการคุมสอบ  อัตรา 2 คน : 1 ห้องสอบ  ต้องเป็นครูต่างเครือข่ายจัดการศึกษา   

 ไม่คุมสอบนักเรียนตนเอง  กรรมการคุมสอบส ารอง  อัตรา 1 คน/10 ห้องสอบ 
4. เจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าสนามสอบ 
5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
6. เจ้าหน้าที่พยาบาล 
7. บุคลากรในการจัดเตรียมห้องสอบ อัตรา 1 คน : 5 ห้องสอบ 
8. เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ เช่น ต ารวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

 หมายเหตุ ล าดับที่ 4-8  เป็นครูในโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ ท าหน้าที่ตามค าสั่งได้ 

          คุณสมบัติของกรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ 
1. เป็นข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษาระดับ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือพนักงานประจ า 

ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
2. เป็นบุคลากรต่างโรงเรียน/ต่างกลุ่มเครือข่าย/ต่างอ าเภอ สลับไขว้กัน  
3. ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. มีความรับผิดชอบ 
5. ตรงต่อเวลา 
6. เก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี 
7. ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดที่ สทศ. ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
8. มีความละเอียด ถี่ถ้วนและให้ความส าคัญกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.7.3 แจ้งปฏิทินการสอบประเมินผลระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562  
วัน-เดือน-ปี รายการการทดสอบ หน่วยงานที่

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

21  พฤศจิกายน 2562 สอบ Pre-O-NET คร้ังท่ี 1 

ระดบัชั้น ป.6 
สอบ Pre-NT  คร้ังท่ี 1 

ระดบัชั้น ป.3 

กลุ่มงานวัดผลฯ และ 
งานวิชาการทุก
โรงเรียน 

โรงเรียนจัดท าข้อมูล
สารสนเทศไว้ที่โรงเรียน  
ไม่ต้องส่งเขต 

21-22 พฤศจิกายน 2562 สอบ Pre-O-NET คร้ังท่ี 1 

ระดบัชั้น ม.3 และ ม.6 
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วัน-เดือน-ปี รายการการทดสอบ หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

25-29 พฤศจิกายน 2562 สังเคราะห์ข้อมูลผลการสอบ 
Pre-O-NET และจัดท า
แผนการยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2563 ทุกโรงเรียน 

ครูประจ าชั้น  
ครูประจ าวิชา 
วิชาการโรงเรียน 
ศึกษานิเทศก์ประจ า
เครือข่าย  

ข้อมูลเก็บเป็นสารสนเทศ
ไว้ที่โรงเรียน 

7 มกราคม 2563 สอบ Pre-O-NET คร้ังท่ี 2 

ระดบัชั้น ป.6 
สอบ Pre-NT  คร้ังท่ี 2 

ระดบัชั้น ม.3 
สอบ Pre-NT  คร้ังท่ี 2 

ระดบัชั้น ป.3 

กลุ่มงานวัดผลฯ และ 
งานวิชาการทุก
โรงเรียน 

เขตฯ จัดส่งต้นฉบับ
ข้อสอบ ให้โรงเรียน
ด าเนินการจัดท าข้อสอบ
เอง 

7-8 มกราคม 2563 สอบ Pre-O-NET คร้ังท่ี 2 

ระดบัชั้น ม.3 และ ม.6 
9-14 มกราคม 2563 เปรียบเทียบ สังเคราะห์ผล

การสอบ Pre-O-NET ครั้งที่ 
1 และครั้งที่  2 

ครูประจ าชั้น  
ครูประจ าวิชา 
วิชาการโรงเรียน 
ศึกษานิเทศก์ประจ า
เครือข่าย  

 

15-29 มกราคม 2563 เสริมเติมเต็ม จุดอ่อนของ
นักเรียนแต่ละกลุ่มสาระวิชา
ที่ใช้ในการทดสอบระดับชาติ 
 

ครูประจ าชั้น  
ครูประจ าวิชา 
วิชาการโรงเรียน 
ศึกษานิเทศก์ประจ า
เครือข่าย 

 

1 กุมภาพันธ์  2563 สอบ O-NET  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน 

ดาวน์โหลด แนวทาง
ทางการออกสอบ 
testBlueprint  

จากเวบ็ไซต ์
https://www.niets.or.th 

1-2 กุมภาพันธ์  2563 สอบ O-NET  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

29 กุมภาพันธ์  2563- 
1 มีนาคม  2563  

สอบ O-NET  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

11  กุมภาพันธ์  2563 สอบประเมินความสามารถ ส านักงานทดสอบ ดาวน์โหลด แนวทาง

https://www.niets.or.th/
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วัน-เดือน-ปี รายการการทดสอบ หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

ในการอ่านของผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  

ทางการศึกษา  
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ทางการออกสอบ 
testBlueprint  

จากเวบ็ไซต ์
http://bet.obec.go.th 

4 มีนาคม  2563  สอบประเมินคุณภาพผู้เรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

     มีนาคม  2563  สอบประเมินข้อสอบ
มาตรฐานกลาง  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,4,5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 

รอมติสอบพร้อมกันทั้ง
จังหวัด 

3.7.4 สนามสอบการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  2562  
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 23 สนาม 

เครือข่าย
จัดการศึกษาที่ 

สนามสอบ หัวหน้าสนามสอบ เบอร์โทรศัพท์ จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวน
ห้องสอบ 

ปราสาท 1 โรงเรียนอนุบาลปราสาท
ศึกษาคาร 

นายธรรมนูญ  บุญงอก 085-639-2996 479 17 

ปราสาท 2 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา นายธีรพงษ์  บุญประสิทธิ์ 085-015-6714 199 8 
ปราสาท 3 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ นายเติมศักดิ์  สว่าง  094-013-1911 148 6 
ปราสาท 4 โรงเรียนกันทราราม(นุ่น

ศึกษาคาร) 
นายมิตรชัย  สุชาติสุนทร 087-2590972 166 7 

ปราสาท 5 โรงเรียนบ้านโคกทม นายศุภชัย  ลวดเงิน 089-578-5496 220 8 
ปราสาท 6 โรงเรียนบ้านกูน นายวินัย   เหมือนแก้ว 085-468-1806 237 9 
ปราสาท 7 โรงเรียนบ้านบักดอก นายถวิล  บุญเจียม 085-637-4456 193 8 
ปราสาท 8 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม นางอินทิรา  พอใจ 084-928-9934 181 7 
สังขะ 1 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี นายไพบูลย์ แก้วใส 081-019-8282 296 10 
สังขะ 2 โรงเรียนบ้านสะกาด นายทศพล  สุดชมโฉม 080-1729082 234 8 
สังขะ 3 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ นายทนง  ไหวดี 089-719-7481 264 9 
สังขะ 4 โรงเรียนบ้านตาพราม นายบุตรสี   หมื่นสุข 087-260-1072 163 7 
สังขะ 5 โรงเรียนบ้านกระสัง นายสมยศ  ทองเต็ม 089-581-9930 277 11 
สังขะ 6 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ นายวิรัตน์   ปิ่นแก้ว 085-2046676 301 11 

กาบเชิง 1 โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง นายมนตรี  สายพญาศรี 085-682-3397 239 8 

http://bet.obec.go.th/
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กาบเชิง 2 โรงเรียนบ้านคูตัน นายประทีป  สงกล้า 081-977-2023 226 9 
กาบเชิง 3 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน นายกิตติพงษ์  มังกร 087-951-1058 293 11 
บัวเชด 1 โรงเรียนบ้านจรัส นายสานิตย์  หาชา 090-269-2035 362 13 
บัวเชด 2 โรงเรียนบ้านสะเดา นายสงวน  ค าลอย 084-479-6214 216 6 

พนมดงรัก 1 โรงเรียนบ้านอุโลก นายจงรักษ์ อิ้วประโคน 089-845-8139 297 11 
พนมดงรัก 2 โรงเรียนบ้านจีกแดก นายสุปัน  วิชัย 081-955-1344 181 7 

ศรีณรงค์ 1 โรงเรียนวิทยาราษฏร์นุกูล นายชู  จุดโต 093-532-3615 250 10 
ศรีณรงค์ 2 โรงเรียนบ้านตะโนน นายปราโมทย์  พลศักดิ์เดช 086-256-1919 251 9 

 
3.7.5. สนามสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2562  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จ านวน 14 สนาม 

เครือข่าย
จัดการศึกษาที่ 

สนามสอบ หัวหน้าสนามสอบ โทรศัพท์ จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวน
ห้องสอบ 

ปราสาท 1,2,3 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฏร์
วิทยา) 

นางศิรินธร  วิภาคะ 089-9493503 136 5 

ปราสาท 4,5 โรงเรียนอมรินทราวารี นายชัยยุทธ หิรัญวิบูลย ์ 086-025-9899 112 5 
ปราสาท 6,7,8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

ปราสาท 
นายนิติธร  ผะงาตุนัตถ์ 083-364-6956 201 8 

สังขะ 1,3,6 โรงเรียนสังขะวิทยาคม นายสุนทร  อินทร์นุช 089-625-4231 314 11 
สังขะ 2 โรงเรียนบ้านตาโมม นายวินัย   นาคแสง 087-868-8749 128 5 

สังขะ 4,5 โรงเรียนบ้านพระแก้ว นายดรุณ  เจนจบ 089-847-8658 155 6 
กาบเชิง 1 โรงเรียนบ้านตะเคียน นายอัมรินทร์   บุญเจียม 089-583-0596 50 2 
กาบเชิง 2 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร นายสนอง  ดาทอง 098-174-5329 131 5 
กาบเชิง 3 โรงเรียนบ้านแนงมุด นายเทวัน  พอใจ 084-730-4662 99 4 
บัวเชด 1 โรงเรียนบ้านโอทะลัน นางบุญสนอง  หนูคง 099-267-6108 90 3 
บัวเชด 2 โรงเรียนบ้านสะเดา นายสงวน  ค าลอย 084-479-6214 40 2 

พนมดงรัก1,2 โรงเรียนบ้านตาเมียง นายเพชร  อ่ึงชื่น 084-429-3534 187 7 
ศรีณรงค์ 1 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว นายสมศักดิ์  ลีแสน 082-320-5019 134 5 

    ศรีณรงค์ 2 โรงเรียนบ้านโสน นายชูชาติ  คิดดี 087-243-3347 182 7 
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การน าผลการสอบ O-NET  ไปสูก่ารพฒันาคณุภาพการเรียนการสอนเพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียน โดยหลัก ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ  มรรค  
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การพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่ส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

 
 

สมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
มี 5 สมรรถนะ คือ 
1. สมรรถนะด้านการสื่อสาร 

2. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี 

3. สมรรถนะด้านการคิด 

4. สมรรถนะในการแก้ปัญหา 

5. สมรรถนะด้านการใช้ทักษะชีวิต 
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เอกสาร รายละเอียด กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ส่งเป็นไฟล์ PDF ให้กับโรงเรียน 
จ านวน 3 ไฟล์ 
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. 

3.8 ตรวจสอบภายใน 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.10  กลุ่มกฎหมายและคดี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................. ................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.11 เครือข่ายการจัดการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ....................................................... 
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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 4/2562 

ในวันที่  6  พฤศจิกายน  2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมโรงแรมมาลินี   อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

******************* 
ผู้มาประชุม 
ผู้บริหารการศึกษา 

1. นางภานิชา  อินทร์ช้าง                  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3         ประธานในที่ประชุม 
2. นายฉลาด  สาโยธา        รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 
3. นายพิชิต  หอมนวล                     รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 

ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากร 
4.นายวีรวัฒน์  พรหมบุตร      ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

          5.นางพิกุล  ธงไชย                         ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
      7.นายพิศาล  ฉันท์ทอง                    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

          8.นางนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ                ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
      9.นางอรทัย  ศรีฤทธิไกร                  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

         10.นายนพพล  พลอาสา                   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
11.นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร               ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 

     12.นางสาวกาญจนา  ใบพลูทอง          ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
13.นายบุญเชิด  บูรณ์เจริญ                ศึกษานิเทศก์ 
14.นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์               ศึกษานิเทศก์ 
15.นายเฉลิมชัย  ถึงดี        ศึกษานิเทศก์ 

 16.นางปัทมา  เขียวเจริญ                  ศึกษานิเทศก์ 
 17.นางเบญญา  ศรีดารา                   ศึกษานิเทศก์ 
 18.นายศิริมงคล  ทนทอง                  ศึกษานิเทศก์ 
 19.นางสาววาริสา  ดวงใจ                  ศึกษานิเทศก์ 
20.นางอานันท์ปภา  ฉลาดเอ้ือ             ศึกษานิเทศก์ 
21.นางสาวมักราวรรณ์ บุญธรรม           ศึกษานิเทศก์ 
22.นายบรรจบ  ศิริวัฒน์                    ศึกษานิเทศก์ 
23.นายโฆษิตติภูมิ   แสงทอง               ศึกษานิเทศก์ 
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24.นายวิพัช  ชัดรวิธยาภัทร                  ศึกษานิเทศก์ 
        25.นางลักษณะศรี พิเคราะห์กิจ              นักวชิาการศึกษาช านาญการ 

26.นางสุภัค  สาระสุข                         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
        27.นางวันนา ค าบุญฐิติสกุล                  นักวชิาการพัสดุช านาญการพิเศษ 
        28.นางอรณุี   ชัยสุวรรณ                     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
        29.นางกิ่งกาญจน์  นิมิตรัตนากร            นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
        30.นางศิราณี  แสนกล้า                      นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
        31.นายประทีป  รัตนกาญจน์                ช่างไม้ ระดับ ช .3 
        32.นางสาวเบญญาภา  ดียิ่ง                  ลูกจ้างชั่วคราว 
        33.นางพัทธนันท์  สุแสง                      ลูกจ้างชั่วคราว 
        34.นางสาววิลาสินี  นิม่นวล                  นักจิตวทิยา 
        35.นางสาวนงลักษณ์ พิทักษ์จิตต์อรุณ      ลูกจ้างชั่วคราว 
        36.นายสุภโชค  อินทร์ช้าง                    ลูกจ้างชัว่คราว 
        37.นางสาวจิดาภา  เรอืงกิจเวช              ลูกจ้างชัว่คราว 
        38.นายมิตร  จุดาบุตร                        ช่างไม้ ช 4 
        39.นายวีระ  ฉลาดเลิศ                        พนักงานธุรการ ระดับ ส.4 
        40.นางสมบัตร  ฉลาดเลิศ                    ลูกจ้างชั่วคราว 
        41.นายพงษ์พิทักษ์  สหัสชาติ                นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
        42.นางเจนธิชา  สอนสรุะ                    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
        43.นายสุริยา  ค าทอง                         ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม 
        44.นางสาวรุ่งนภา  สลนิ                      ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม 
        45. นางสาวเพ็ญพิมล  พลสมบัติ            ครูโรงเรยีนสังขะวิทยาคม    
        46. เด็กหญิงธมนวรรณ  มีมาก              นักเรียน 
        47. เด็กหญิงเยาวภา  ชะบาทอง            นักเรียน 
        48. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุ่นใจ              นักเรียน 
                  
เครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท 

1 .นายธรรมนูญ  บุญงอก                  ผอ.รร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร  
2.นายสุทิตย์  ขิมทอง                       ผอ.รร.ปราสาท      
3.นายวินัย  ไหมพรหม                     รักษาการ ผอ.รร.บ้านตาเสาะ 
4.นางกาญจน์นิต  ส าเภา                   ผอ.รร.บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 

          5.นางสาวปุญธรัสมี  ปิยนันท์วัตร         คร.ูรร.บ้านสีโค      
          6.นายสมทรง นิสสัยดี         ผอ.รร.บ้านพลวง (พรหมบ ารุงราษฎร์) 
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          7.นายอนันทแสง  แผ่นใหญ่                 ผอ.รร.บ้านอ าปึลกง 
          8.นางกรรภิรมย์  อักษร                      ครู รร.บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)      

9 .นางศิรินธร  วิภาคะ                       ผอ.รร.บ้านบุอันโนง 
          10.นายสังวาร  หาญศึกษา                   ผอ.รร.บ้านปราสาท  
เครือข่ายการจัดการศึกษาประทัดบุเพลิงไพล 

1.นายนิยม  สุขทอง                           ผอ.รร.ไพลศึกษาคาร 
2.นางทาริณีย์  บุญคล้อย                    ผอ.รร.บ้านสองสะโกม        
3.นายวิบูลย์  เปรมผล           ผอ.รร.บ้านโคกเพชร (เภคประชารัฐบ ารุง) 
4.นายธีรพงศ์  บุญประสิทธิ์             ผอ.รร.เจริญราษฎร์วทิยา   

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

          7.นางสาวชไมพร  บุญสวัสดิ์                 ครู.รร.รัฐประชาสามัคคี 
          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.นายสัจภาส  ส าราญสุข                     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. นายบุญส่ง  กรงชาลี           คร.ูรร.บ้านไทร (แทน) 
4. นางศินรินทร์  เพ่งเล็งดี               ผอ.รร.บ้านล าดวนพัฒนา 
5. นายสมชาย  ชมเมิน                     ผอ.รร.บ้านตาเบา 
6. นายจ ารัส  เสียงเพราะ                  ผอ.รร.บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 
7. นางกรรณิการ์  สอนงาม                คร.ูรร.บ้านล าพุก (แทน) 
8. นายภราดร  ดีพูน                        ผอ.รร.บ้านตะคร้อ  
9. นายการัณยภาส  เพ็งพันธ์              ผอ.รร.บ้านโชค 
10. นางกัลยา  สุบรรณาจ                   ผอ.รร.บ้านสวาย 



22 
 

11. นายประจักษ์  สระแก้ว                 ผอ.รร.วันเจริญสามัคคี 
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. นายปรีชา  เกตุชาติ            ผอ.รร.บ้านก็วล     
4. นายพรสวรรค์  บุญปลอด                รักษาการ 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. นายกิตติวินท์  ทรงกรด                   คร.ูรร.บ้านบักดอก         
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5. นายจักราวุธ  ถือคุณ                       รักษาการ ผอ.รร.บ้านตานี    
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. นายชวลิต  พรมทา   คร.ู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 

 
เครือข่ายการจัดการพุทธรักษา 

1. นายประสิทธิ์  จันทรส                     รักษาการ รร.บ้านสงัขะ  
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. ว่าที่ ร.ต.หญิงเบญจมาศ เหลือถนอม    ผอ.รร.บ้านช าสมิง 
8. นายไพบูลย์  แก้วใส                        ผอ.รร.บ้านศาลาสามัคคี 
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. นายสุวิทย์  สุขบท                      ครู ผอ.รร.บ้านโคกรัมย์ 
5. นางถนอม  สมหวัง                       ผอ.รร.บ้านถนน 
6. นางสุพิชฌาย์  เทศทอง                   ผอ.รร.สหราษฎร์วทิยา 
7. นายณัฐพล  แหวนแก้ว                    ครู ผอ. รร.บ้านสะกาด 
8. นายวินัย  นาคแสง                         ผอ.รร.บ้านตาโมม  
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9. นายเอกกร  สีดามาตย์                     ผอ.รร.บ้านหลัก    
10. นางอัจฉรา  จันทร์สว่าง                    ผอ.รร.บ้านจังเอิล 
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 นางมยุรี  บุญเยี่ยม                          รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 
13 นางสายฝน  ทองเรือง                      รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพสังขะ  

เครือข่ายการจัดการศึกษาดมเทพรักษา 
1.นายเรวัตร  แม่นผล                          ผอ.รร.ดมวิทยาคาร 
2.นางชุติกาญจน์  เกษมสุข                    รกัษาการ 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.นางวิไล  มูลศาสตร์                          ผอ.รร.บ้านลันแต้ 
     8.นางสุกรรนา  มีแสวง                        ครู รร.บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 
     9. ร.ต.อ.วรวิทย์  บุญมา                       ครูใหญ่ รร.ตชด.ตาแตรว 

เครือข่ายการจัดการศึกษาศรีบูรพา 
1. นายดรุณ  เจนจบ       ผอ.รร.บ้านพระแก้ว     
2. นายสมยศ  ทองเต็ม                       ผอ.รร.บ้านกระสัง  
3. นายวิเศษ  ชีวาจร                          ครู รร.บ้านหนองขี้เหล็ก 
4. นายอาคม  เขียวสระคู                    ผอ.รร.ราษฎร์พัฒนา 
5. นายศิวกร  เจริญ                           ผอ. รร.บ้านแสนกาง 
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6. นางบัวย้อย  กันนิดา                       ผอ.รร.บ้านพรหมสะอาด 
7. นายถนัด  แสนกล้า                        ผอ.รร.บ้านเถกิง 
8. นายประสาน  พิมพร                     ผอ.รร.บ้านกะปู 
9. นายไกรสร  ธุนาสูรย์                    ผอ.รร.จตุคามวิทยา 
10. นางรจนา  ทองประดับ                   ผอ.รร.บ้านตาคง 
11. นายวีรพงษ์  สงค์พิมพ์           ผอ.รร.บ้านห้วยปูน 
12. นายบุญตา  ยอดโพธิ์                     ผอ.รร.บ้านสนวน 

 
เครือข่ายการจัดการศึกษาทับขอน 

1. นายวสันต์  ลาดศิลา     ผอ.รร.บ้านทัพทัน 
2. นายพิมล  บัวบาน                        ครู.รร.บ้านเลิศอรุณ  
3. นายณรงค์  พูนเสงี่ยมศิลป์               ผอ.รร.บ้านล าหาด 
4. นายชุมพล  ประกอบดี                   ผอ.รร.บ้านเสรียง 
5. นายวิชชัช   บุญรับ                        ผอ.รร.บ้านร่มเย็น 
6. นายพงษ์ศกัดิ์  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 
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เครือข่ายการจัดการศึกษาช่องจอม 
1. นายประทีป  สงกล้า                       ผอ.รร.บ้านคูตัน 
2. นายสุรพินท์  บัวสาย                      ผอ.รร.บ้านโคกสะอาด 
3. ว่าที่ ร.ต.วัชรพล  บุตรศรี                  ผอ.รร.บ้านราวนคร   
4. นายสุภาพ  เสาะพบดี                      ผอ.รร.บ้านหนองโยโคกปืด  
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. นายกิตติพงศ์  มังกร                    ผอ.รร.บ้านโคกตะเคียน 
2. นายปรีชา  สุทธิโฉม                     ผอ.รร.บ้านถนนชัย  
3. นายค าพอง  ล าภา                      ผอ.รร.บ้านโนนทอง 
4. นางสมหทัย  ตรองจิตต์            ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์ 
5. นายสมุห์  รักงาม                            ผอ.รร.บ้านกู ่
6. นางสาววัชรี  รักษาสระน้อย               ผอ.รร.บ้านจารย ์
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.บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 
3. นายสุรพงศ์  วงศ์กล้า                      ครู.รร.บ้านออดราษฎร์สามัคคี   
4 นางสาวญาณี  สืบสังข์            ผอ.รร.อนุบาลบัวเชด 
5 นายนภปภน  กฤติยาวรรค์            ผอ.รร.บ้านโนนสังข์  
6 นางชุรีพร  ร้อยศรี                          ครู.รร.บ้านอาโพน  
7 นายประยูร  ใจซื่อ                     ผอ.รร.บ้านสะแร 
8 นายสานิตย์  หาชา                       ผอ.รร.บ้านจรัส 
9 นายอภิชาติ  โกสีย์   ผอ.รร.บ้านโชค 
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10 นางสาวศิรินประภา  สิงห์ชัย               ผอ.รร.กลาโหมราชเสนา 2 
11 นางบุญสนอง  พรรณขรรค                 ผอ.รร.บ้านโอทะลัน   
12 พ.ต.ท.ประศาสน์  บุญบรรลุ               ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.บ้านรุน 

เครือข่ายการจัดการศึกษาวังสะเภา  
1. นายสงวน  ค าลอย     ผอ.รร.บ้านสะเดา 
2. นางสาวพิมลพรรณ  เพิ่มทรัพย์         ผอ.รร.บ้านสน 
3. นายยุทธนา  ปักโคทานัง   ผอ.รร.บ้านส าเภาลูน 
4. นายชวิศ  สมบัติวงศ์                        ผอ.รร.บ้านไทยเดิม 
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 นายนิยม  สอนงาม                          ผอ.รร.บ้านจบก         
10 นางสุภีลดา  จันทร์แสง                     ผอ.รร.บ้านนา 
11 นายสุพจน์  บุญแย้ม                         ผอ.รร.บ้านหนองเหล็ก 

เครือข่ายการจัดการศึกษาพนมดงรัก 
1. นายญาณวิทย์  สร้อยจิตร                  คร.ู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 

เครือข่ายการจัดการศึกษาโคกกลางจีกแดก 
1. นายสุเชาว์  กิ่งแก้ว                ผอ.รร.บ้านโคกกลาง 
2. นายสุนธพร กระจ่างจิตร                     ผอ.รร.บ้านโคกโบสถ์ 
3. นายธีรยุทธ  กิ่งแก้ว      ผอ.รร.บ้านสระแก้ว 
4. นางล าไย  บ ารุง       ครู รร.บ้านจีกแดก    
5 นายพยัคฆ์  นิราศสูงเนิน                    ผอ.รร.บ้านโคกกรม  
6 นายสุปัน  วิชัย                                ผอ.รร.บ้านตาลวก  
7 นายอ านวย  ฉิมกุล                           ผอ.รร.บ้านศรีสวาย 
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8 นายโสรีย์  ยอดเพชร                         ผอ.รร.บ้านละเอาะ   
เครือข่ายการจัดการศึกษาศรีณรงค์ 1 

1.  นายสมยศ  บุญร่วม     ผอ.รร.บ้านตรวจ   
2. นายสมศักดิ์  ลีแสน              ผอ.รร.บ้านฉลีกหนองมะแซว 
3. นายทนงศักดิ์  คงเจริญสุข                   ผอ.รร.บ้านเตาแดก 
4. นางกนกพร  สร้อยจิต             ผอ.รร.บ้านโนนทอง   
5. นายด ารง  ศรพรม                           ผอ.รร.บ้านเกาะตรวจ 
6. นายไชยวัฒน์  พุทธานุ                                ผอ.รร.บ้านหนองหว้า 
7. นายภูมิศักดิ์  จิตบุญ                                  ผอ.รร.บ้านน้อย 
8. นางชนัญธิดา  พากเพียร             ครู รร.วิทยาราษฎร์นุกูล  (แทน) 
9. นายศิริชัย  บุญเอก                              ผอ.รร.บ้านกล้วย 
10. นายทิศ  ซ่อนจันทร์                                  ผอ.รร.ไพลอ านวยวิทย์ 
11. นายสุริยา  ทองเพ่ิม              ผอ.รร.พระจันทร์ศรีสุข 
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. นายวขาน  บัวบาน                           ผอ.รร.บ้านมหาชัย 
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. นายวีระเดช  พูนทรัพย์             ผอ.รร.บ้านพะเนาว์ 
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. นางมนพัทธ์  รุ่งเช้า                          ลาพักผ่อน 
2. นางสาวกานต์ศรันย์  ผิวหอม               ลาพักผ่อน 
3. นายอุทัย  บุญมี                              ติดราชการ 
4. นายอุดม  ภาสดา                            ติดราชการ 
5. ร.ต.อ.สุรชัย  ส ารองพันธ์                   ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.ช าปะโต 
6. ร.ต.ท.เอกชัย สาคร                         ครใูหญ่ รร.ตชด.โคกแสลง 
7. ร.ต.อ.ประธาน แสงเพชร                   ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.พีรยานุเคราะห์ 2 
8. ร.ต.ท.พงศกร  ขันตี                         ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.ตาตุม     
9. ร.ต.อ.วิสูตร  สายสุด                         ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดาฯ 

พิธีการก่อนประชุม 
 1.พิธีเขตสุจริต 

1.1 .เคารพธงชาติ 
1.2 ประกอบพิธีทางศาสนา 
1.3 กล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต    

              
วาระก่อนประชุม   
    การมอบเกียรติบัตร 
            1.โรงเรียนบ้านบักจรัง เกียรติบัตรระดับ สพฐ. “โรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active  
Learning ระดับเขตพ้ืนที่ ปีงบประมาณ 2562 

2.โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร โรงเรียนต้นแบบในการ จัดนิทรรศการ การบริหารจัดการขยะใน 
สถานศึกษา ภายใต้โครงการ สร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 
2562 

3.โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง โรงเรียนต้นแบบในการ จัดนิทรรศการ การบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา  
ภายใต้โครงการ สร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2562 

4.โรงเรียนบ้านหนองแวง  โรงเรียนต้นแบบในการ จัดนิทรรศการ การบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา  
ภายใต้โครงการ สร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2562 
          5.มอบเกียรติบัตรการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแล  
ช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2562   
ระดับเขตตรวจราชการที่ 11 (Cluster) ดังนี้ 

5.1 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจ าปี 2562  
ระดับเงิน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 
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5.2 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  
ประจ าป ี2562 ระดับเงิน ได้แก่ โรงเรียนบ้านศรีสวาย 

5.3 รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับปฐมวัย ประจ าปี 2562 
ระะดับทอง ได้แก่นางดรุณี  ประกอบดี ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม  

5.4 รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   
ประจ าปี 2562 ระดับทองแดง ได้แก่นางสาวเพ็ญพิมล  พลสมบัติ  ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี   
          6. รางวลัการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสังขะวิทยาคม 
              6.1  การแข่งขัน แม็กซ์พลอยส์ เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจ าปี  
พ.ศ.2562  ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 6 รายการแข่งขันเอแม็ท  ระดับประถมศึกษา รับเหรียญคนละ 1 
เหรียญ  -  เด็กหญิงธมนวรรณ  มีมาก      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
          -  เด็กหญิงเยาวภา  ชะบาทอง     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2  รายการแข่งขันเอแม็ท  ระดับประถมศึกษา การแข่งขัน สูตรคูณคิดเลขเร็ว 
เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์  ครั้งที่ 6  ประจ าปีการศึกษา 2562  ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
            6.2  การแข่งขัน สูตรคูณ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์  ครั้งที่  6  ประจ าปีการศึกษา 2562 
ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2  รายการแข่งขันซูโดกุ ระดับ
ประถมศึกษา รับถ้วยรางวัล 1  ใบ เด็กหญิงชัญญารัตน์  อุ่นใจ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ครูผู้สอน  นายสุริยา  ค าทอง 
ผู้อ านวยการโรงเรียน นายสุนทร  อินทรนุช            
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

            เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม นางภานิชา  อินทร์ช้าง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้เปิดการประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
           1.1  ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับรางวัลที่โรงเรียนบ้านบักจรัง เกียรติบัตรระดับ สพฐ. “โรงเรียน
ต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active  Learning ระดับเขตพ้ืนที่ ปีงบประมาณ 2562   โรงเรียนอนุบาล
ปราสาทศึกษาคาร  โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  โรงเรียนบ้านหนองแวง  โรงเรียนต้นแบบในการ จัดนิทรรศการ การ
บริหารจัดการขยะในสถานศึกษา ภายใต้โครงการ สร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2562   
          รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ทักษะชีวิต ประจ าปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 11 (Cluster) ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับเงิน
โรงเรียนบ้านโชคนาสาม   ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับเงิน โรงเรียนบ้านศรีสวาย รางวัลครูต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับปฐมวัย ระดับทอง นางดรุณี  ประกอบดี ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม  
รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ระดับทองแดง นางสาว 
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เพ็ญพิมล  พลสมบัติ  ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี  ขอชื่นชมลูกนักเรียนโรงเรียนสังขะวิทยาคม  ที่ได้รับรางวัล และ
สร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษา  
           1.2  การจัดกิจกรรม“เดิน ว่ิง ไปด้วยกัน แบ่งปันให้น้อง WALK AND RUN SURIN 3” 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ก าหนดจัดกิจกรรม“เดิน วิ่ง ไปด้วยกัน 
แบ่งปันให้น้อง WALK AND RUN SURIN 3” เพ่ือหารายได้เข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาส 
ประสบปัญหาด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในขั้นวิกฤติ และเป็นการส่งเสริมการออกก าลังกาย สร้างความสามัคคีในหมู่ คณะ              
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ร่วมจัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง ไปด้วยกัน แบ่งปันให้น้อง WALK AND RUN 
SURIN 3” เพ่ือรับบริจาคจากผู้ปกครองและชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนตามความเหมาะสม  
ในวันที่  6 ธันวาคม  2562 และน าเงินสบทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 3 ในวันที่ 7 ธันวาคม 
2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จัดกิจกรรม“เดิน วิ่ง ไปด้วยกันแบ่งปันให้น้อง WALK AND RUN SURIN 3 
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 04.00-09.00 น. ณ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
           กองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.สุรินทร์  เขต 3  เป็นกองทุนที่ช่วยเหลือลูกนักเรียนที่ประสบปัญหาบ้านไฟ
ไหม้  เสียชีวิต  การสร้างบ้านให้ลูกนักเรียน  ซึ่งในขณะนี้ได้มอบบ้านให้ลูกนักเรียนไปแล้วจ านวน  7   หลัง 
ขอบพระคุณท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารในวันที่ 7 ธันวาคม  2562  ทุกท่าน  ผู้อ านวยการสุเมธศักดิ์ ทองอ้ม 
ร่วมสนับสนุน  10,000  บาท  ได้เห็นความมีน้ าใจของพ่ีน้องเราแต่ไม่เพียงพอ  งบประมาณท่ีมีอยู่ในระบบประมาณ 
1,800,000 บาท ที่มีรายชื่อผู้สมัครเข้ามารายจ่ายในการจัดกิจกรรมในขณะนี้ประมาณ  800,000 บาท เช่น ค่าเสื้อ  
ค่าเหรียญ ค่ากิจกรรมต่าง ๆ  มอบให้คุณพิกุล ธงไชย สรุปการด าเนินการที่ชัดเจนเปิดเผยได้  เมื่อเสร็จภารกิจก็จะมี
เลี้ยงขอบคุณคณะท างานทุกท่าน 
           1.3  นายไกรสร  กองฉลาด   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านใหม่  ท่านฝากนโยบายเวลาท่านออกพ้ืนที่
อ าเภอเคลื่อนที่  จังหวัดเคลื่อนที่การจัดกิจกรรมให้จัดกิจกรรมแบบเรียบง่าย   ส่วนราชการมีภารกิจเยอะขอให้มอบ
ตัวแทนไปร่วมงาน  มีนโยบายทุกวันศุกร์แต่งไทย หิ้วตะกร้า  หิ้วปิ่นโต  ไปทานเที่ยงด้วยกันเพื่อลดขยะ  
ที่โรงเรียนท่านผอ.และเพ่ือนครูทานข้าวด้วยกัน  บางแห่งอบอุ่นมากซ่ึงท่านผอ.เขต  ต้องการให้เป็ นเช่นนั้น 
หากท าได้ ผอ.โรงเรียน คุณครูกับลูกนักเรียนทานข้าวในตึกเดียวกัน   บรรยากาศจะดีมาก ลูกอนุบาลคุณครูดูแล
อย่างดี  ป.1- ม.3   บางแห่งทานข้าวด้วยกันคุณครูก็อยู่ทานข้าวในละแวกเดียวกันห้องอาหาร  โรงอาหารอยู่ในที่
เดียวกัน  ภารกิจที่ยิ่งใหญ่คือการบริหารจัดการทุกอย่างในโรงเรียน  คุณครูภารกิจที่ยิ่งใหญ่คือการบริหารจัดการ
ห้องเรียนในเรื่องของปีแห่งการนิเทศภายใน   อยากให้เรียกว่านโยบาย   ภารกิจที่ต้องท าคือกิจกรรมการนิเทศ
ภายใน  ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนเดินเยี่ยมเยียนตามห้องเรียนเป็นการนิเทศติดตามภายใน  ผอ.เขต ได้มอบหมายให้
ศึกษานิเทศก์ได้ออกเยี่ยมติดตามภารกิจเรื่องของการนิเทศดูความพร้อมในการจัดห้องเรียน  
            1.4  วันที่ 13  ธันวาคม2562  มีพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ณ  จังหวัดศรีสะเกษ  
เดือนธันวาคม- มกราคมเข้าสู่การสอบปลายภาคและสู่การสอบระดับชาติพร้อมกันทั่วประเทศ   ท าอย่างไรรีบสอน
ให้จบส าคัญท่ีสุด  การสอนไม่จบทันตามหลักสูตรมีผลกระทบกับลูกนักเรียนเป็นอย่างมากนักเรียนอาจท าข้อสอบ
ไม่ได้ขอให้คุณครูวางแผนการสอนให้ดี  คลิปของท่านผอ.โนนสังข์  ผอ.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร  ผอ.สังขะ
วิทยาคม  ได้เปิดได้เห็นเป็นตัวอย่างการเตรียมการวางแผนระยะเวลาปฏิทินตลอดปีระยะยาวจัดท าอะไรอย่างไร
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กิจกรรมไหนอย่างไงจบเมื่อไหร่เป็นหน้าที่ของท่านผอ.และครูวิชาการท่ีต้องท าความเข้าใจกับพ่ีน้องเพ่ือนครู   คน
ส าคัญที่สุดคือนักเรียนจะต้องดูว่าลูกนักเรียนจะต้องตอบอะไรอย่างไงอย่างไร  ตัวเขาเองฝึกตัวเขาเอง  ผู้ปกครองก็
มีความส าคัญเป็นล าดับต่อไป  พ่ีน้องของเราเต็มที่กับภารกิจที่จะต้องท าให้ลูกนักเรียนมีความพร้อมสู่สนามสอบ
อย่างมั่นใจด้วยองค์ความรู้อย่างดี   พ่ีน้องที่ท า  O- net  สูงล าดับ  1-3  ป.6 และ ม.3  ผอ.เขตจัดเงินเดือนพิเศษ
ให้ ขนาดเล็กดูแลให้และขนาดกลางดูแลให้ในส่วนที่จัดวางลงได้ ท่านท าในสิ่งที่เป็นตัวอย่างแล้วผู้บังคับบัญชาชื่นชม
ดูแลให้เพื่อเป็นขวัญก าลังใจเป็นแบบอย่างให้กับพ่ีๆน้องๆ ด้วย  ท าในสิ่งที่ใช่และผู้บังคับบัญชาชื่นใจให้ก าลังใจกับ
ตัวท่าน  ในส่วนของท่านที่มีกิจกรรมดีเด่นต่าง ๆ ตามแนวของ สพฐ.ที่หนังสือมา   ตามเกณฑ์ของ กศจ.สุรินทร์  ที่มี
หนังสือเวียนมาเรื่องย้าย เรื่องความดีความชอบ เขตของเราท าได้ดีมาก  1  เรื่องเกณฑ์  2 คุณสมบัติ เมื่อ
ด าเนินการเสร็จก็น าเสนอ กศจ.สุรินทร์  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแล้วผ่านเป็นเขตที่ได้รับค าชื่นชมในเรื่องเอกสาร
หลักฐาน  ขอขอบคุณทีมงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและทีมงานที่เป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจที่พิจารณาเรื่องนี้   
           1.5  เรื่องวินัยเป็นเรือ่งที่น่าหนักใจ   นิติกรประจ าเขตมีโอกาสได้พูดน้อยมาก  บางเรื่องที่ท าเสนอไปแล้ว
ผ่านอนุกรรมการฯ ไปถึง กศจ.สุรินทร์ แล้ว  แต่ต้องมารื้อใหม่แทนที่จะถามเจ้าของส านวนนิติกรประจ าเขตพ้ืนที่   
นิติกรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นนิติกรของเลขาฯ  ไม่ได้ดูส านวนของท่านแต่ต้นโอกาสที่จะดูแลกัน
ในทางมนุษยธรรมและคุณธรรม  ผู้ปฏิบัติจะยึดแนวทางในการปฏิบัติ  ผู้อ านวยการเขตเป็นผู้บริหารยึดระเบียบ 
 2 อย่าง คือ 1  แนวปฏิบัติระเบียบกฎหมายของทางราชการ  2  การบริหารจัดการ  ด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ท าอย่างไรที่จะให้พ่ีน้องที่สมมุติมีโอกาสเผลอท าพลาดพลั้งไปด้วยเหตุรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ที่ไม่มีเจตนาที่จะท าสิ่งนั้นถ้า
ไม่มีเจตนาก็มีโอกาสได้ดูแลกันได้เต็มที่ เอกสารพยานบุคคลเป็นสิ่งที่ส าคัญ   ฉะนั้นเวลาท าการเงินจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารส าคัญที่สุดขอให้การเงินและพัสดุในโรงเรียนคุยกันให้เข้าใจกันเป็นเสียงเดียวกัน  ถ้าหากไม่เข้าใจกันเหตุที่
ร้องเรียนก็คือคนในของโรงเรียนอาจเกี่ยงงานอาจถูกท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดความน้อยใจ ต้องคุยท าความเข้าใจส าคัญ
อย่างไรมีความจ าเป็นอย่างไร  เอกสารหลักฐานต้องเก็บไว้ให้หมด  เพ่ือเป็นหลักฐานของทางราชการ 
 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ครั้งท่ี 3/2562  เมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2562 
             ประธานแจ้งให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมหากมีข้อแก้ไข  ปรับปรุง ให้แจ้งที่กลุ่มอ านวยการ
เพ่ือแก้ไขต่อไป 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1  กลุ่มอ านวยการ 
             3.1.1 การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562    
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ขอให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย แบบ ปค.1, ปค.4, ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5 
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แล้วจัดส่งให้ กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมที่ www.surin3.go.th หัวข้อดาวน์โหลด เลือกกลุ่ม
อ านวยการ  
           3.1.2 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจ าปี 2562  

                   ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดจะน าผ้าพระกฐินพระราชทาน  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2562 ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่จ าพรรษา  
ณ วัดโยธานิมิต (โบสถ์) ต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
 เวลา 09.39 น. ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด
ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจ าปี 2562 ในครั้งนี้  ตามก าลังศรัทธา โดยรวบรวมเงินร่วม
อนุโมทนาได้ที่กลุ่มอ านวยการ 

3.1.3 ขอความร่วมมือจ าหน่ายสลากกาชาดการกุศล ประจ าปี 2562  

                   ด้วยจังหวัดสรุินทร์ โดยส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดท าสลากกาชาดการกุศลจ าหน่าย
เพ่ือจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทยและส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และกิจกรรมอัน
เป็นสาธารณกุศลของจังหวัดสุรินทร์ โดยก าหนดออกรางวัล ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  เวลา 21.00 น. 
ณ เวทีกลางเนื่องในงาน “ มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจ าปี 2562” บริเวณสนามศรีณรงค์ ต าบลนอกเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  เพ่ือให้การจ าหน่ายสลากกาชาดการกุศล ประจ าปี 2562 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงขอความร่วมมือ
จ าหน่ายสลากกาชาดการกุศล ประจ าปี 2562 และน าส่งเงินจากการจ าหน่ายสลากกาชาดที่กลุ่มอ านวยการ ภายใน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือจักได้รวบรวมน าส่งจังหวัดสุรินทร์ต่อไป 

           3.1.4  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  
                ด้วยขณะนี้ใกล้เวลาที่สถานศึกษาจะเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งในระหว่างปิดภาคเรียนมี
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เกิดภัยธรรมชาติในหลายพื้นท่ี เช่น วาตภัย อุทกภัย พายุฤดูร้อน ซึ่งเป็นเหตุ
ให้อาคาร วัสดุอุปกรณ์ ต้นไม้และสิ่งแวดล้อมโดยรวม เกิดช ารุดเสียหาย อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล 
สายไฟฟ้าขาด มีการระบาดของโรค เหตุร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อนักเรียนและบุคลากร 
               ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จึงขอความร่วมมือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

ด าเนินการแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและด าเนินการตามแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
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3.2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
           3.2.1  การจัดกิจกรรม“เดิน ว่ิง ไปด้วยกัน แบ่งปันให้น้อง WALK AND RUN SURIN 3” 

   ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ก าหนดจัดกิจกรรม“เดิน วิ่ง ไปด้วยกัน 
กัน แบ่งปันให้น้อง WALK AND RUN SURIN 3” เพ่ือหารายได้เข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาส 
ประสบปัญหาด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในขั้นวิกฤติ และเป็นการส่งเสริมการออกก าลังกาย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดย
ก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการ ดังนี้ 
             3.2.1.1 ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ร่วมจัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง ไปด้วยกัน แบ่งปันให้น้อง 
WALK AND RUN SURIN 3” เพ่ือรับบริจาคจากผู้ปกครองและชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนตามความ
เหมาะสม ในวันที่  6 ธันวาคม  2562  และน าเงินสบทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 3  
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

3.2.1.2 สพป.สุรินทร์ เขต3 จัดกิจกรรม“เดนิ วิ่ง ไปด้วยกันแบ่งปันให้น้อง WALK AND RUN SURIN 3 
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 04.00-09.00 น. ณ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
           3.2.1.3  ระยะทางการเดิน วิ่ง และค่าสมัคร 

- Fun Run ระยะทาง 5 กม.                 ค่าสมัคร 350  บาท 
- Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กม.    ค่าสมัคร 450  บาท 
- VIP เดิน วิ่ง ได้ทุกระยะ                    ค่าสมัคร 1,000 บาท 

 3.2.1.4  เส้นทางวิ่ง 
                  - ระยะทาง  5 กม.  จุดปล่อยตัวที่หน้าอาคารร่มโพธิ์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เดิน วิ่งไปตาม 
เส้นทางถนนปราสาท– สุรินทร์ ผ่านห้างโลตัส ตลาดอ าเภอปราสาท ที่ว่าอ าเภอปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  
และไปกลับตัวที่ไฟแดงสามแยกสีโค ตามเส้นทางเดิมเข้าสู่เส้นชัยที่สนามกีฬาโรงเรียนปราสาท สพป.สุรินทร์  
เขต 3         
                 - ระยะทาง  10.5 กม.  จุดปล่อยตัวที่หน้าอาคารร่มโพธิ์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เดิน วิ่งไปตาม 
เส้นทางถนนปราสาท – สุรินทร์ ผ่านห้างโลตัส ตลาดอ าเภอปราสาท ที่ว่าอ าเภอปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร 
ส านักงานไฟฟ้าอ าเภอปราสาท และไปกลับตัวที่หน้าวัดบ้านตาลวก ตามเส้นทางเดิมเข้าสู่เส้นชัยที่สนามกีฬา
โรงเรียนปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3 

3.2.1.5 การรับเสื้อ รับในวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. และวันที่ 7 ธันวาคม  
2562 ตั้งแต่เวลา 04.30-05.30 น. 

3.2.1.6  การรับเหรียญ  ก าหนดไว้ดังนี้ 
   - Fun Run ระยะทาง 5 กม. รับ 500  คนแรกที่เข้าเส้นชัย  
   - Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กม. รับทุกคนที่เข้าเส้นชัย 

3.2.1.7 การมอบรางวัล  มอบถ้วยรางวัลกับเงินรางวัล ดังนี้ 
    - Fun Run ระยะทาง 5 กม. ประเภทเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี และประเภททั่วไปเข้าเส้นชัย 

อันดับที่ 1  ได้ถ้วยรางวัล พร้อมเงิน 1,000 บาท อันดับที่ 2  ของที่ระลึก พร้อมเงิน 700  บาท  อันดับที่ 3   
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ของที่ระลึก พร้อมเงิน 500  บาท   
  - Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กม. และ  VIP  ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี ชายหญิง อายุเกิน 
15 ปี ชายหญิง  อายุ 16-25  ปี ชายหญิง  อายุ 26-35  ปี ชายหญิง  อายุ 36-45  ปี ชายหญิง  อายุ 46-55  ปี 
ชายหญิง อายุ 56 ปีขึ้นไป ชายหญิง   เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1  ได้ถ้วยรางวัล    พร้อมเงิน 1,000  บาท อันดับที่ 2  
ของที่ระลึก พร้อมเงิน 700  บาท  อันดับที่ 3  ของที่ระลึก พร้อมเงิน 500  บาท    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ส าหรับท่าน 
ใดที่สนใจกิจกรรมเดิน วิ่งฯ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์  เขต 3 และ
ทาง google form  ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  11  พฤศจิกายน 2562 (ส าหรับท่านที่สมัครหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2562  
สพป.สุรินทร์ เขต 3 จะจัดส่งเสื้อให้ในภายหลังและต้องช าระค่าจัดส่งจ านวน 50 บาท) 

 

ก าหนดการ “เดิน วิ่ง ไปด้วยกัน แบ่งปันให้น้อง WALK AND RUN SURIN 3” 

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

…………………… 

วันที่ 2-6 ธันวาคม 2562   

เวลา 09.00 – 17.00  น.   รบัเสื้อ หมายเลขวิ่ง  ณ หอประชุมปราสาททอง สพป.สุรินทร์ เขต 3 

วันที่ 7  ธันวาคม 2562 

เวลา 04.00-05.30  น.   - ลงทะเบียนรับรายงานตัว/ รับเสื้อ /เบอร์วิ่ง (BIB) 

เวลา 05.30-05.45  น.     - พิธีเปิด 

    -  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ทุกคนพร้อมกันที่เวทีกลาง (โดมโรงเรียนปราสาท)  

                          -  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณเวทีกลาง (โดมโรงเรียนปราสาท) 

  -  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการ   
     จัดกิจกรรม “เดนิ วิ่ง ไปด้วยกัน แบ่งปันให้น้อง WALK AND RUN SURIN 3” 
  -  ประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท  ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง 

เวลา 05.45 น.     -  ปล่อยตัวนักวิ่ง  Mini Marathon (10.5 Km)     

เวลา 05.50 น.     -  ปล่อยตัวนักวิ่ง FunRun (5 Km) 

เวลา 08.00 น.     -  นักวิ่งคนสุดท้ายเข้าเส้นชัย 

เวลา 08.00– 08.30 น.         -  พิธีมอบรางวัลและเหรียญ 

เวลา 08.30 – 09.00 น.        -  รับมอบเงินบริจาคจากโรงเรียนในสังกัด 

เวลา 09.00 น.     - พิธีปิด 



36 
 

หมายเหตุ  1.. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

  2. การแต่งกาย  เสื้อเดิน วิ่ง ไปด้วยกัน แบ่งปันให้น้อง WALK AND RUN SURIN 3” 

ที่ประชุม :  รับทราบ 

3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
            3.3.1 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     ด้วย สพป.สุรินทร์  เขต 3 ได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดการย้ายของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ที่จะย้ายประจ าปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่างน าเสนอ อกศจ. 

และ กศจ. สุรินทร์ ดังนี้ 
                    1 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา  มีต าแหน่งว่างทั้งสิ้น  จ านวน  11  อัตรา 
จะพิจารณาย้ายภายในจังหวัดก่อน  หลังจากนั้นจะพิจารณารับย้ายจากต่างจังหวัด ตาม ว 24  และต าแหน่งที่เหลือ  
จะพิจารณาบรรจุจากผู้ที่สอบคัดเลือกได้ตามประกาศ ของ กศจ.สุรินทร์ 
                   2  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  มีต าแหน่งว่างทั้งสิ้น จ านวน  37 อัตรา 
ต าแหน่งว่างดังกล่าวไม่มีผู้ยื่นค าร้องขอย้าย และไม่มีบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  ต้องรอประกาศสอบครั้งใหม่ 
            3.3.2  ต าแหน่งพนักงานราชการ (ครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง) 
        สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณ ให้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ในการจ้างพนักงานราชการ ต าแหน่ง ครูผู้สอน  
และต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยง เท่ากับอัตราเดิมที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น  182  อัตรา และได้แจ้งให้โรงเรียนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้ว  หากอยู่ในระดับดีขึ้นไป  ก็ให้จ้างต่อไป  หากประเมินต่ ากว่าระดับดี 2 ครั้งก็ให้เลิกจ้าง  
           3.3.3  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
             สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณ ให้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน เท่ากับบุคลากรเดิมที่ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
                 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ  เงินเดือน  15,000  บาท  จ านวน  113 ราย 
       2.เจ้าหน้าที่ธุรการ  เงินเดือน             9,000  บาท  จ านวน  120 ราย 
      ได้แจ้งให้โรงเรียนด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรเดิม  หากผ่านเกณฑ์การประเมินก็ให้
จ้างคนเดิมต่อไป  หากไม่ผ่านเกณฑ์ให้ยกเลิกการจ้าง 
              3.3.4 ต าแหน่งนักการภารโรง (ลูกจ้างชั่วคราว)    
              สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณ ให้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง นักการภารโรง 
เท่ากับบุคลากรเดิมที่ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
                 1. จัดสรรอัตราเท่ากับบุคลากรเดิมที่ปฏิบัติงาน     79     อัตรา 
                 2. จัดสรรอัตราให้เพ่ิมเติมอีก                  6     อัตรา 
      ได้แจ้งให้โรงเรียนด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรเดิม  หากผ่านเกณฑ์การประเมินก็ให้
จ้างคนเดิมต่อไป  หากไม่ผ่านเกณฑ์ให้ยกเลิกการจ้าง 
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     สว่นต าแหน่งที่ได้เพ่ิมอีก  6  อัตรา  สพป.สุรินทร์ เขต 3 จะด าเนินการพิจารณาจัดสรรให้โรงเรียนที่ขาดแคลน

นักการภารโรงต่อไป 

          3.3.5 ต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม (ลูกจ้างชั่วคราว) 
               สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณ ให้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็ก
พิการเรยีนร่วม เท่ากับบุคลากรเดิมท่ีปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
              1 จัดสรรอัตราเท่ากับบุคลากรเดิมท่ีปฏิบัติงาน  51 อัตรา 
              2 จัดสรรอัตราให้เพ่ิมเติมอีก      7       อัตรา 
               สพป.สุรินทร์เขต 3 ได้แจ้งให้บุคลากรเดิมปฏิบัติงานที่โรงเรียนเดิมไปพลางก่อนตั้งแต่วันที่  1 
พฤศจิกายน 2562  และจะพิจารณาเกลี่ยไปให้โรงเรียนที่มีเด็กพิการเรียนร่วมตามเกณฑ์ต่อไป (จะพิจารณาเกลี่ยทุก
ปีที่มีเด็กพิการเรียนร่วมตามเกณฑ์) 
              ส่วนต าแหน่งที่ได้อัตราเพิ่มเติมอีก  7  อัตรา  จะด าเนินการพิจารณาจัดสรรให้โรงเรียนที่มีเด็กพิการ
เรียนร่วมตามเกณฑ์  และโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอัตราเพิ่มเติม ด าเนินการสรรหาต่อไป 
           3.3.6.ต าแหน่งบุคลากรวิทย์-คณิต 
             ต าแหน่งบุคลากรวิทย์-คณิต ขณะนี้บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม  จ านวน  17  คน  ได้รายงานขอให้ 
สพฐ.จัดสรรงบประมาณให้ต่อไปแล้ว  บุคลากรวิทย์-คณิต  จะเกลี่ยไปให้โรงเรียนใหม่ทุก 3 ปี 
           3.3.7.ต าแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
             ดว้ย สพฐ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างต าแหน่งครูผู้

ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  2563  ลดลง  ในการนี้จึงให้สถานศึกษาในสังกัด ที่ประสงค์จะขอรับ

การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  จัดท ารายละเอียดข้อมูลของสถานศึกษาท่ีต้องการขอรับการจัดสรร

อัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  จัดส่งถึง  สพป.สุรินทร์ เขต 3 ภายในวันที่ 7  

พฤศจิกายน 2562  เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรอัตราให้สถานศึกษาต่อไป 

           3.3.8.การเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/
ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว 
              สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  เลื่อนค่าจ้าง  เลื่อนค่าตอบแทน
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
              1 ต าแหน่ง รอง ผอ.สพท. บุคลากร  38 ค.(2) ศึกษานิเทศก์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา   
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูผู้สอนได้ด าเนินการเสร็จแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ อกศจ.และ กศจ. ต่อไป 
              2 ต าแหน่งลูกจ้างประจ าทุกต าแหน่ง (ช่างไม้  ช่างไฟฟ้า  ธุรการ พนักงานขับรถยนต์)  
            สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ด าเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างเสร็จแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่างให้โรงเรียน

ด าเนินการออกค าสั่ง และแจ้งให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป 
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              3  ต าแหน่งพนักงานราชการ (ครูผู้สอน  ครูพ่ีเลี้ยง) 
            สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ด าเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างเสร็จแล้ว  สพป.สุรินทร์เขต 3 ได้ด าเนินการ
ออกค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทนแล้ว  และแจ้งให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ด าเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไปแล้ว 
           3.3.9.การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย  (ว 19 ปี 2561) 
            ใหโ้รงเรียนที่มีข้าราชการครูได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ให้จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ให้แก่ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่  จ านวน  3  คน ประกอบด้วย 
              1  ผู้อ านวยการสถานศึกษา             ประธานกรรมการ 
              2  ผู้ด ารงต าแหน่งครูในถานศึกษา                      กรรมการ 
                        3  ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา                  กรรมการ 
                  กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ให้สถานศึกษาท่ีครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งจากสถานศึกษาอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงเป็นกรรมการ  ได้ตามความเหมาะสม  
ที่ประชุม :  รับทราบ        
3.4  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไม่มี 
3.5 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

3.5.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้แจ้งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี2562 
เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4  (30 กันยายน 2562) เป้าหมายของรัฐตั้งไว้ ร้อยละ 100   สพป.สุรินทร์ เขต 3 
มีผลการเบิกจ่ายดังนี้  
ล าดับที่เบิก
เบิกจ่ายมาก 
ไปน้อย 
(สพป.) 

รายการ งบที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

115 งบลงทุน 90,547,101.04 50,573,229.89  55.85 39,973,871.1

5 

44.11 

28 งบด าเนินงาน 95,712,400.96 94,688,832.04 97.77 2,136210.26 2.23 

56 งบอุดหนุน 226,328,357.0

0 

226,303,002.0

0 

99.99 25,355.00 0.01 

7 งบรายจ่ายอื่น 12,380.00 12,380.00 100.00 0 0 
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      การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอให้โรงเรียน 10 โรง ที่อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เร่งรัดการ

ด าเนินการ 

3.5.2 ซ้อมความเข้าใจการในท าสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในปีงบประมาณพ.ศ.2563 
   ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี 2563 
(งบประมาณปี2562 ไปพลางก่อน) และที่ได้รับเงินประจ างวดแล้วดังนี้ 
1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการเงินประจ างวด 4 เดือน (ตุลาคม2562-มกราคม 2563)  

 อยู่ระหว่างเบิกเงิน 
2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ อัตรา 15,00 บาท  จ านวน 115 อัตรา สมทบประกันสังคม 750 บาท จัดสรร 

ให้ก่อน 4 เดือน (ตุลาคม2562-มกราคม2563)  อยู่ระหว่างเบิกจ่าย  
3 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการอัตรา 9,000.- บาท จ านวน 118 อัตรา จัดสรรให้ก่อน 3 เดือน(ตุลาคม 2562 

ธันวาคม 2562) รอสัญญาจากโรงเรียนเพื่อรวบรวมเบิกจ่าย 
      3.5.3 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 (70 %)   ภาคเรียนที่ 2/2562  จ านวน 3 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างเบิกจ่ายดังนี้ 
                1 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
                2 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                3 ค่าจัดการเรียนการสอน 
      3.5.4 การปฏิบัติตามค าพิพากษาศาลปกครองกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหัก
เงินเดือนเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเพื่อช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 
2551  ซึ่งให้ด าเนินการภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 

     ที่ประชุม :  รับทราบ 

3.6 กลุ่มนโยบายและแผน 

          3.6.1 เรื่องการจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 
         การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
สพฐ.แจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแนวทางและแบบฟอร์มการขอตั้งงบประมาณ    คาดว่าจะด าเนินการ
ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562  จึงให้โรงเรียนได้ศึกษาแนวทางการขอตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  เป็นการเตรียมการไปพลางก่อน  เมื่อได้รับแจ้งปฏิทินการขอตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
จาก สพฐ.แล้ว จะแจ้งให้โรงเรียนจัดส่งค าขอตั้งงบประมาณต่อไป 
          3.6.2  การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563  – 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
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    สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2563 
– 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เมื่อวันที่ 16  – 18 ตุลาคม 
2562 และจะได้เชิญคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพ่ือประชุมสรุปและจัดท ารูปเล่ม  
          3.6.3  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์                                     
                  อบจ.สุรินทร์ แจ้งว่าเพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีความคล่องตัวและเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด หากโรงเรียนประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้าน
การศึกษาจาก อบจ.สุรินทร์ โรงเรียนสามารถเสนอโครงการได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 
ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ รับรองว่า ไม่มีงบประมาณสนับสนุนตามโครงการดังกล่าว  
 ที่ประชุม :  รับทราบ             
3.7กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

3.7.1 รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   วันที่ 3 – 4  ตุลาคม  2562 

1. โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน     จ านวน  242  โรงเรียน 
2. กิจกรรมการแข่งขัน    จ านวน  281  กิจกรรม 
3. กิจกรรมที่ด าเนินการแข่งขัน   จ านวน  249  กิจกรรม 
4. ทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขัน    จ านวน   2,762  ทีม 
5. นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน    จ านวน  6,419  คน 
6. ครูผู้ฝึกสอน     จ านวน   4,349  คน 
7. กรรมการตัดสินการแข่งขัน   จ านวน   862   คน 

รวม    จ านวน  11,628  คน 
8. จ านวนโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  103  โรงเรียน 
9. ล าดับที่การแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ล าดับที่  24   

 

3.7.2  สรุปอันดับผลการแข่งขันและเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 69  

ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ (ระดับชาติ)  
ที ่ โรงเรียน เหรียญรางวัล ที ่ โรงเรียน เหรียญรางวัล 

ชนะเลิศ รอง 
1 

รอง 
2 

รวม ชนะเลิศ รอง  
1 

รอง  
2 

รวม 

1 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 16 11 6 33 18 โรงเรียนบ้านก าไสจาน 4 1 1 6 
2 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษา

คาร 
12 5 6 23 19 โรงเรียนบ้านกระสัง 4 1 0 5 

3 โรงเรียนบ้านเลิศอรณุ 9 2 2 13 20 โรงเรียนศาลาสามคัค ี 4 0 2 6 
4 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค ์ 8 0 1 9 21 โรงเรียนประชาสามัคค ี 3 5 1 9 
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5 โรงเรียนบ้านเถกิง 7 6 2 15 22 โรงเรียนบ้านโตงน้อย 3 4 3 10 
6 โรงเรียนบ้านโจรก 6 1 2 9 23 โรงเรียนบ้านจารย์(สังขะ) 3 4 3 10 
7 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 6 1 2 9 24 โรงเรียนบ้านมะเมียง 3 3 0 6 
8 โรงเรียนบ้านอาโพน 6 1 2 9 25 โรงเรียนบ้านโคกไทร 3 2 3 8 
9 โรงเรียนเทศบาลสังขะ 5 1 3 9 26 โรงเรียนบ้านโพธ์ิกอง 3 1 2 6 
10 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์

บ ารุง) 
5 1 2 8 27 โรงเรียนบ้านละมงค ์ 3 1 2 6 

11 โรงเรียนบ้านอ าปึล 5 1 0 6 28 โรงเรียนบ้านตาโมม 3 1 0 4 
12 โรงเรียนบ้านพระแก้ว 4 7 3 14 29 โรงเรียนหนองโสนวิทยา 3 0 4 7 
13 โรงเรียนบ้านตาเสาะ 4 4 1 9 30 โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้าน

ระมาดค้อ) 
3 0 2 5 

14 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 4 3 4 11 31 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 3 0 1 4 
15 โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง 4 2 3 9 32 โรงเรียนบ้านด่าน 3 0 1 4 
16 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 4 2 2 8 33 โรงเรียนบ้านสน 3 0 0 3 
17 โรงเรียนทุ่งมน(ริมราษฎร์

นุสรณ์) 
4 1 6 11 34 โรงเรียนบ้านแนงมุด 3 4 2 9ท 

ที ่
 

โรงเรียน เหรียญรางวัล ที ่ โรงเรียน เหรียญรางวัล 
ชนะเลิศ รอง 

1 
รอง 
2 

รวม ชนะเลิศ รอง 
1 

รอง 
2 

รวม 

35 โรงเรียนบ้านกะป ู 2 4 1 7 70 โรงเรียนเจรญิราษฎร์วิทยา 1 1 1 3 
36 โรงเรียนบ้านสวายซอ 2 3 2 7 71 โรงเรียนบ้านอุโลก 1 1 1 3 
37 โรงเรียนบ้านศรีนวล 2 3 1 6 72 โรงเรียนบ้านโคกกรม 1 1 1 3 
38 โรงเรียนบ้านกะดาด 2 2 2 6 73 โรงเรียนบ้านปลดั 1 1 1 3 
39 โรงเรียนภูมินิยมพัฒนา 2 2 1 5 74 โรงเรียนบ้านโนนสบาย 1 1 1 3 
40 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 2 2 0 4 75 โรงเรียนมหาราช ๔ 1 1 0 2 
41 โรงเรียนบ้านสะแร 2 2 0 4 76 โรงเรียนไพลอ านวยวิทย ์ 1 1 0 2 
42 โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) 2 2 0 4 77 โรงเรียนบ้านตาเบา 1 1 0 2 
43 โรงเรียนบ้านส าเภาลูน 2 2 0 4 78 โรงเรียนบ้านกุง 1 1 0 2 
44 โรงเรียนบ้านโสน 2 2 0 4 79 โรงเรียนบ้านเตาแดก 1 1 0 2 
45 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 1 3 6 80 โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาต ิ 1 0 3 4 
46 โรงเรียนบ้านสะเดา 2 1 1 4 81 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1 0 2 3 
47 โรงเรียนบ้านส าโรง 2 1 1 4 82 โรงเรียนบ้านโคกตะเคยีน 1 0 1 2 
48 โรงเรียนบ้านหนองคันนา 2 0 1 3 83 โรงเรียนบ้านกูน 1 0 1 2 
49 โรงเรียนบ้านปวงตึก 2 0 1 3 84 โรงเรียนบ้านตรวจ 1 0 1 2 
50 โรงเรียนบ้านน้อย 2 0 1 3 85 โรงเรียนบ้านคูตัน 1 0 1 2 
51 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 2 0 0 2 86 โรงเรียนบ้านอ าปึลกง 1 0 1 2 
52 โรงเรียนบ้านหนองจูบ 2 0 0 2 87 โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด 1 0 1 2 
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53 โรงเรียนบ้านบุอันโนง 2 0 0 2 88 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 1 0 1 2 
54 โรงเรียนบ้านสโีค 2 0 0 2 89 โรงเรียนบ้านจรสั 1 0 1 2 
55 โรงเรียนบ้านตะโนน 1 9 3 13 90 โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐ

อนุกูล) 
1 0 1 2 

56 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 1 5 2 8 91 โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์) 1 0 1 2 
57 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1 4 3 8 92 โรงเรียนบ้านรุน 1 0 0 1 
58 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 1 3 2 6 93 โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์

วิทยาคม 
1 0 0 1 

59 โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค ์ 1 2 3 6 94 โรงเรียนบ้านเสรียง 1 0 0 1 
60 โรงเรียนบ้านร่มเย็น 1 2 2 5 95 โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา 1 0 0 1 
61 โรงเรียนบ้านสระทอง 1 2 1 4 96 โรงเรียนบ้านตาคง 1 0 0 1 
62 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 1 2 0 3 97 โรงเรียนนคิมสร้างตนเองปราสาท ๔ 1 0 0 1 
63 โรงเรียนบ้านถนนชัย 1 2 0 3 98 โรงเรียนเพียงหลวง ๘ 1 0 0 1 
64 โรงเรียนบ้านตาพราม 1 1 4 6 99 โรงเรียนบ้านณรงค ์ 1 0 0 1 
65 โรงเรียนปราสาท 1 1 2 4 100 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1 0 0 1 
66 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 1 2 4 101 โรงเรียนบ้านคูขาด 1 0 0 1 
67 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 1 2 4 102 โรงเรียนบ้านปราสาท 1 0 0 1 
68 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 1 1 1 3 103 โรงเรียนบ้านโคลด 1 0 0 1 
69 โรงเรียนบ้านตาวร 1 1 1 3       

 
3.7.3   แจ้งปฏิทินการสอบประเมินผลระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562  

วัน-เดือน-ปี รายการการทดสอบ หน่วยงานที่ด าเนินการ หมายเหตุ 

1 กุมภาพันธ์  2563 สอบ O-NET  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน 

ดาวน์โหลด แนวทาง
ทางการออกสอบ 
testBlueprint  

จากเวบ็ไซต ์
https://www.niets.or.th 

1-2 กุมภาพันธ์  2563 สอบ O-NET  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

29 กุมภาพันธ์  2563- 
1 มีนาคม  2563  

สอบ O-NET  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

11-14 กุมภาพันธ์  2563 สอบประเมินความสามารถ
ในการอ่านของผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  

ส านักงานทดสอบทาง
การศึกษา  
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดาวน์โหลด แนวทาง
ทางการออกสอบ 
testBlueprint  

จากเวบ็ไซต ์
http://bet.obec.go.th 

4 มีนาคม  2563  สอบประเมินคุณภาพผู้เรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

https://www.niets.or.th/
http://bet.obec.go.th/
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     มีนาคม  2563  สอบประเมินข้อสอบ
มาตรฐานกลาง  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,4,5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 

รอมติสอบพร้อมกันทั้ง
จังหวัด 

 

3.7.4 สนามสอบการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  2562  

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 23 สนาม 
เครือข่าย

จัดการศึกษาที่ 
สนามสอบ หัวหน้าสนามสอบ เบอร์โทรศัพท์ จ านวน

นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวน
ห้องสอบ 

ปราสาท 1 โรงเรียนอนุบาลปราสาท
ศึกษาคาร 

นายธรรมนูญ  บุญงอก 085-639-2996 479 17 

ปราสาท 2 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา นายธีรพงษ์  บุญประสิทธิ์ 085-015-6714 199 8 
ปราสาท 3 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ นายเติมศักดิ์  สว่าง  094-013-1911 148 6 
ปราสาท 4 โรงเรียนกันทราราม(นุ่น

ศึกษาคาร) 
นายมิตรชัย  สุชาติสุนทร 087-2590972 166 7 

ปราสาท 5 โรงเรียนบ้านโคกทม นายศุภชัย  ลวดเงิน 089-578-5496 220 8 
ปราสาท 6 โรงเรียนบ้านกูน นายวินัย   เหมือนแก้ว 085-468-1806 237 9 
ปราสาท 7 โรงเรียนบ้านบักดอก นายศักดิ์สิทธิ์ สาพิมพา 06-2151-1319 193 8 
ปราสาท 8 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม นางอินทิรา  พอใจ 084-928-9934 181 7 
สังขะ 1 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี นายไพบูลย์ แก้วใส 086-451-6036 296 10 
สังขะ 2 โรงเรียนบ้านสะกาด นายวินัย  ดาสั่ว 089-719-4545 234 8 
สังขะ 3 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ นายทนง  ไหวดี 089-719-7481 264 9 
สังขะ 4 โรงเรียนบ้านตาพราม นายบุตรสี   หมื่นสุข 087-260-1072 163 7 
สังขะ 5 โรงเรียนบ้านกระสัง นายสมยศ  ทองเต็ม 089-581-9930 277 11 
สังขะ 6 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ นายสงวน  ศาลางาม 090-587-4741 301 11 

กาบเชิง 1 โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง นายมนตรี  สายพญาศรี 085-682-3397 239 8 
กาบเชิง 2 โรงเรียนบ้านคูตัน นายประทีป  สงกล้า 081-977-2023 226 9 
กาบเชิง 3 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน นายกิตติพงษ์  มังกร 087-951-1058 293 11 
บัวเชด 1 โรงเรียนบ้านจรัส นายสานิตย์  หาชา 090-269-2035 362 13 
บัวเชด 2 โรงเรียนบ้านสะเดา นายสงวน  ค าลอย 084-479-6214 216 6 

พนมดงรัก 1 โรงเรียนบ้านอุโลก นายจงรักษ์ อิ้วประโคน 089-845-8139 297 11 
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พนมดงรัก 2 โรงเรียนบ้านจีกแดก นางล าไย  บ ารุง  
ครู รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจีก
แดก 

082-205-9203 181 7 

ศรีณรงค์ 1 โรงเรียนวิทยาราษฏร์นุกูล นายชู  จุดโต 093-532-3615 250 10 
ศรีณรงค์ 2 โรงเรียนบ้านตะโนน นายปราโมทย์  พลศักดิ์เดช 086-256-1919 251 9 

 
สนามสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2562  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จ านวน 14 สนาม 
เครือข่าย

จัดการศึกษาที่ 
สนามสอบ หัวหน้าสนามสอบ โทรศัพท์ จ านวน

ห้องสอบ 
จ านวน

นักเรียนที่
เข้าสอบ 

ปราสาท 1,2,3 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฏร์
วิทยา) 

นางกรรภิรมย์  อักษร    
ครู รักษาการผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐ
ราษฏร์วิทยา) 

080-2936591 136  

ปราสาท 4,5 โรงเรียนอมรินทราวารี นายชัยยุทธ หิรัญวิบูลย ์ 086-025-9899 112 5 
ปราสาท 6,7,8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

ปราสาท 
นายนิติธร  ผะงาตุนัตถ์ 083-364-6956 201 8 

สังขะ 1,3,6 โรงเรียนสังขะวิทยาคม นายสุนทร  อินทร์นุช 089-625-4231 314 11 
สังขะ 2 โรงเรียนบ้านตาโมม นายวินัย   นาคแสง 087-868-8749 128 5 

สังขะ 4,5 โรงเรียนบ้านพระแก้ว นายดรุณ  เจนจบ 089-847-8658 155 6 
กาบเชิง 1 โรงเรียนบ้านตะเคียน นายอัมรินทร์   บุญเจียม 089-583-0596 50 2 
กาบเชิง 2 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร นายสนอง  ดาทอง 098-174-5329 131 5 
กาบเชิง 3 โรงเรียนบ้านแนงมุด นายเทวัน  พอใจ 084-730-4662 99 4 
บัวเชด 1 โรงเรียนบ้านโอทะลัน นางบุญสนอง  หนูคง 099-267-6108 90 3 
บัวเชด 2 โรงเรียนบ้านสะเดา นายสงวน  ค าลอย 084-479-6214 40 2 

พนมดงรัก1,2 โรงเรียนบ้านตาเมียง นายเพชร  อ่ึงชื่น 084-429-3534 187 7 
ศรีณรงค์ 1 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว นายสมศักดิ์  ลีแสน 082-320-5019 134 5 

    ศรีณรงค์ 2 โรงเรียนบ้านโสน นายชูชาติ  คิดดี 087-243-3347 182 7 
 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
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3.8 ตรวจสอบภายใน 
3.8.1     การตรวจสอบภายในสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

            ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ซึ่งได้ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ จ านวน  ประเด็น ได้แก่ 1) การเงิน และการบัญชี 2) เงินโครงการ
อาหารกลางวัน โดยก าหนดตรวจสอบภายในสถานศึกษา จ านวน 40 แห่ง ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 – 
21 กุมภาพันธ์ 2563    ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายเจ้าหน้าที่    
ผู้รับผิดชอบประเด็นดังกล่าวข้างต้น จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องรอรับการตรวจสอบตามวันดังกล่าวด้วย   

ล าดับที่ 

 

หน่วยงาน/โรงเรียน วัน เดือน ปีท่ีเข้าตรวจ หมายเหตุ 

  อ าเภอบัวเชด     

1 กลาโหมราชเสนา 2 25-พ.ย.-62   

2 บ้านบัวขุนจง (กรป.กลางอุปถัมภ์) 26-พ.ย.-62   

3 บ้านบัวเชด 28-พ.ย.-62   

4 บ้านสะเดา 29-พ.ย.-62   

 อ าเภอศรีณรงค์     

5 บ้านฉลีก 2-ธ.ค.-62   

6 บ้านแดง 3-ธ.ค.-62   

7 บ้านตรวจ 12-ธ.ค.-62   

8 บ้านโนนทอง 13-ธ.ค.-62   

9 บ้านโสน 16-ธ.ค.-62   

 อ าเภอสังขะ     

10 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 17-ธ.ค.-62   
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11 ดมวิทยาคาร 19-ธ.ค.-62   

12 บ้านกะปู 20-ธ.ค.-62   

13 บ้านช าสมิง 23-ธ.ค.-62   

14 บ้านโดง  24-ธ.ค.-62   

15 บ้านตาโมม 26-ธ.ค.-62   

16 บ้านเถกิง 27-ธ.ค.-62   

17 บ้านแสนกาง 6-ม.ค.-63   

18 หนองโสนวิทยา 7-ม.ค.-63   

19 บ้านลันแต้ 9-ม.ค.-63   

20 บ้านโนนสบาย 10-ม.ค.-63   

 อ าเภอกาบเชิง     

21 หนองโยโคกปืด 20-ม.ค.-63   

22 เกษตรอีสานสามัคคี 21-ม.ค.-63   

23 บ้านสระทอง 23-ม.ค.-63   

 อ าเภอพนมดงรัก     

24 บ้านหนองคันนา 24-ม.ค.-63   

25 บ้านตาเมียง 27-ม.ค.-63   

26 บ้านพนมดิน 28-ม.ค.-63   

27 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 30-ม.ค.-63   

28 บ้านละเอาะ 31-ม.ค.-63   
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29 บ้านสระแก้ว 3-ก.พ.-63   

 อ าเภอปราสาท     

30 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 4-ก.พ.-63   

31 บ้านละลมระไซ 6-ก.พ.-63   

32 บ้านกาบกระบือ 7-ก.พ.-63   

33 บ้านปราสาท 10-ก.พ.-63   

34 บ้านจบก 11-ก.พ.-63   

35 บ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบ ารุง) 13-ก.พ.-63   

36 บ้านโคกเพชร (เภดประชารัฐบ ารุง) 14-ก.พ.-63   

37 รัฐประชาสามัคคี 17-ก.พ.-63   

38 บ้านล าดวนพัฒนา 18-ก.พ.-63   

39 บ้านตาเตียว 20-ก.พ.-63   

40 บ้านเสกกอง 21-ก.พ.-63   

 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

3.9 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      

          3.9.1 ผลจัดท าข้อมูลนักเรียนรายคน  :  DMC (Data Management Center 2019 ) ประจ าปีการศึกษา 
2562  (รอบ 10 พฤศจิกายน 2562)   สพฐ. ก าหนดให้โรงเรียนปรับปรุงข้อมูลทุกรายการในระบบ DMC ให้
เรียบร้อยถูกต้อง และยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10  พฤศจิกายน  2562  จึงขอให้ผู้อ านวยการโรงเรียน
หรือผู้รักษาราชการแทน ก ากับติดตามเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบฯ  ด าเนินการให้เป็นไปก าหนดซึ่งผลการด าเนินการจะมี
ผลโดยตรงในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวประจ าปีนักเรียนงวดที่ 1  ปีงบประมาณ 2563 
            อนึ่งจัดท าข้อมูล DMC  ข้อมูลชื่อผู้บริหารโรงเรียนหลายโรงเรียนยังไม่อัพเดท และข้อมูลพิกัดโรงเรียนซึ่ง
ขอย้ าว่าข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ ในระบบ DMC ล้วนมีความส าคัญทั้งสิ้น    
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 3.9.2. ระบบฐานข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง : B-OBEC  
          ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC  ตามปฏิทินจะท าการตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 
ตุลาคม  2562   ซึ่งที่ผ่านมา สพป.สุรินทร์ เขต 3  ก าหนดให้โรงเรียนจัดท าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม 
2562  ปรากฏว่ามีโรงเรียนที่จัดท าข้อมูลฯ และเสร็จตามที่ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอความร่วมมือ 230  โรงเรียน อีก 
4 โรงเรียน  แม้จะเสร็จภายหลัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดแต่ก็แล้วเสร็จตามปฏิทินที่ สพฐ. ก าหนด 
ภายใน 30  ตุลาคม  2562 
 3.9.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา : EMIS (Education Management Information 
System)   ระบบ  EMIS  ประกอบด้วยระบบย่อย ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน , ข้อมูลครูและบุคลากร , ข้อมูลครุภัณฑ์
โรงเรียน M-OBEC  http://data.bopp-obec.info/emis/   ขอความร่วมมือโรงเรียนที่มีเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ผู้อ านวยการโรงเรียน  ครูและบุคลากรทุกประเภท ตั้งแต่หลัง 10 พฤศจิกายน 2562  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25  
พฤศจิกายน 2562  นี้ 

 3.9.4  ตามที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้แจ้งโรงเรียนให้รายงาน
ข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://202.29.172.140/netbudget/  หรืออีกช่องทางหนึ่ง  
http://www.techno.bopp.go.th/netbudget/ โดยใช้รหัสโรงเรียน DMC 8 หลัก 3203xxxx  เป็นทั้ง 
Username และ password  ในการเข้ารายงานนั้น  ขณะนี้เลยระยะเวลาที่ก าหนดแล้วยังมีโรงเรียนไม่รายงานอีก 
26 โรงเรียน ซึ่งอาจมีผลโดยตรงในการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนเองปีงบประมาณ 2563 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
3.11 กลุ่มกฎหมายและคดี  ไม่มี 

 
3.11 เครือข่ายการจัดการศึกษา  ไม่มี 

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) 

http://202.29.172.140/netbudget/%20%20หรือ
http://www.techno.bopp.go.th/netbudget/
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  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 

                       ลงชื่อ    วรีวัฒน์  พรหมบุตร      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                    (นายวีรวัฒน์  พรหมบุตร) 
                                                   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


