
รายงานผลการดําเนนิโครงการประชุมเชงิปฏิบติัการรายงานผลการดําเนนิโครงการประชุมเชงิปฏิบติัการ
เพื�อเพื�อยกระดับคณุภาพการศึกษายกระดับคณุภาพการศึกษา  

และวางแผนการขบัเคลื�อนนาํนโยบายสูก่ารปฏิบติัและวางแผนการขบัเคลื�อนนาํนโยบายสูก่ารปฏิบติั  
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2565ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

  

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาสรุนิทร์สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาสรุนิทร์
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน

กระทรวงศึกษาธกิารกระทรวงศึกษาธกิาร

ระหวา่งวนัที� 26-27 เดือน ตลุาคม พ.ศ.2564ระหวา่งวนัที� 26-27 เดือน ตลุาคม พ.ศ.2564  
ณ เพลาเพลินบูติครสีอรท์ อําเภอคเูมอืง จงัหวดับุรรีมัย์ณ เพลาเพลินบูติครสีอรท์ อําเภอคเูมอืง จงัหวดับุรรีมัย์



แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
 ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และวางแผนขับเคลื่อนการน$านโยบายสู่การ

ปฏิบัติ ประจำ$าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                   โครงการตอ่เน่ือง                  โครงการใหม่

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส$านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสรุินทร์  ส$านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ-นามสกุล พ.จำ.อ. คมกริช  ทองหล่อ    โทรศัพท์ 044 069660 ต่อ 102
โทรสาร 044 069996     E-mail address  policy@secondary33.go.th 

2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจำการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 9 และมาตรา 16 ก$าหนดให้ส่วนราชการจำดัท$าแผนปฏิบัติราชการ  ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจำและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ส$านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสรุินทร์ มีภารกิจำหลักในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา และจำดัท$า
แผนปฏิบัติการประจำ$าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยยดึหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมขององค์คณะ
บุคคลและผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการจำดัการศึกษาของเขต
พื้นที่การศกึษา ร่วมก$าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร และเพื่อให้แผนเป็นเครื่องมือกรอบแนวทางในการ
บริหารจำัดการศึกษาตามภารกิจำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงสอดคล้องตลอดแนว
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนอื่น ๆ  และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังน้ัน จำึงมีความจำ$าเป็นต้องจำัดท$าโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และวางแผนขับเคลื่อนการน$า
นโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำ$าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส$านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา
สุรินทร์ข้ึน

3. วัตถุประสงค์   
3.1  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้รับทราบนโยบาย และมีส่วนร่วมแสดงความคดิเห็นต่อ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ผลการด$าเนินงานที่
ผ่าน มาเพื่อก$าหนดแนวทางขับเคลื่อนการด$าเนินงานประจำ$าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สอดคลอ้งสนอง
นโยบายและจำุดเน้นการจำดัการศึกษาอย่างครอบคลุม เหมาะสมกับภารกิจำของหน่วยงานและสถานการณ์
ปัจำจำุบัน  3.2  เพื่อสรา้งสัมพันธภาพที่ดีงามในองค์กร เสริมสรา้งขวัญก$าลังใจำและยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มี
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

4. ผลผลิต (Output)   



จำ$านวน  140  คน  ประกอบดว้ย (1)  ผู้อ$านวยการส$านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อ$านวยการ
ส$านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อ$านวยการกลุ่ม ศกึษานิเทศก์  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำ$านวน 30 คน  
(2)  ผู้อ$านวยการโรงเรียนทุกคน รองผู้อ$านวยการโรงเรียน และผู้แทนครู จำ$านวน 102 คน (3)  คณะ
กรรมการ ก.ต.ป.น. และผู้ทรงคุณวุฒิ จำ$านวน 8 คน 

ผลลัพธ์ (outcome)  
(1)  ส$านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสรุินทร์ ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   และมี
แผนปฏิบัติการประจำ$าปี พ.ศ. 2565 โดยหลักการมีสว่นร่วม เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรช์าติ นโยบายทุกระดับ
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจำจำุบัน เพือ่เป็นเครืองมือในการบริหารจำัดการศกึษา (2)  ผู้เข้ารว่มประชุม
เชิงปฏิบัติการ ฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “รว่มคิด รว่มท$า รว่มรับผิดชอบ”  เกดิการสรา้งสัมพันธภาพที่ดีงาม
มีขวัญก$าลังใจำในการปฏิบัติงาน เกิดความรักสามัคคี และมีทัศนคติทีด่ีต่อองคก์ร  

ดัชนีช้ีวัดความสCาเร็จ (KPIs)  
1.มีการก$าหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ, โครงการ/กจิำกรรมที่ครอบคลุมภารกิจำการจำดัการ
ศึกษาที่ตอบสนองต่อนโยบายทุกระดับ  2.จำ$านวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ มีส่วนร่วมในการจำัดท$า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศกึษา  แผนปฏิบัติการประจำ$าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3.ร้อยละ 85 ของผู้
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจำต่อการเข้าร่วมกิจำกรรมในโครงการ

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1.แผนปฏิบัติประจำ$าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส$านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสรุินทร์ มี
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศกึษา และเป็นเครื่องมือส$าคัญในการบริหารจำัดการศกึษาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย สพฐ. เพื่อน$าไปสู่ความส$าเร็จำตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 2.  ผู้เข้ารว่ม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้รับประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “รว่มคิด รว่มท$า รว่มรับผิดชอบ” มี
สัมพันธภาพที่ดีงาม มีขวัญก$าลังใจำ มีทศันคติที่ดตี่อองค์กร เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณภาพ ต่อไป  

6. กลุม่เป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
องค์คณะบุคคล, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกดั

7. ระยะเวลาดCาเนินโครงการ     01 กันยายน 2564 – 01 กันยายน 2564        

8. ความสอดคล้อง

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  

8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลCาดับแรก) 

          ▸ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจำดัการภาครัฐ

               -  เป้าหมาย



                      -  1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท$างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

 
          ▸ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจำดัการภาครัฐ

               -  ประเด็น

                      -  5. บุคลากรภาครฐัเป็นคนดีและเก่ง ยดึหลักคุณธรรม จำริยธรรม มจีำิตส$านึก มีความ
สามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

                             -  5.2 บุคลากรภาครฐัยึดค่านิยมในการท$างานเพื่อประชาชน มีคณุธรรม และมีการ
พัฒนาตามเส้นทางความกา้วหน้าในอาชีพ 

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลCาดับรอง)  

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 
 
8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ 

แผนความมั่นคงแห่งชาติ ดา้น 

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

8.7 นโยบายรัฐบาล ดา้น                   ไม่มีข้อมูล                        

8.8 แผนของหน่วยงาน  1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส$านักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาข้ันพื้นฐาน 2. แผนปฏิบัติการประจำ$าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส$านักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาข้ันพื้นฐาน 

9. วงเงินงบประมาณท่ีดCาเนินการ   ................300,000................ บาท  ประกอบดว้ย
กรณีของบประมาณแผ่นดิน    
☑    งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง  จำ$านวนเงิน ....... 300,000........ บาท 
☐    งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น จำ$านวนเงิน ............. บาท 

ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล.......
กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท 

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จำ$านวนเงิน ............................. บาท
☑    อื่นๆ โปรดระบุ



 จำ$านวนเงิน …….0…….. บาท 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จำ่ายเงินงบประมาณ

รวม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ 2564 0 0 0 300,000 300,000

รวมท้ังสิ้น 300000



28/6/65 10:30 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษามธัยมศกึษาสรุนิทร์
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                                                              บันทึกขอความ
สวนราชการ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร  กลุมนโยบายและแผน

ที่.............................................................................. วันที่   ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๔

เรื่อง   รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการยกรางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร

           ตามที่ ไดกําหนดมีการประชุมคณะกรรมการยกรางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สุรินทร เมื่อวันที่ ๓o กันยายน ถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร นั้น

           กลุมนโยบายและแผน ขออนุญาตสรุปประเด็นสําคัญจากการประชุม ดังกลาวเพื่อโปรดทราบ ดังนี้

           ๑. ทานรองปติมา กาญจนากาศ รอง ผอ.สพม.สุรินทร ไดเปนประธานการประชุม และไดเปดโอกาสใหคณะกรรมการ ฯ ที่เขารวมประชุมทุกทาน

ไดแสดงความคิดเห็น เสนอ แนวคิด รูปแบบของการประชุม อยางหลากหลาย

           ๒. สรุปประเด็นสถานที่ รูปแบบ ที่คณะกรรมการ ฯ ไดนําเสนอในเบื้องตน ไดแก

                ๒.๑ สถานที่ เพลาเพลิน จ.บุรีรัมย

                ๒.๒ วัน เวลา ที่กําหนดไวเบื้องตน วันที่ ๒๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

                ๒.๓ การเดินทางใชรถตู ตามสหวิทยาเขต

                ๒.๔ ควรมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกเพื่อสรางแรงบันดาลใจ

                ๒.๕ การจัดกิจกรรม แบงกลุม ๓ กลุม ไดแก

                     (๑) การนําเสนอรางแผนปฏิบัติการ ฯ สานงานเดิม เสริมงานใหม

                     (๒) แนวทางการประเมินวิทยฐานะแนวใหม PA / ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน SAREN for Child

                     (๓) การสรุปผล ถอดบทเรียน และนําเสนอ TPS Model For School

           ๓. มีรูปแบบการละลายพฤติกรรม กิจกรรมสันทนาการ

           ๔. เสนอกําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการ ฯ อีกครั้งในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

เอกสารแนบ :

 

(พ.จ.อ.คมกริช ทองหลอ) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

(นางนวลรัตน จันทรเพ็ชร) 

 

(นางปติมา กาญจนากาศ) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 

๔ ต.ค. ๒๕๖๔

ลงนามแลว,ทราบ,ชอบ,แจง 
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ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

๔ ต.ค. ๒๕๖๔  

(นายสําเริง บุญโต) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 

๔ ต.ค. ๒๕๖๔
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                                                              บันทึกขอความ
สวนราชการ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร  กลุมนโยบายและแผน

ที่.............................................................................. วันที่   ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๔

เรื่อง   รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการยกรางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร

        ตามที่ ไดกําหนดมีการประชุมคณะกรรมการยกรางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สุรินทร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร สพม.สุรินทร นั้น

        กลุมนโยบายและแผน ขออนุญาตสรุปประเด็นสําคัญจากการประชุม ดังกลาวเพื่อโปรดทราบ ดังนี้

            ๑. ทาน ดร.สําเริง บุญโต ผอ.สพม.สุรินทร ไดเปนประธานการประชุม ฯ โดยมี กรรมการ ฯ เขารวมประชุมจํานวน  ๒๗ คน ซึ่งประธาน ฯ ไดมอบ

นโยบายในเบื้องตน ไดแก

                ๑.๑ จากกรอบนโยบายยังคงยึดโยงกับ แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และนโยบาย สพฐ.

                ๑.๒ จุดเนนนโยบายสําคัญของ รมว.ศธ. นโยบาย ๑๒ ขอ และนโยบายเรงดวน ๗ ขอ ใหดึงไปสูกรอบการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการ ป

๒๕๖๕  เนน “นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย”  ประเด็นปญหาในระดับมัธยมศึกษา อุบัติเหตุ/ภัยทางไซเบอร/การเปดภาคเรียน Onsite ภายใตสถานการณ

แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ และยังคงดําเนินการตอเนื่องในเรื่อง Coding / STEM / Active Learning

                ๑.๓ เห็นชอบ สถานที่เปน เพลาเพลิน ระหวางวันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม หรือ ๒๖-๒๗ ตุลาคม ๖๔ ตามที่คณะกรรมการ ฯ ไดเสนอ ทั้งนี้วัน เวลา

ที่แนชัดจะตองประสานกับวิทยากร ซึ่งไดเชิญ รองเลขา ฯ กพฐ. ดร.เกศทิพย ศุภวานิช  มอบนโยบายสูการปฏิบัติ สรางแรงบันดาลใจ และเรื่องอื่น ๆ ที่จะ

เสริม ใชเวลาประมาณครึ่งวัน

                ๑.๔ แนวทางการประเมินวิทยฐานะแนวใหม PA สพม.สุรินทร จะอบรมให ผอ.รร. ในปนี้แลว ขอใหปรับ อาเรื่อง โรงเรียนปลอดภัย Smart

School มาพิจารณากําหนดแนวทางดําเนินงานแทน, และไดมีแนวทางที่จะใหคณะกรรมการ ฯ ชวยออกแบบ เตรียมการพัฒนา รอง ผอ.รร. ที่บรรจุใหม มา

พัฒนารวมกัน โดยจะมอบ ทานรอง ฯ สุเนตร เปนผูรับผิดชอบ

            ๒. หลังจากประธาน ฯ ไดมอบนโยบาย และไดรับฟงขอสรุปจากการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประธาน ฯ ไดมอบหมาย ทานรองปติมา กาญจนา

กาศ รอง ผอ.สพม.สุรินทร ไดเปนประธานการประชุมแทน เนื่องจากมีราชการเรงดวน และไดดําเนินการประชุม พิจารณารายละเอียดแนวทางการดําเนิน

งาน ตอเนื่องตามที่ ผอ.สพม.สุรินทร ไดมอบนโยบาย ไว

                ๒.๑ สรุปประเด็น รูปแบบ กิจกรรม การแบงกลุม ที่คณะกรรมการไดรวมกันพิจารณา ไดแก

                   (๑) กิจกรรมการแบงกลุมตามหัวขอเรื่องที่จะขับเคลื่อนนโยบาย ป ๒๕๖๕  กําหนดเปน ๓ กลุม ไดแก ๑) กลุมที่ ๑ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ , ๒) กลุมที่ ๒ การขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา และระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน, ๓) กลุมที่ ๓

การถอดบทเรียน TPS For School

                   (๒) การพิจารณาแบงกลุม ตามจํานวนเปาหมายที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเบื้องตน คณะกรรมการ ฯ ไดพิจารณาแบงไว เปน ๑๒

กลุม คละกัน ตามขนาดโรงเรียน ไดแก รร.ขนาดใหญ ๑๒ โรง,   รร.ขนาดกลาง ๑๗ โรง, รร.ขนาดเล็ก ๕๖ โรง  เนื่องจากความเห็นกรรมการ ฯ สวนใหญ

เห็นวาถากลุมมีจํานวนมาก จะนําเสนอไดไมครบถวน เพราะเวลามีจํากัด จึงควรกําหนด เปน ๘  กลุม

                   (๓) ที่ประชุมไดมอบหมาย ใหคณะกรรมการ ฯ ที่เปนวิทยากร หลักในแตละเรื่อง แบงกลุมเพื่อพิจารณารายละเอียด รูปแบบการดําเนินงาน

ในแตละเรื่อง และไดใหสรุปนําเสนอ ตอที่ประชุม

                       (๓.๑) เรื่องการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป ๖๕ กําหนดระยะเวลาเบื้องตน ๓ ชั่วโมง  ๑) ชั่วโมงที่ ๑ สรุปการดําเนินงานในป ๖๔ (๓o

นาที) และ การขับเคลื่อนแผน ฯ ในป ๖๕ (๓o นาที) รูปแบบการนําเสนออาจจะเปนการเสวนา , ๒) ชั่วโมงที่ ๒ การแบงกลุม ๘ กลุม ตามกลยุทธ ๖

กลยุทธ (วิธีจับฉลาก) กลยุทธที่ ๑,๓,๕,๔ แบงกลยุทธละ ๑ กลุม, กลยุทธที่ ๒, ๔ แบงกลยุทธละ ๒ กลุม, ๓) ชั่วโมงที่ ๓ แตละกลุมนําเสนองานตามใบงาน

(อาจมีการมอบรางวัล)
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                       (๓.๒) การถอดบทเรียน TPS For School คณะทํางานเสนอให ทาน ผอ.สพม. เกริ่นนํา และไดแบงการทํางาน เปน ๓ Section ไดแก ๑)

แบบสอบถาม Google Form ทําใบงานและแบงกลุมแลว, ๒) สรุปผลงานของสถานศึกษา, ๓) จัดทํารายงาน

                       (๓.๓) สถานศึกษาปลอดภัย และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  จะนําเสนอในเรื่อง Saren for Child , ความปลอดภัย, สถานการณ

Covid, การจราจร  สรุปภาพรวมประมาณ ๓ ชั่วโมง

        ๓. สรุปการพิจารณา กําหนดตาราง เวลาการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ในเบื้องตน ดังนี้

            ๓.๑ วันแรก (๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔) คณะฯ เดินทางถึงที่ประชุม : ภาคเชา พิธีเปด - บรรยายพิเศษ,  ภาคบาย การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ , ชวง

เย็น กิจกรรมสันทนาการ , พักคางคืน

            ๓.๒ วันที่สอง (๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔) ภาคเชา กิจกรรม TPS, สถานศึกษาปลอดภัยและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ภาคบาย เดินทางกลับ

        ๔. ที่ประชุมมอบหมายกลุมนโยบายและแผน จัดทําคําสั่งรวม ตามองคประกอบ และบุคคลตามที่คณะกรรมการ ฯ ไดเสนอ โดยกําหนดใหมีการ

ประชุมอีกครั้ง ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมคชาธาร

        ๕. กลุมนโยบายและแผน เสนอวาควรจัดทําหนังสือราชการแจง/ประสาน เจาของสถานที่ ที่กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ เพื่อเปนตนเรื่องให

เจาของสถานที่ เสนอขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย ตอไป

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

เอกสารแนบ :

 

(พ.จ.อ.คมกริช ทองหลอ) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

(นางนวลรัตน จันทรเพ็ชร) 

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔

เห็นควรอนุญาต 

 

(นางปติมา กาญจนากาศ) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔

ขอบคุณครับ 

ทราบ 

 

(นายสําเริง บุญโต) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 

๑๓ ต.ค. ๒๕๖๔
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                                                              บันทึกขอความ
สวนราชการ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร  กลุมนโยบายและแผน

ที่.............................................................................. วันที่   ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๖๔

เรื่อง   รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการยกรางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคณะกรรมการดําเนินโครงการ ฯ ครั้งที่

๓/๒๕๖๔

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร

        ตามที่ ไดกําหนดมีการประชุมคณะกรรมการยกรางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคณะกรรมการดําเนินโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ ฯ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร

นั้น

        กลุมนโยบายและแผน ขออนุญาตสรุปประเด็นสําคัญจากการประชุม ดังกลาวเพื่อโปรดทราบ ดังนี้

        ๑. ทาน ดร.สําเริง บุญโต ผอ.สพม.สุรินทร ไดมอบใหนางปติมา กาญจนากาศ รอง ผอ.สพม.สุรินทร เปนประธานการประชุมดังกลาว โดยมี กรรมการ

ฯ เขารวมประชุมจํานวน  ๔๑ คน ซึ่งประธาน ฯ ไดดําเนินการประชุมในเรื่องสําคัญ ดังนี้

            ๑.๑ ประธาน ฯ สรุปแจงในที่ประชุมทราบในเรื่องการประชุมครั้งที่ผานมาจํานวน ๒ ครั้ง และวัตถุประสงคของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ

เพื่อใหหนวยงาน และสถานศึกษาทราบถึงทิศทางการดําเนินงานในปงบประมาณนี้ และไดเรียนเชิญทานรอง เลขา ฯ กพฐ.(ดร.เกศทิพย ศุภวานิช) เปน

ประธานการประชุม มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ

            ๑.๒ ประธาน ฯ ไดใหที่ประชุมรวมกันพิจารณา รางเอกสาร เกี่ยวกับการประชุม ไดแก ๑) ราง กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษา และวางแผนการขับเคลื่อนการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕, ๒) ราง เอกสารการกําหนดกลุมสําหรับการ

ระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ จํานวน ๘ กลุม โดยจําแนกตามขนาดของโรงเรียน (รร.ขนาดใหญ ๑ กลุม, รร.ขนาดกลาง ๒ กลุม,

รร.ขนาดเล็ก ๕ กลุม) , ๓) ราง เอกสารใบงาน เรื่องการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําป ฯ , ๔) ราง เอกสารใบงาน เรื่องการถอดบทเรียน TPS For

School , ๕) ราง เอกสารใบงานขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา การเปดภาคเรียน(Onsite) ภายใตสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒o๑๙ และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

        ๒. การพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมสันทนาการ ซึ่ง นายสมศักดิ์ บุญโต ผอ.รร.วีรวัฒนโยธิน ประธานคณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมสันทนาการ ได

ชี้แจงแนวคิด ที่เนนความสามัคคี การมีสวนรวม การไดรูจักกัน รายละเอียดจะยกรางกิจกรรมแจงประสานฝายเลขานุการ ฯ ตอไป ซึ่งทานประธาน ฯ เสนอ

แนวคิดควรแทรกกิจกรรมสันทนาการระหวางรอยตอของกิจกรรมแตละรายการ โดยใหเชื่อมกับคณะกรรมการฝายพิธีกร ทั้งนี้คณะกรรมการฝายสันทนาการ

ไดเสนอใหเพิ่มรายชื่อในคําสั่งจํานวน ๓ ทาน ไดแก ๑) นายอนุสรณ รัศมิงแกว , ๒) นายประเสริฐ บุญมาก, ๓) นายสุทธิพงษ สํานักนิตย

        ๓. ประธาน ฯ ไดเปดโอกาส ใหคณะกรรมการ ที่เขารวมประชุมไดแสดงความเห็น และชี้แจงตอที่ประชุมอยางหลากหลายประเด็น ไดแก

            ๓.๑ นายเสกสันต สัมฤทธิ์ ผอ.รร.กาบเชิงวิทยา ไดชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งมีอยู ๓ รายการ ไดแก ๑) การสรุป

ผลการดําเนินงาน ป ๖๔ และนโยบายทิศทาง ป ๖๕ โดยการเสวนา, ๒) การแบงกลุม ๘ กลุม (โดยจับฉลาก) ตามใบงาน, ๓) การนําเสนอ (โดยมีการมอบ

รางวัลดวย) และประธานไดมอบหมายใหคณะเตรียมจัดทํา VTR สรุปผลการดําเนินงานปผานมา

            ๓.๒ ประเด็นเรื่องรายละเอียดตาง ๆ ทางธุรการ ไดแก การจัดที่พัก การจับคูของผูบริหารสตรี โดย เลขา ฯ ของสหวิทยาเขต ฯ เปนผูประสาน ,

การเช็คอิน การแจกกุญแจหองพักอยากใหเปนไปดวยความเรียบรอย, การจัดทําเสื้อยืด, การจัดสถานที่เรื่องการแบงกลุมในระหวางการประชุมฯ ควรแจง

ประสานทางโรงแรมลวงหนา, ใหเพิ่มรายชื่อผูแทนครู และศึกษานิเทศก ที่เขารวมตามกลุมทั้ง ๘ กลุม , ขอหวงใยเรื่องในวันที่ ๒ เพื่อใหมีเวลามากพอควร

เพิ่มเวลาใหเรื่องระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดวย , การประสานเรื่องใบงานของทาน รอง เลขาฯ ที่จะบรรยายวามีหรือไม, การจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศ

ฝากทีม TPS ที่จะทํา Google Formออกแบบใหรร.กรอกขอมูลลวงหนา ,              ๓.๓ ประธาน ฯ ไดให แบงกลุมโดยใหแตละกลุมปรึกษากันเพิ่มเติมใน

รายละเอียด และสรุปแบงมอบหมายใหฝายเลขานุการ ฯ (กลุมนโยบายและแผน) ในรายละเอียดตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขออนุญาตแกไขเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการในคําสั่งฯ จํานวน ๓ ทาน (ตามขอ ๒) ตามที่คณะกรรมการฝายจัด

กิจกรรมสันทนาการ เสนอ
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เอกสารแนบ : รางแกไขเพิ่มเติมคําสั่ง ที่ 340/2564 ลว.1 ,

 

(พ.จ.อ.คมกริช ทองหลอ) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

(นางนวลรัตน จันทรเพ็ชร) 

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔

เพื่อโปรดทราบ 

 

(นางปติมา กาญจนากาศ) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๔

ทราบ,ชอบ,แจง,อนุญาต 

 

(นายสําเริง บุญโต) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 

๒o ต.ค. ๒๕๖๔

http://myoffice2564.sesao33.net/data/tkk1/25641018_154654_1462.docx
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                                                              บันทึกขอความ
สวนราชการ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร  กลุมนโยบายและแผน

ที่.............................................................................. วันที่   ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔

เรื่อง   สรุปรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการยกรางแผนปฏิบัติการประจําป ฯ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔)

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร

         ตามที่ ทาน ผอ.สพม.สุรินทร ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการยกรางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔) เมื่อ

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา o๙.oo-๑๒.oo น. ณ หองประชุมสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.สุรินทร นั้น กลุมนโยบายและแผน ขออนุญาต

สรุปผลการประชุม ดังกลาว เพื่อโปรดทราบ ดังตอไปนี้

        ๑. นางปติมา กาญจนากาศ รอง ผอ.สพม.สุรินทร ไดรับมอบหมายใหเปนประธานการประชุม ฯ มีผูเขารวมประชุม จํานวน ๒o ทาน

        ๒. ที่ประชุม ไดรวมกันพิจารณาผลของการจัดกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและวางแผนขับเคลื่อนการนํา

นโยบายสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ เพลาเพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย ใน ๔ กิจกรรมหลัก ไดแก ๑)

การมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ ของทาน รอง เลขาฯ กพฐ., ๒) ขอเสนอโครงการ/กิจกรรมสําคัญ ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ฯ ประจําป , ๓)

กิจกรรม TPS Model For School, ๔) ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบเอกสารรายงาน เสนอตอที่ประชุม

        ๓. ที่ประชุมมีมติรวมกันที่จะปรับกลยุทธการดําเนินงานของ สพม.สุรินทร ในป ๒๕๖๕ ใน ๖ กลยุทธเดิม ใหสอดคลองกับนโยบาย สพฐ. ใน ๔ ดาน

ไดแก ๑) ดานความปลอดภัย, ๒) ดานโอกาส, ๓) ดานคุณภาพ, ๔) ดานประสิทธิภาพ  รายละเอียดการปรับกลยุทธ ตามเอกสารแนบทายนี้

        ๔. ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาขอเสนอโครงการ/กิจกรรม จากการแบงกลุม เพิ่มเติม เพื่อใหครอบคลุมกิจกรรม ที่ควรจะดําเนินการในปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปผลการพิจารณา ตามเอกสารแนบทายนี้

        ๕. ที่ประชุมไดเห็นชอบ ใหนําเสนอ การปรับกลยุทธ และขอเสนอกิจกรรมเพิ่มเติม เสนอตอ ผูบังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการเตรียมการจัดทําแผน

ปฏิบัติการประจําป ในโอกาสตอไป

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

เอกสารแนบ : สรุปการปรับกลยุทธ สพม.สร. ป 65 , สรุปขอเสนอโครงการ/กิจกรรมสําคัญเพิ ,

 

(พ.จ.อ.คมกริช ทองหลอ) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

 

(นางนวลรัตน จันทรเพ็ชร) 

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๔

 

(นางปติมา กาญจนากาศ) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๔

ขอบคุณครับ 

ทราบ 

 

(นายสําเริง บุญโต) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๔

http://myoffice2564.sesao33.net/data/tkk1/25641124_155321_6923.docx
http://myoffice2564.sesao33.net/data/tkk1/25641124_155416_8111.docx


สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
วางแผนขับเคล่ือนการน านโยบายสู่การปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  
ระหว่างวันท่ี 26-27 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564  

ณ เพลาเพลินบูติครีสอร์ท อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ค่าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 
๑ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อท่าน 4.65 
๒ ท่านได้รับความรู้/ประโยชน์จากกิจกรรมพิธีเปิด มอบนโยบาย และบรรยายพิเศษ เรื่อง

การจัดแผนปฏิบัติการ ประจ าปี ทิศทางขับเคลื่อนนโยบายต้นสังกัด และการจัดการ
เรียนรู้- เชิงรุก (Active Learning) ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดย รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.57 

๓ ท่านได้รับความรู้/ประโยชน์จากกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

4.56 

๔ ท่านได้รับความรู้/ประโยชน์จากกิจกรรม“สามัคคีน้องพ่ี สพม.สุรินทร์” 4.56 
๕ ท่านได้รับความรู้/ประโยชน์จากกิจกรรมแนวทางการด าเนินงาน TPS Model for 

School 
4.61 

๖ ท่านได้รับความรู้/ประโยชน์จากกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย/  
การเปิดภาคเรียน (Onsite) ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019/ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SAREN for Child 

4.57 

๗ ระยะเวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯมีความเหมาะสม 4.57 
๘ การประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 4.48 
๙ สถานที่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯมีความเหมาะสม 4.56 
๑๐ วิทยากรสามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 4.54 
๑๑ ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 4.52 
 รวมค่าเฉล่ีย 4.56 

 









 

 

 

 

ภาคผนวก 
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                                                              บันทึกขอความ
สวนราชการ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร  กลุมนโยบายและแผน

ที่.............................................................................. วันที่   ๒๒   กันยายน   ๒๕๖๔

เรื่อง   ขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวางแผนขับเคลื่อนการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร

 ๑. ตนเรื่อง/ขอเท็จจริง

         ๑.๑ ดวย สพฐ. แจงจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๔ เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารสํานักงาน

จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ o๔oo๖/ว ๒๙o๒ ลว. ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔)

         ๑.๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ไดมีนโยบายใหมีการเตรียมดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

วางแผนขับเคลื่อนการนํานโยบายสูการปฏิบัติในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง และทันตอสถานการณปจจุบัน

๒. ขอกฎหมาย

         พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  

๓. ขอพิจารณา

          กลุมนโยบายและแผน ขอเรียนวาไดดําเนินการจัดทําเอกสาร (ราง)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

วางแผนขับเคลื่อนการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร งบประมาณจํานวน

๓oo,ooo.- บาท (สามแสนบาทถวน) เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดตามเอกสารรางโครงการที่แนบทาย

นี้

๔. ขอเสนอ

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

 

เอกสารแนบ : เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ� ,

 

(พ.จ.อ.คมกริช ทองหลอ) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

(นางนวลรัตน จันทรเพ็ชร) 

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔

 

(นางปติมา กาญจนากาศ) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔

ทราบ,ชอบ,อนุมัติ 

 

(นายสําเริง บุญโต) 

้
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ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔
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ชื่อโครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และวางแผนขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
1.  ความเชื่อมโยงของแผน ระดับที่ 1 (Z), ระดับที่ 2 (Y), ระดับที่ 3 (X) 
 1.1  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  (Z) (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1.2  ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (11) แผนแม่บทด้านการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต  
 1.3  แผนแม่บทประเด็น (Y2)  (11.3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
 1.4  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  (110301) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  
 1.6  องค์ประกอบและปัจจัยท่ีเลือก (Final Value Chain) 
  (1) องค์ประกอบ V05 กลไกการบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัย
เรียนวัยรุ่น 
  (2) ปัจจัย F0501 นโยบายและมาตรการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 1.5  แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (Y)   (5) การปฏิรูปการจดัการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 1.6  แผนระดับที่ 3 (X) 
  (1)  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  (6) พัฒนาระบบบริหารจดัการและส่งเสรมิให้ทุก
ภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา 
  (2)  ความสอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษา 
  (3)  สนองกลยุทธ์ สพม. สุรินทร์ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
  (4)  สนองมาตรฐานสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานที่ ๑  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

2.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 9 และมาตรา 16 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
                 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมขององค์
คณะบุคคลและผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร และเพื่อให้แผนเป็นเครื่องมือกรอบแนวทางในการ
บริหารจัดการศึกษาตามภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงสอดคล้องตลอดแนวตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนอื่น ๆ  และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และวางแผนขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏบิตัิ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้รับทราบนโยบาย และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่าน 
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มาเพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องสนองนโยบาย
และจุดเน้นการจัดการศึกษาอย่างครอบคลุม เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานและสถานการณ์ปัจจุบัน  

 3.2  เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามในองค์กร เสริมสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
4.  เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ  จำนวน  140  คน  ประกอบด้วย 
  (1)  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน  
  (2)  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกคน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนครู จำนวน 102 คน 
  (3)  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 คน 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
  (1)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
และมีแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 โดยหลักการมีส่วนร่วม เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายทุก
ระดับ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือเป็นเครืองมือในการบริหารจัดการศึกษา 
  (2)  ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ”  
เกิดการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงาม มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความรักสามัคค ีและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  
5. ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช ้ 
1. มีแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565 ของ สพม.
สุรินทร์ มีการกำหนดทิศทางการพัฒนา, โครงการ/
กิจกรรมที่ครอบคลุมภารกิจการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองต่อนโยบายทุกระดับ  

การตรวจสอบเอกสาร แบบตรวจสอบ 

2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ มีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การลงเวลา บัญชีลงเวลา 

3. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมี
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 

ประเมินผล แบบประเมินผล 

6.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
รายละเอียดกิจกรรมดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. บันทึกขออนุมัติจัดทำโครงการประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/มอบ
นโยบายวางแผนการปฏิบตัิงาน 

23  กันยายน 2564 กลุ่มนโยบาย 

และแผน 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิม่ประสิทธิภาพการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และวางแผนการขับเคลื่อนนำนโยบายสู่
การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสรุินทร ์

27 กันยายน 2564 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
   - ช้ีแจง วางแผนกรอบการดำเนนิงานต่าง ๆ 
   - ประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น สถานท่ีประชุม พาหนะ  

30 กันยายน 2564  
ถึง 

15  ตุลาคม 2564 

คณะกรรมการฯ /
กลุ่มนโยบายและ
แผน 
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รายละเอียดกิจกรรมดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
     ยืมเงินราชการ และอื่นๆ 
    - จัดทำหลักสูตร/กำหนดการ 
    - รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ กรอบนโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
      จัดทำเอกสารการประชุม 
    - วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
    - สรุปผลการดำเนินงานท่ีผา่นมา 
    - จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสทิธิภาพการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและวางแผนขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบตัิ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ สพม.สุรินทร์ ณ จังหวัดอุบลราชธาน ี    

26 – 27 ตุลาคม 2564 
  

คณะกรรมการ ฯ /
กลุ่มนโยบายและ
แผน 

5. ประชุมสรปุ รายงานผลการประชุมฯ  30 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการ ฯ / 
กลุ่มนโยบายและ
แผน 

7.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  องค์คณะบุคคล, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด 
8.  พื้นที่เป้าหมาย   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และสถานศึกษาในสังกัด 
9.  ระยะเวลาดำเนินการ  ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2564 ถึง 30 ตุลาคม 2564   
10.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ได้รับการจัดสรรตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 2902 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564  
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
งบดำเนินงาน  จำนวนงบประมาณโครงการ   300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ต่าง ๆ เตรยีมการและ 
     ยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการฯ 20 คน 

       จำนวน 2 วัน 4 มื้อๆละ 35 บาท (20คนX4มื้อx35บาท) 
     - ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการฯ 20 คน จำนวน 2 วัน 

       2 มื้อๆละ 65 บาท (20คนX2มื้อX65บาท) 

 

  
 

2,800.- 
 

2,600.- 
 

  
 

2,800.- 
 

2,600.- 
 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสทิธิภาพการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จำนวน 4 มื้อ ๆละ 50 บาท 
      (140คนX50บาทX4มื้อ) 
    - ค่าอาหาร(เช้า) (140คนX80บาทX1มื้อ) 
    - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อๆ 200 บาท 
      (140คนX200บาทX2มื้อ)  
     - ค่าอาหารเย็น 1 มื้อๆละ (140คนX1มื้อx200บาท) 
     - ค่าที่พัก 140 คนๆ ละ 600 บาท 1 คืน (140X600X1) 
     - อื่นๆ (ค่าวัสดุ, ค่าเช่าห้องประชุม และเอกสารประกอบ 
       การประชุม ) 
     - ค่าชดเชยน้ำมันเช้ือเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

28,000.- 
 

11,200.- 
56,000.- 

 
28,000.- 
84,000.- 

 
 

60,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,760.- 
 

 
 

28,000.- 
 

11,200.- 
56,000.- 

 
28,000.- 
84,000.- 
24,760.- 

 
60,000.- 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

3. ประชุม สรุป รายงานผลการดำเนินงาน 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่คณะกรรมการฯ 20 คน 

       จำนวน 1วัน 2 มื้อๆละ 35 บาท (20คนX2มื้อx35บาท) 
     - ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการฯ 20 คน จำนวน 1 วัน 

       1 มื้อๆละ 65 บาท (20คนX1มื้อX65บาท) 

  
1,400.- 

 
1,240.- 

  
1,400.- 

 
1,240.- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  295,240.- 4,760.- 300,000.- 
หมายเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ 
11.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
 11.1  ความเสี่ยง  งบประมาณ โครงการมีจำกัด  อาจทำให้การจัดกิจกรรมไม่ครอบคลุม และ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 11.2  การบริหารความเสี่ยง  บูรณาการกิจกรรม และใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด ให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด, ปรับกิจกรรมตามสถานการณ์ และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดระดับจังหวัด 
12.  ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน  
 พ.จ.อ.คมกริช ทองหล่อ, นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ และคณะ /กลุ่มนโยบายและแผน สพม.สร. 
13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1  แผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นเครื ่องมือสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย สพฐ. เพ่ือนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
 13.2  ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้รับประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
รับผิดชอบ” มีสัมพันธภาพที่ดีงาม มีขวัญกำลังใจ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพ่ือพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณภาพ ต่อไป  
 

                         ผู้เสนอโครงการ                                         ผู้ตรวจโครงการ                                                                                 
                                
                                        

                         (คมกริช ทองหล่อ)                                    (นางนวลรัตน์  จนัทร์เพ็ชร์) 
            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                        ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นางปติมา  กาญจนากาศ)                                      
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 

(นายสำเริง   บุญโต) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 



 

                                                              บนัทกึขอ้ความ
สว่นราชการ   สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษามธัยมศกึษาสรุนิทร ์ กลุม่นโยบายและแผน
ที�.............................................................................. วนัที�   ๑๒   ตลุาคม   ๒๕๖๔
เร ื�อง   เสนอคําสั�งแตง่ตั �งคณะกรรมการดําเนนิโครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพิ�มประสทิธภิาพการพัฒนาคณุภาพการศกึษาและวางแผนขบัเคลื�อนการนํา
นโยบายสูก่ารปฏบิตั ิประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขออนุมตัจัิดประชมุเชงิปฏบิตักิารคณะกรรมการดําเนนิโครงการ ฯ
เรยีน   ผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษามธัยมศกึษาสรุนิทร์
 ๑. ตน้เรื�อง/ขอ้เท็จจรงิ

        ๑.๑ ตามที�ทา่น ไดล้งนามอนุมตัโิครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพิ�มประสทิธภิาพการพัฒนาคณุภาพการศกึษาและวางแผนขบัเคลื�อนการนํานโยบายสู่
การปฏบิตั ิประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  งบประมาณจํานวน ๓oo,ooo.- บาท (สามแสนบาทถว้น) รายละเอยีดตามเอกสารโครงการที�แนบทา้ยนี�

         ๑.๒ คณะกรรมการยกรา่งแผนปฏบิตักิารประจําปี ฯ ไดป้ระชมุเพื�อพจิารณากําหนดรปูแบบและแนวทางการประชมุเชงิปฏบิตักิาร ฯ แลว้ ๒ ครั�ง ไดแ้ก ่๑)
ครั�งที� ๑/๒๕๖๔ เมื�อวนัที� ๓o กนัยานน - ๑ ตลุาคม ๒๕๖๔, ๒) ครั�งที� ๒/๒๕๖๔ เมื�อวนัที� ๖ ตลุาคม ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชมุเศวตกญุชร สพม.สรุนิทร์

         ๑.๓ คณะกรรมการ ตาม ๑.๒ ไดเ้สนอ ใหกํ้าหนดการประชมุเชงิปฏบิตักิาร ฯ ตามโครงการดงักลา่ว ระหวา่งวนัที� ๒๖ – ๒๗ ตลุาคม ๒๕๖๔  ณ เพลา
เพลนิ จ.บรุรัีมย ์            

 ๒. ขอ้กฎหมาย

       พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงที�ด ีพ.ศ.๒๕๔๖ และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ(ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  

๓. ขอ้พจิารณา

        กลุม่นโยบายและแผน ขอเรยีนวา่ เพื�อใหก้ารดําเนนิโครงการดงักลา่วบรรลผุลตามวตัถปุระสงค ์ตามหลกัการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล และสง่เสรมิการมี
สว่นรว่ม จากทกุภาคสว่น เห็นควรดําเนนิการ ดงันี�

        ๓.๑ จัดทําแตง่ตั �งคณะกรรมการดําเนนิโครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพิ�มประสทิธภิาพการพัฒนาคณุภาพการศกึษา และวางแผนขบัเคลื�อนการนํา
นโยบายสูก่ารปฏบิตั ิประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพม.สรุนิทร ์คณะกรรมการประกอบดว้ย ผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้ง และผูท้รงคณุวฒุ ิทั �งภายในและภายนอก
องคก์ร ดงันี�

            (๑) ผอ.สพม., รอง ผอ.สพม. ทกุทา่น, ผูอํ้านวยการกลุม่/หน่วย ทกุทา่น 

            (๒) ประธานเครอืขา่ยสหวทิยาเขต ทกุสหวทิยาเขต

            (๓) ประธานเครอืขา่ยสง่เสรมิประสทิธภิาพมธัยมศกึษาจังหวดัสรุนิทร์

            (๔) ผูท้รงคณุวฒุ ิใน ก.ต.ป.น. ทกุทา่น 

            (๕) ผูบ้รหิารสถานศกึษา ทกุโรงเรยีน

            (๖) ผูแ้ทนคร,ู ศกึษานเิทศก ์ทกุทา่น, บคุลากรทางการศกึษา ที�เกี�ยวขอ้ง

รายละเอยีดตามรา่งคําสั�งที�แนบทา้ยนี�

         ๓.๒ ขออนุมตัจัิดประชมุเชงิปฏบิตักิารคณะกรรมการ ฯ ตามขอ้ ๓.๑ ระหวา่งวนัที� ๒๖-๒๗ ตลุาคม ๒๕๖๔ ณ เพลาเพลนิ จังหวดับรุรัีมย์

๔. ขอ้เสนอ

        จงึเรยีนมาเพื�อโปรดพจิารณา หากเห็นชอบ

        ๔.๑ ขอไดโ้ปรดลงนามคําสั�งแตง่ตั �งคณะกรรมการ ฯ ตามขอ้ ๓.๑

        ๔.๒ อนุมตัใิหจั้ดประชมุคณะกรรมการ ฯ ตามขอ้ ๓.๑ ระหวา่งวนัที� ๒๖-๒๗ ตลุาคม ๒๕๖๔ ณ เพลาเพลนิ จังหวดับรุรัีมย์

เอกสารแนบ : โครงการขบัเคลื�อนแผนปฏบิตักิาร ปี 65 , รา่งคําสั�งแตง่ตั �งคณะกรรมการดําเน�ิ ,

(พ.จ.อ.คมกรชิ ทองหลอ่)
นักวเิคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญการ

 
เพื�อโปรดพจิารณา

(นางนวลรัตน ์จันทรเ์พ็ชร)์
ผูอํ้านวยการกลุม่นโยบายและแผน

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔
 
 

 

(นางปตมิา กาญจนากาศ)
รองผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษามธัยมศกึษาสรุนิทร์

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔
 

ลงนามแลว้,ทราบ,ชอบ,แจง้

http://myoffice2564.sesao33.net/data/tkk1/25641012_112746_2464.pdf
http://myoffice2564.sesao33.net/data/tkk1/25641012_112839_4136.docx


(นายสําเรงิ บญุโต)
ผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษามธัยมศกึษาสรุนิทร์

๑๓ ต.ค. ๒๕๖๔



  
คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

ที ่340/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และวางแผนขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

---------------------------------- 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และวางแผนขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ มีความต่อเนื่อง
เกิดประสิทธิผล ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และได้กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 
26 - 27 ตุลาคม 2564 ณ เพลาเพลิน อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
 เพ่ือให้การดำเนินโครงการ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ดังต่อไปนี้  

1. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ กำหนดแนวทางการดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สนับสนุนอำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การ
ดำเนินงานโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ราชการ ประกอบด้วย  
 1.1 นายสำเริง บุญโต    ผู้อำนวยการสำนักงาน   ประธานกรรมการ  
        เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 1.2 นางปติมา กาญจนากาศ   รองผู้อำนวยการสำนักงาน             รองประธานกรรมการ 
        เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  
 1.3 นางสุเนตร ขวัญดำ    รองผู้อำนวยการสำนักงาน   กรรมการ 
        เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 1.4 นายชวลิต เจนเจริญ   รองผู้อำนวยการสำนักงาน   กรรมการ 
        เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 1.5 ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม/หน่วย        กรรมการ 
 1.6 ประธานเครือข่ายสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต      กรรมการ 
 1.7 ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์   กรรมการ 
 1.8 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
 1.9 นางจุไรภรณ์ สิริไสย     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.10 พันจ่าเอกคมกริช ทองหล่อ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
 1.11 นางปาณิศา นิเลิศรัมย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.12 นางสาวสุชาดา  สามาลย์  พนักงานราชการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการดำเนินงานยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปีและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ มีหน้าที่ ดำเนินการยก
ร่างเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี และวางแผนการดำเนินการจัดประชุม ออกแบบกิจกรรม ออกแบบเครื่องมือ/ 
เอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และวางแผนขับเคลื่อนการนำนโยบาย 
                 /สู่การปฏิบัติ ... 
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สู ่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกำหนดการที ่วางไว้ 
ประกอบด้วย 
 2.1 นางปติมา กาญจนากาศ   รองผู้อำนวยการสำนักงาน               ประธานกรรมการ 
                        เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 2.2 นางสุเนตร ขวัญดำ   รองผู้อำนวยการสำนักงาน       รองประธานกรรมการ 
        เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 2.3 นายชวลิต เจนเจริญ  รองผู้อำนวยการสำนักงาน       รองประธานกรรมการ 
        เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 2.4 ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม/หน่วย       กรรมการ 
 2.5 ประธานเครือข่ายสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต     กรรมการ 
 2.6 ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาสุรินทร์     กรรมการ 
 2.7 นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ    ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์   กรรมการ 
 2.8 นายมนัด เทศทอง    ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา   กรรมการ 
 2.9 นางกชพร ชุมเพชร    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์   กรรมการ 
 2.10 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา   กรรมการ 
 2.11 นายสุพิน บุญเยี่ยม   ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  กรรมการ 
 2.12 นายวายุคล จุลทัศน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา   กรรมการ 
 2.13 นายบุญเกิด กองสุข   ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา   กรรมการ 
 2.14 นายเพียว พรหมแก้ว   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม   กรรมการ 
 2.15 นางสาวศิริรัตน์  อุปถัมภ์เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนแร่วิทยา   กรรมการ 
 2.16 นายสดใส กาพย์กลอน  ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
 2.17 นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น   ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
 2.18 นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์  ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
 2.19 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
 2.20 นางจุไรภรณ์ สิริไสย     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.21 พันจ่าเอกคมกริช ทองหล่อ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 2.22 นางปาณิศา นิเลิศรัมย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.23 นางสาวสุชาดา  สามาลย์  พนักงานราชการ                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะวิทยากร/วิทยากรประจำกลุ่ม มีหน้าที่ ดำเนินการเป็นวิทยากร และวิทยากรประจำกลุ่ม ประกอบด้วย
 3.1 นางปติมา กาญจนากาศ   รองผู้อำนวยการสำนักงาน               ประธานกรรมการ 
                        เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 3.2  นางสุเนตร ขวัญดำ   รองผู้อำนวยการสำนักงาน       รองประธานกรรมการ 
        เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 3.3 นายชวลิต เจนเจริญ  รองผู้อำนวยการสำนักงาน       รองประธานกรรมการ 
        เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
                                                                                                                         /วิทยากร ...
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 วิทยากรประจำกลุ่มที่ 1. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 3.4 ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ จันทเขต  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร   ที่ปรึกษา 
 3.5 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา   กรรมการ 
 3.6 นายวายุคล จุลทัศน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา   กรรมการ 
 3.7 นายบุญเกิด กองสุข   ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา   กรรมการ 
 3.8 นางสุพิชฌาย์ เทศทอง    ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่าพัฒนา   กรรมการ 
 3.9 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ  
 3.10 นางจุไรภรณ์ สิริไสย       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   กรรมการ  
 3.11 พันจ่าเอกคมกริช ทองหล่อ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    กรรมการ 
 วิทยากรประจำกลุ่มที่ 2. การขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา การเปิดภาคเรียน(Onsite) 
            ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3.12 นายบุญศักดิ์ บุญจูง  ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   ที่ปรึกษา 
 3.13 นายจีระพรรณ เพียรมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร  กรรมการ 
 3.14 นายนิวัติ ภัคภูริวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพรมเทพพิทยาคม  กรรมการ 
 3.15 นายทศพร สมพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม  กรรมการ 
  3.16 นางสาวศิริรัตน์  อุปถัมภ์เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนแร่วิทยา   กรรมการ 
 3.17 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
 3.18 นางจิอาภา คนึงเพียร  ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
 3.19 นายสิรวิชญ์ แสนดี   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการ 
 วิทยากรประจำกลุ่มที่ 3. การถอดบทเรียน TPS For School 
 3.20 นายยรรยง วงค์คำจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี   ที่ปรึกษา 
 3.21 นางกชพร ชุมเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์   กรรมการ 
 3.22 นายมนัด เทศทอง   ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา   กรรมการ 
 3.23 นายสุพิน บุญเยี่ยม   ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  กรรมการ 
  3.24 นายเพียว พรหมแก้ว   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม   กรรมการ 
 3.25 นายวัชรา สามาลย์   ผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กรรมการ 
          ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ฯ 
 3.26 นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น   ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
 3.27 นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 

4. คณะกรรมการวางแผนการขับเคลื่อนนำนโยบายสู่การปฏิบัติ มีหน้าที่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมคิด ร่วมจัดทำ
แผนปฏิบัติการ วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม เงื่อนไขและภาพแห่งความสำเร็จที่ครอบคลุมภารกิจเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายทุกระดับ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ประกอบด้วย  
 4.1 นายสำเริง บุญโต    ผู้อำนวยการสำนักงาน   ประธานกรรมการ  
        เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 4.2 นางปติมา กาญจนากาศ   รองผู้อำนวยการสำนักงาน             รองประธานกรรมการ 
        เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  
               /4.3 นางสุเนตร ... 
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 4.3 นางสุเนตร ขวัญดำ    รองผู้อำนวยการสำนักงาน       รองประธานกรรมการ 
        เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์    
 4.4 นายชวลิต เจนเจริญ   รองผู้อำนวยการสำนักงาน       รองประธานกรรมการ 
        เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
    4.5 ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม/หน่วย        กรรมการ 
 4.6 ผู้อำนวยการโรงเรียน  ทุกโรงเรียนในสังกัด       กรรมการ 
 4.7 ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ทุกคน   กรรมการ 
 4.8 นายสมชัย นามสว่าง   ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
 4.9 นางอุดมพร สิงห์ชัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
 4.10 นายบัญญัติ สมชอบ   ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
 4.11 นายจำลอง ผู้สมเก่า   ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
 4.12 นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น.    กรรมการ 
 4.13 นายสัมฤทธิ์ เสาทอง  ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร    กรรมการ 
 4.14 นายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย ครู โรงเรียนสิรินธร    กรรมการ 
 4.15 นายศราวุฒิ  สนใจ  ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน    กรรมการ 
 4.16 นางสุรีรัตน์ จุ้ยกระยาง  ครู โรงเรียนพญารามวิทยา    กรรมการ 
 4.17 นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์   กรรมการ 
 4.18 นางอรสา บุญยาพงษ์  ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย    กรรมการ 
 4.19 นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์ ครู โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม   กรรมการ 
 4.20 นางจินตนา วงษ์สุนทร  ครู โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์   กรรมการ 
 4.21 นายณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ  ครู โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์   กรรมการ 
 4.22 นางสุดารัตน์ คงอินทร์  ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร   กรรมการ 
 4.23 นางกิรณา แม่นผล   ครู โรงเรียนบัวเชดวิทยา    กรรมการ 
 4.24 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
 4.25 นางจุไรภรณ์ สิริไสย      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.26 พันจ่าเอกคมกริช ทองหล่อ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.27 นางปาณิศา นิเลิศรัมย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.28 นางสาวสุชาดา  สามาลย์  พนักงานราชการ                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

5. คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมสันทนาการ มีหน้าที่ จัดเตรียม ออกแบบกิจกรรมสันทนาการ ที่มุ่งเน้นความรัก 
สามัคคี ความเป็นพี่เป็นน้อง ในองค์กร ประกอบด้วย 
 5.1 นายสมศักดิ์ บุญโต   ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน   ประธานกรรมการ 
 5.2 นายแชม มุ่งดี   ผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร      รองประธานกรรมการ 
 5.3 นายวิชิตชัย แข่งขัน   ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม  กรรมการ 
 5.4 นายเสมา ขวัญทอง   ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองลีงวิทยา    กรรมการ 
 5.5 นายจักรพงษ์ เจริญพร    ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยจริงวิทยา   กรรมการ 
 5.6 นายชูชาติ คิดดี    ผู้อำนวยการโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร   กรรมการ 

             /5.7 นายสุดใจ ... 
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 5.7 นายสุดใจ ศรีใหญ่   ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม  กรรมการ 
 5.8 นายสดใส กาพย์กลอน  ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
 5.9 นายชนะศึก จินดาศรี       ผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก  กรรมการและเลขานุการ 

6. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน มีหน้าที่ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ประสานวิทยากร และรับลงทะเบียน
ผู ้เข้าร่วมประชุม กำกับ ดูแล อาหารว่างและเครื ่องดื่ม อาหารกลางวัน อาหารเย็น สำหรับผู ้เข้าประชุม และ
ประสานงานในระหว่างการดำเนินการประชุมฯ ประกอบด้วย  
 6.1 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ประธานกรรมการ  
 6.2 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ       รองประธานกรรมการ 
 6.2 นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี   ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ          กรรมการ  
 6.3 นางปฤษณา อรรถเวทิน   ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี          กรรมการ  
 6.4 นางลัดดาวัลย์ ไชยยา  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ  
 6.5 นางนุษย์นภา พิทยารักษ์   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    กรรมการ  
 6.6 นางเพ็ชราพร ขวัญใจ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ   กรรมการ  
 6.7 นางลัคนา คณากรณ์   ศึกษานิเทศก์      กรรมการ  
 6.8 นางสาวธนาวดี พระเมเด   ศึกษานิเทศก์      กรรมการ  
 6.9 นางจิอาภา คนึงเพียร   ศึกษานิเทศก์      กรรมการ  
 6.10 นางจุไรภรณ์ สิริไสย    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
   6.11 พันจ่าเอกคมกริช ทองหล่อ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 6.12 นางปาณิศา นิเลิศรัมย์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 6.13 นางสาวสุชาดา  สามาลย์  พนักงานราชการ                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

7. คณะกรรมการฝ่ายโสต บันทึกภาพและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประสานในการติดตั้งควบคุมการกระจายเสียง 
การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน และจัดทำวีดีทัศน์นำเสนอภาพความสำเร็จขององค์กร 
บันทึกภาพการจัดกิจกรรมตลอดการจัดกิจกรรมและนำเสนอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประกอบด้วย  
 7.1 นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ  
 7.2 นางสาวสุชาดา  สามาลย์  พนักงานราชการ     กรรมการ  
 7.3 นายกฤษฎา สอนบุญทอง  ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ 

8. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ ดำเนินการยืมเงินราชการ ล้างหนี้เงินยืม จัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมา และ
ตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายเงินโครงการ ให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ ประกอบด้วย  
 8.1 นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์      ประธานกรรมการ 
 8.2 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน           รองประธานกรรมการ  
 8.3 นางพยอม สนคลัง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
 8.4 พันจ่าเอกคมกริช ทองหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ       กรรมการ 
 8.5 นางพิรญาณ์ ฆารไสว  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ            กรรมการและเลขานุการ 

9. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุม จัดเตรียมลำดับขั้นตอนในการประชุม 
ประกอบด้วย 
 9.1 นายพศิน บัวหุ่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา   ประธานกรรมการ  
 9.2 นายสุชาติ สุจินพรัหม   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอียอวิทยา     กรรมการ  
                                                                                                                   /9.3 นายก้องภูมิ … 
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 9.3 นายก้องภูมิ เจริญราช   ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์   กรรมการ 
 9.4 นายระวีวัฒน์ ศรีมารักษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างบุญวิทยา    กรรมการ 
 9.5 นายรุ่งราวี จำปาดี    ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม    กรรมการ 
 9.6 นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา     กรรมการ 
 9.7 นายประเสริฐ สันทอง   ผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคาร     กรรมการและเลขานุการ 

10. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ มีหน้าที่ ประสานงาน เตรียมยานพาหนะ ตรวจสอบผู้โดยสารประจำรถ ดูแล
ความเรียบร้อย ตลอดการเดินทาง ประกอบด้วย 
 10.1 นายชวลิต เจนเจริญ   รองผู้อำนวยการสำนักงาน    ประธานกรรมการ  
        เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 10.2 ประธานเครือข่ายสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต           รองประธานกรรมการ 
 10.3 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ     กรรมการ 
 10.4 นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   กรรมการ 
 10.5 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน     กรรมการ 
 10.6 นางสาวเพ็ชราพร ขวัญใจ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์      กรรมการ  
 10.7 นางจุไรภรณ์ สิริไสย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ     กรรมการ 
 10.8 นางปาณิศา นิเลิศรัมย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ     กรรมการ 
 10.9 พนักงานขับรถที่ประธานเครือข่ายสหวิทยาเขต มอบหมาย ทุกสหวิทยาเขต    กรรมการ 
 10.10 พนักงานขับรถสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ที่ได้รับมอบหมาย   กรรมการ 

11. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้าที่ ประสานงานการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม ห้องพัก  
โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ประกอบด้วย 
 11.1 นางปติมา กาญจนากาศ   รองผู้อำนวยการสำนักงาน  ประธานกรรมการ  
        เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 11.2 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน       รองประธานกรรมการ  
 11.3 นางจุไรภรณ์ สิริไสย   นักวเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ              กรรมการ 
 11.4 นางปาณิศา นิเลิศรัมย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   กรรมการ 
 11.5 นางนุษย์นภา พิทยารักษ์   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    กรรมการ 
 11.6 นางเพ็ชราพร ขวัญใจ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
 11.7 นางสาวสุชาดา  สามาลย์  พนักงานราชการ                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

12. คณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล มีหน้าที่ ออกแบบเครื่องมือประเมินผล จัดทำแบบสอบถามประเมินผล
โครงการฯ กับผู้เข้าร่วมประชุม วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย  
 12.1 นายมนัด เทศทอง   ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา   ประธานกรรมการ 
 12.2 นายพิจิตร อุตตะโปน   ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 
 12.3 นางลัคนา คณากรณ์   ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 
 12.4 นางสาวธนาวดี พระเมเด   ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 
 12.5 นางจิอาภา คนึงเพียร   ศึกษานิเทศก์       กรรมการ  
 12.6 นางกชพร ชุมเพชร   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ  

              /ขอให้ผู้ ... 
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  ขอให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ เต็มความสามารถ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน และดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น ให้รีบรายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ ทราบ  

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

     สั่ง ณ วันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
  

 

(นายสำเริง บุญโต) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
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                                                              บันทึกขอความ
สวนราชการ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร  กลุมนโยบายและแผน

ที่.............................................................................. วันที่   ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๔

เรื่อง   เสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานยกรางแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร

และอนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการ ฯ

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร

 ๑. ตน้เร ื�อง/ขอ้เท็จจรงิ

          ตามที่ทาน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ไดลงนามอนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและวางแผนขับเคลื่อนการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สุรินทร งบประมาณจํานวน ๓oo,ooo.- บาท (สามแสนบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารโครงการที่แนบทายนี้

๒. ขอกฎหมาย

          พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  

๓. ขอพิจารณา

          กลุมนโยบายและแผน ขอเรียนวา เพื่อใหการดําเนินโครงการดังกลาวบรรลุผลตามวัตถุประสงค ตามหลักการเสริมสรางธรรมาภิบาล และสงเสริม

การมีสวนรวม จากทุกภาคสวน เห็นควร ดําเนินการ ดังนี้

          ๓.๑ จัดทําแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการยกรางแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพม.สร. รายละเอียดตามรางคําสั่งที่แนบทาย

นี้

          ๓.๒ ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการยกรางแผนปฏิบัติการประจําป ฯ ตามขอ ๓.๑ เพื่อกําหนดรูปแบบ และแนวทางการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ ฯ ในวันที่ ๓o กันยายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔. ขอเสนอ

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ

          ๔.๑ ขอไดโปรดลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการยกรางแผนปฏิบัติการ ฯ

          ๔.๒ ขอไดโปรดอนุมัติการจัดประชุมคณะกรรมการยกรางแผนปฏิบัติการ ฯ ในวันที่ ๓o กันยายน ถึง วันที่่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

เอกสารแนบ : โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ป 65 , รางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการยกรา� ,

 

(พ.จ.อ.คมกริช ทองหลอ) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

(นางนวลรัตน จันทรเพ็ชร) 

 

(นางปติมา กาญจนากาศ) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงนามแลว,ทราบ,ชอบ,แจง 

http://myoffice2564.sesao33.net/data/tkk1/25640927_140145_2982.pdf
http://myoffice2564.sesao33.net/data/tkk1/25640928_120004_1291.docx
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ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

(นางนวลรัตน จันทรเพ็ชร) 

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔

 

(นายสําเริง บุญโต) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔



  
คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

ที ่ 323  /2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
---------------------------------- 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และวางแผนขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เพื่อให้การขับเคลื่ อนนโยบายสู่การปฏิบัติมีความต่อเนื่อง
เกิดประสิทธิผล และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
 เพ่ือให้การดำเนินโครงการ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
โดยมีหน้าที่ ดำเนินการยกร่างเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี และวางแผนการดำเนินการจัดประชุม ออกแบบ
กิจกรรม ออกแบบเครื่องมือ/ เอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
วางแผนขับเคลื ่อนการนำนโยบายสู ่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายและกำหนดการที่วางไว้ ประกอบด้วย 
 1 นายสำเริง บุญโต    ผู้อำนวยการสำนักงาน   ประธานกรรมการ  
        เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 2 นางปติมา กาญจนากาศ   รองผู้อำนวยการสำนักงาน             รองประธานกรรมการ 
        เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  
 3 นางสุเนตร ขวัญดำ    รองผู้อำนวยการสำนักงาน   กรรมการ 
        เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 4 นายชวลิต เจนเจริญ    รองผู้อำนวยการสำนักงาน   กรรมการ 
        เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 5 ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม/หน่วย        กรรมการ 
 6 ประธานเครือข่ายสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต       กรรมการ 
 7 ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์   กรรมการ 
 8 นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ    ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์   กรรมการ 
 9 นายมนัด เทศทอง    ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา   กรรมการ 
 10 นางกชพร ชุมเพชร    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์   กรรมการ 
 11 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา   กรรมการ 
 12 นายสุพิน บุญเยี่ยม    ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  กรรมการ 
 13 นายวายุคล จุลทัศน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา   กรรมการ 
 14 นายบุญเกิด กองสุข    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา   กรรมการ 
 15 นายเพียว พรหมแก้ว   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม   กรรมการ 
 16 นายสดใส กาพย์กลอน  ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 

                                                                                                              /17 นายรวิชญุฒม์ … 
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 17 นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น   ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
 18 นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์  ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
 19 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
 20 นางจุไรภรณ์ สิริไสย         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 21 พันจ่าเอกคมกริช ทองหล่อ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 22 นางปาณิศา นิเลิศรัมย์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 23 นางสาวสุชาดา  สามาลย์  พนักงานราชการ                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ขอให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ เต็มความสามารถ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน และดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น ให้รีบรายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ ทราบ  

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

     สั่ง ณ วันที่  28  กันยายน พ.ศ. 2564 
  

 

(นายสำเริง บุญโต) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
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