
 

 
 

ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕     

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 

 

 

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕ 

วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป 

ณ  หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕     

สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

คร้ังที่ ๒ / ๒๕๖๕ 
วันศุกร์ที่  ๒๙ เมษายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป 

ณ  หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
************************************ 

เริ่มประชุม  ๐๙.๐๐  น. 
เรื่องก่อนวาระการประชุม 
  ๑. นายอดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบของ      
ที่ระลึกสำหรับผู้บริหาร ที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้ 
 ๑)   ว่าที่ ร.ต. พรเทพ โพธิ์พันธุ์     ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
        เกิดวันที่ ๑ มีนาคม 
 ๒)   นายอนุชิต เปรมปรี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย  
                   เกิดวันที่ ๑ มนีาคม 
 ๓)   นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
        เกิดวันที่ ๑ มีนาคม 
 ๔)   นางรุ่งโรจน์ วิสูงเร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
    ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
              เกิดวันที่ ๗ มีนาคม 
 ๕)   นายอุพิษ เหมือนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
    การจัดการศึกษา   เกิดวันที่ ๑๐ มีนาคม 
 ๖)   นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา 
    เกิดวันที่ ๑๑ มีนาคม 
 ๗)   นายฤทธิรงค์ เศษวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 
    เกิดวันที่ ๒๕ มีนาคม 
 ๘)   นายภูวนาท คำพมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงษา เกิดวันที่ ๒๙ มีนาคม 
 ๙)   นายสายยุธ เหลาเกิ้มฮุ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดูกอ่ึงประชาสามัคคี 
    เกิดวันที่ ๑ เมษายน 
 ๑๐) นายกิตติชัย สุดานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 
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    เกิดวันที่ ๘ เมษายน  
๒. มอบเกียรติบัตร โครงการอ่ิมท้องสมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และเป็นการดำเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

๑) ผลการประเมินโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ 
1.1   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
1.2   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

/๑.๓ รางวัล... 
 ๒ 

      ๑.๓   รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
                  1.4   โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก    ระดับดีเด่น  
                   1.5   โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์      ระดับดีเด่น  
  1.6   โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม     ระดับดีเด่น  
  1.7   โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม     ระดับดีเด่น  
  1.8   โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา     ระดับดีเด่น  
                  1.9   โรงเรียนสตรีศึกษา     ระดับดีเด่น  
  1.10 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร    ระดับดีเด่น  
 ๒) ผลการประเมินโรงเรียนขนาดกลาง 

๒.๑   รางวลัชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 
๒.๒   รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนทรายทองวิทยา  
๒.๓   รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 
2.4   โรงเรียนโพนทองวิทยายน    ระดับดีเด่น   

                  2.5   โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา    ระดับดีเด่น  
                  2.6   โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม    ระดับดีเด่น  

         2.7   โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์    ระดับดีเด่น  
   2.8   โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์    ระดับดีเด่น  

  2.9   โรงเรียนเสลภูม ิ     ระดับดีเด่น  
       2.10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ระดับดีเด่น  
         2.11 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย    ระดับดีเด่น  
       2.12 โรงเรียนธวัชบุรวีิทยาคม    ระดับดีเด่น  

                  2.13 โรงเรียนขัติยะวงษา                              ระดับดีเด่น 
   3) ผลการประเมินโรงเรียนขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 2 นักเรียนมากกว่า 200 คน)  

    ๓.๑   รางวลัชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนธงธานี 
     ๓.๒   รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 

         ๓.๓   รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 
         ๓.๔   โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร    ระดับดีเด่น 

          ๓.๕   โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา    ระดับดีเด่น 



          ๓.๖   โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม           ระดับดีเด่น 
                         3.7   โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม    ระดับดีเด่น 
                         3.8   โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์       ระดับดีเด่น 
                         3.9   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  ระดับดีเด่น 
          3.10 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม    ระดับดีเด่น 
                   3.11 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม                                 ระดับดีเด่น 
                   3.12 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร     ระดับดีเด่น 
   3.13 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์     ระดับดีเด่น 

   /3.14  โรงเรียน... 
     ๓ 

   3.14 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม     ระดับดีเด่น 
   3.15 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม     ระดับดีเด่น 
   3.16 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา     ระดับดีเด่น 
   3.17 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาวิทยาคม     ระดับดีเด่น 
 4) ผลการประเมินโรงเรียนขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 1 นักเรียนไม่เกิน 200 คน) 

  ๔.๑   รางวลัชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 
  ๔.๒   รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 
  ๔.๓   รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 

  4.4   โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์    ระดับดีเด่น 
  ๔.๕   โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม    ระดับดีเด่น 

  ๔.๖   โรงเรียนหัวโทนวิทยา     ระดับดีเด่น 
 4.7   โรงเรียนน้ำใสวรวิทย ์     ระดับดีเด่น 
 4.8   โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร    ระดับดีเด่น 
 4.9   โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์    ระดับดีเด่น 
 4.10 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวทิยา    ระดับดีเด่น 
 4.11 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์   ระดับดีเดน่ 

 4.12 โรงเรียนดูกอ่ึงประชาสามัคคี    ระดับดีเด่น 
 4.13 โรงเรียนสตรีศึกษา 2     ระดับดีเด่น 

 4.14 โรงเรียนขวาววิทยาคาร    ระดับดีเด่น 
 4.15 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร    ระดับดีเด่น 

 4.16 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์    ระดับดีเด่น 
 4.17 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย    ระดับดีเด่น 

 4.18 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์    ระดับดีเด่น 
 4.19 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม    ระดับดีเด่น 

 4.20 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯ    ระดับดีเด่น 
 ๓. มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้แก่ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ดังนี้ 



  ๑) นายปฏิภาณ  ไสยศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ   
เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์เวท ชาย น้ำหนักไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม ในการแข่งขัน       
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗   “ศรสีะเกษเกมส์” 
  ๒) นายไพฑูรย์  มนตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ผู้ควบคุมนักกีฬา 
  ๓) นายเกรียงไกร  ขันธวิชัย  ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ผู้ฝึกสอน 
  ๔) นายอิสระพงศ์  ไพรจันดา ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ผู้ฝึกสอน 
 ๔. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
มอบโล่/ประกาศเกียรติคุณ  ให้กับโรงเรียนในสังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด                
ที่ผ่านการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 ๑) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด 
 ๒) โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 

  ๓) โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์  
        /๕. มอบ... 

๔ 
 ๕. มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด  โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
“เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๑  การย้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียน ไปดำรงตำแหน่ง (ใหม่)     
         - นางจิรภา  สบายดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ๑.๒  ประเด็นข้อเน้นย้ำ / ข้อสั่งการ ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด 

ลำดับที่ รางวัล โรงเรียน 
๑ เหรียญทอง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
๒ เหรียญทอง กูก่าสิงห์ประชาสรรค์ 
3 เหรียญทอง หินกองวิทยาคาร 
4 เหรียญทอง ศรีธวัชวิทยาลัย 
5 เหรียญทอง พนมไพรวิทยาคาร 
6 เหรียญทอง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด 
7 เหรียญทอง เสลภูมิพิทยาคม 
8 เหรียญทอง สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 
๙ เหรียญทอง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 

๑๐ เหรียญทอง หนองหมื่นถ่านวิทยา 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
(เอกสารแนบ หน้า ๑๐ – ๒๔)      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ประเด็นข้อเน้นย้ำ / ข้อสั่งการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

     /๓.๒ กลุ่มอำนวย... 
 

           ๕ 
   ๓.๒  กลุ่มอำนวยการ 
  ๓.๒.๑ มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๓ .๒ .๒  ก า ร จ ด ท ะ เบี ย น ส โ ม ส ร ฟุ ต บ อ ล  “ มั ธ ย ม ร้ อ ย เ อ็ ด  ยู ไ น เต็ ด ”                      
(เอกสารแนบ หน้า ๒๕ – ๒๙) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๓.๒ .๓ ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต (เอกสารแนบ หน้า ๓๐ – ๓๓) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๓.๒.๔ กองทุนช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบ
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และช่วยเหลือการกุศลสาธารณประโยชน์ (เอกสารแนบ หน้า ๓๔ – ๔๓) 
    ตามระเบียบสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ว่าด้วย กองทุน
ช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย และช่วยเหลือการกุศล
สาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๕ “เมื่อเงินกองทุนลดลงเหลือจำนวนน้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท              
ให้คณะกรรมการดำเนินการระดมทุน หรือจัดหารายได้เข้ากองทุนเพ่ิมเติม”  



    เนื่ องจาก กองทุนช่วยเหลือนักเรียนฯ ดังกล่ าว มีจำนวนเงินคงเหลือ 
๑๘๖,๔๙๔.๙๘ บาท เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่ประชุม อภิปรายอย่างกว้างขวาง ในการดำเนินการกองทุน 
ช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย และช่วยเหลือการกุศล
สาธารณประโยชน์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก             
  ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

๑) กองทุนช่วยเหลือนักเรียนฯ โดยการ “ระดมทุน” 
๒)  โรงเรียน ระดมทุน โดยใช้จำนวนนักเรียน รายหัวละ ๑๐ บาท              

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)  
๓)  การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 

 ๓.๑ เสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย 
 ๓.๒ ได้รับอันตรายจากภัยธรรมชาติ 
 ๓.๓ แก้ไขระเบียบสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ต่อไป 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๓ .๒ .๕  การแก้ ไขปัญ หาหนี้ สิ นข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (เอกสารแนบ หน้า ๔๔ – ๔๗) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   

    /๓.๒.๖ การคัดเลือก... 
            ๖ 

    ๓.๒.๖ การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเข้ารับรางวัลยกย่อง   
เชิดชูเกียรติ “ครูดี ศรีร้อยเอ็ด” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๓.๒.๗ “บันทึก สพฐ.” ประจำปี ๒๕๖๕ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ๓.๓  กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย ์
    รายงาน รายรับ – รายจ่าย เงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครู ผู้บริหาร        
และบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบอุบัติเหตุ – อุบัติภัย และช่วยเหลือสาธารณประโยชน์   
ที ่ รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
 คงเหลือยกมา ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   ๒๑๖,๔๙๔.๙๘  

๑ จ่าย บริจาคทุนการศึกษามูลนิธิเปรมฯ  ๕,๐๐๐   



๒ จ่าย บริจาคทุนนิธวัดบึงพระลานชัย  ๒,๐๐๐   
๓ จ่าย เด็กชายอรรคพล  เดชชัย นักเรียน  

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 
 ๓,๐๐๐  อุบัติเหตุ 

๔ จ่าย นายวายุ  อือชัยภูมิ นักเรียน  
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

 ๓,๐๐๐  อุบัติเหตุ 

๕ จ่าย นายสหัสวัส  สีสมครุฑ นักเรียน  
โรงเรียนขัติยะวงษา 

 ๕,๐๐๐  เสียชีวิต 

๖ จ่าย นายอัศวิน  นาวารีย์ นักเรียน  
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 

 ๓,๐๐๐  อุบัติเหตุ 

๗ จ่าย นายอาทิตย์  ด้วงบุญดี นักเรียน  
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 

 ๓,๐๐๐  ไฟไหม้บ้าน 

๘ จ่าย เด็กหญิงกิติญา  ด้วงบุญดี นักเรียน 
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 

 ๓,๐๐๐  ไฟไหม้บ้าน 

๙ จ่าย นางสาวกมลชนก  สุดวิลัย  ๓,๐๐๐  อุบัติเหตุ 
 รวมรายรับ – รายจ่าย ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ - ๓๐,๐๐๐ ๑๘๖,๔๙๔.๙๘  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
   ๓.๔ กลุ่มนโยบาย และแผน 
    ๓ .๔ .๑  ก ารราย งาน ข้ อมู ล นั ก เรี ยน รายบุ คคล  รอบ สิ้ น ปี ก ารศึ กษ า ๒ ๕ ๖ ๔               
(เอกสารแนบ หน้า ๔๘ – ๔๙) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 

   /๓.๒.๔ จัดสรร... 
๗ 

 ๓ .๔ .๒  จั ด ส ร ร งบ ป ร ะม าณ ร าย จ่ า ย ป ร ะ จ ำปี งบ ป ระ ม าณ  พ .ศ .  ๒ ๕ ๖ ๕                   
กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๕ (๗๐ %) 
(เอกสารแนบ  หน้า ๕๐ – ๕๑) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ๓.๔.๓ แนวทางการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่อนุบาล   
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ หน้า ๕๒) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



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

   ๓.๕ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 ๓.๕.๑  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพ่ิมเติม) 

 ตามที่ กศจ.ร้อยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม 
๒๕๖๕  มี มติ ให้ ส ำนั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษามั ธยมศึ กษาร้อย เอ็ด  ป ระกาศตำแหน่ งว่ างเพ่ิ ม เติ ม                 
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒ ตำแหน่ง กศจ.ร้อยเอ็ด มีมติกำหนดสัดส่วนของตำแหน่งว่างที่จะใช้รับ
ย้าย จำนวน ๑ ตำแหน่ง  ใช้การบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่ง               
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๓๓ ตำแหน่ง  กศจ.ร้อยเอ็ด มีมติกำหนดสัดส่วนของตำแหน่งว่าง             
ที่จะใช้รับย้าย จำนวน ๑๖ ตำแหน่ง ใช้การบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑๗ ตำแหน่ง         
โดยกำหนดส่งคำร้องขอย้ายพร้อมความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่ ง กศจ.ร้อยเอ็ด ได้กำหนดปฏิทินให้นำเสนอ กศจ.ร้อยเอ็ด           
อนุมัติการย้าย ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 

           การดำเนินการในขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเบื้องต้นของผู้ยื่นคำร้อง      
ขอย้าย เพ่ือเสนอต่อ อกศจ.และ กศจ.ร้อยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งต่อไป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ๓.๕.๒ การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ๓.๖ กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ๓.๗  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    ๓.๗.๑ แจ้งปฏิทินและแนวปฏิบัติการดำเนินการรายงาน ตรวจส อบ และจัดเก็บ         
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.๓) แบบออนไลน์ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ หน้า ๕๓ – ๕๗)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     /๓.๗.๒ การนำ... 
 

๘ 
    ๓.๗.๒ การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปี ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ     
หน้า ๕๘) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๓.๘ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
    ๓.๘.๑ โครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วยการพัฒนา
ต้นแบบ “เขตพ้ืนที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้” ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการได้แก่ นางสาวยุวดี ไชยนิจ       
นางวารุณี  ลำดวน และนางสุพัชร์ชญา โสรธร ซึ่งจะมีการอบรมพัฒนาครูแกนนำในรายวิชาคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และศิลปะ ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสือ
ราชการในภายหลัง มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕ โรงเรียน ดังนี้ 

   ๑)   โรงเรียนเสลภูม ิ
๒)   โรเรียนโพนเมืองประชารัฐ "ดร. ก่อสวัสดิ์พาณิชย์อนุสรณ์" 
๓)   โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 
๔)   โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 
๕)   โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 
๖)   โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 
๗)   โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
๘)   โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 
๙)   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
๑๐) โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 
๑๑) โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 
๑๒) โรงเรียนขวาววิทยาคาร 
๑๓) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
๑๔) โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 
๑๕) โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ๓.๙ หน่วยตรวจสอบภายใน 
  ๓.๙.๑ การแจ้งรายงานผล การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือ

บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 
   หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการ           

ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของโรงเรียน       
จำนวน ๑๐ แห่ง เสร็จสิ้นแล้ว และได้รายงานผลการตรวจสอบในระบบ KRS ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสังเคราะห์รายงานในภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่อไป 

   จากการตรวจสอบ โรงเรียน  จำนวน ๑๐  แห่ ง หน่ วยตรวจสอบภายใน               
ขอแจ้งข้อสังเกตที่พบบ่อย ๒ ประเด็นในเบื้องต้น เพ่ือให้โรงเรียนที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ ดำเนินการให้ถูกต้อง   
ตามแนวทางโครงการ ดังนี้ 



    /๑) กรณี... 
๙ 

   ๑) กรณี  การบันทึกควบคุม การรับ จ่ายเงินโครงการฯ โรงเรียนส่วนใหญ่            
ได้ทำหนังสือบันทึกไว้ในทะเบียนคุมเงินอุดหนุนรายหัว ซึ่งไม่ได้บันทึกรับ – จ่ายแยกต่างหากจากทะเบียน        
คุมเงินอุดหนุน ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนด 

    
   ๒) กรณี  การคืน เงิน เหลือจ่ ายที่ ไม่มี ผู้ มารับ เงิน  หรือไม่สามารถจ่ ายได้         

โรงเรียนได้ส่งเงินกู้คืนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เกิน ๓ วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ๓.๑๐ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ๓.๑๑ กลุ่มกฎหมาย และคดี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องอ่ืน ๆ  
    ๕.๑ ข้อสั่งการ (เพ่ิมเติม) จากประธาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ๕.๑ นัดประชุมครั้ง ต่อไป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



............................................................. ........................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
เลิกประชุม ................... น. 
 


