
 

 
 

การเปดิโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 

 

ของ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
    ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ ์

 

 

 

 

 

 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งโครงการนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการที ่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติโดยถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เป็น “เครื ่องมือในการยกระดับธรรมาภิบาล และ
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน 

 ทั้งนี ้ เพื ่อให้การดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) และตามยุทธศาสตร์ฯ บรรลุผลสัมฤทธ์ิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์
ธานี ได้ดำเนินการ โครงการ กิจกรรม เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล ตามมาตรการป้องกันการทุจรติและเปน็กลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการ
ดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



 

      ภาพ การประชมุคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธาน ี

   

ภาพ การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝา่ย ประจำปีงบประมาณ 2564 





วาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
ครั้งที่  1 / 2564 

วันพฤหัสบดี ที่  18  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2564  เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องอาเซียน 1   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

 
 
ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 แนะน ำรองผู้อ ำนวยกำรทั้ง 2 ท่ำน 
  1.1.1 นำงสำวสุกัญญำ  ทิพย์พินิจ  รองผู้อ ำนวยกำร วิทยฐำนะช ำนำญกำร วิชำเอกภำษำอังกฤษ  
มำจำกโรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ 2 
  1.1.2 นำงปฐมำ  ชูศักดิ์  รองผู้อ ำนวยกำร วิทยฐำนะช ำนำญกำร วิชำเอกประวัติศำสตร์  
มำจำกโรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
 1.2  กำรก่อสร้ำงอำคำรห้องสมุด 
  งำนก่อสร้ำงอำคำรห้องสมุด จ ำนวน 1 โครงกำร ผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรเสนอรำคำ ได้แก่ โชคอ ำนวย 
99 (ขำยส่ง,ขำยปลีก,ให้บริกำร,ผู้ผลิต) โดยเสนอรำคำต่ ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,730,000.00 บำท (สองล้ำนเจ็ดแสน
สำมหมื่นบำทถ้วน) รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมและภำษีอ่ืน ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้งปวง 
  ได้นัดท ำสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงเมื่อ วันที่  15  มีนำคม  2564 ที่ผ่ำนมำ มีก ำหนดเวลำกำรก่อสร้ำง 
200 วัน เป็นงำน 5 งวด ส่งมอบงำนแล้วเสร็จงวดสุดท้ำย วันที่  1  ตุลำคม  2564 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอแจ้งท่ีประชุมทราบ 

3.1  เรื่องสืบเนื่อง 
     3.1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.1.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3.2  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

       3.2.1 รำยชื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใหม่ที่มำปฏิบัติหน้ำที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ 
พัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี 

ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาเอก ต าแหน่ง วันเดือนปีท่ีบรรจุแต่งตั้ง 
1 นำงสำวสุกัญญำ  ทิพย์พินิจ ภำษำอังกฤษ รองผู้อ ำนวยกำร 12 ต.ค. 63 
2 นำงปฐมำ  ชูศักดิ์   ประวัติศำสตร์ รองผู้อ ำนวยกำร 12 ต.ค. 63 
3 นำงนิภำพร  สุพรรณพงศ์ สังคมศึกษำ ครู คศ.2 16 พ.ย. 63 
4 นำงสำวช่อทิพย์  ทองมีสุข ภำษำไทย ครู คศ.1 16 พ.ย. 63 
5 นำงสำวนิธิดำ  ทองใส กำรเงินและกำรบัญช ี ครู คศ.1 16 พ.ย. 63 
6 นำยวรพล  ธำนีรัตน์ ดนตรีไทย ครูผู้ช่วย 16 ก.ย. 63 
7 นำงสำวนัฐพร  เกื้อฉิม คณิตศำสตร์ ครูผู้ช่วย 8 ต.ค. 63 
8 นำยบุรณิส  ด ำใหม่ อุตสำหกรรมศิลป์ ครูผู้ช่วย 8 ต.ค. 63 
9 นำยนฤมินทร์  ค่ำนคร คณิตศำสตร์ ครูผู้ช่วย 2 พ.ย. 63 

10 นำงสำวกัญญ์กุลณชั  ไกรนรำ ภำษำอังกฤษ ครูผู้ช่วย 2 พ.ย. 63 
 
           3.2.2 รำยชื่อข้ำรำชกำรครูที่ย้ำยเข้ำ/ย้ำยออก/ลำออก 

ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาเอก ต าแหน่ง วันเดือนปีท่ี 
1 นำงสำวธัญสุตำ  แก้วรัตน์ ชีววิทยำ ครูอัตรำจ้ำง ลำออกเมื่อวันที่ 

31 ม.ค. 64 
(สอบบรรจุได้ที่โรงเรียน
วัดเหมืองประชำรำม) 

2. นำยพรศตวรรษ  ป้องกัน สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ : พลศึกษำ 

ครู คศ.1 ย้ำยออกไปประจวบ
วิทยำลัย (รอค ำสั่ง) 

3. นำยสุทิศ  ช่วยด้วง สังคมศึกษำ ครู คศ.1 ย้ำยออกไปโรงเรียนทำง
พูนวิทยำคำร (รอค ำสั่ง) 

4. นำยจรุง  กันรงค์ อุตสำหกรรมศิลป์ ครู คศ.3 ย้ำยเข้ำ (รอค ำสั่ง) 
5. นำงสำวจุฑำมำศ  ซุ่นห้วน ศิลปศึกษำ คร ู ย้ำยเข้ำ (รอค ำสั่ง) 

  
 3.2.3 ข้อมูลอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนำคม 2564) 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
1 ข้ำรำชกำรครู 

   - บริหำร 
   - ครูผู้สอน 

 
3 

60 
2 พนักงำนรำชกำร 2 
3 ครูอัตรำจ้ำงด้วยเงินงบประมำณ (เขต สพม.11) 1 
4 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 1 
5 ครูอัตรำจ้ำงด้วยเงินรำยได้สถำนศึกษำ 2 
6 ลูกจ้ำงชั่วครำว 6 
7 ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งครูผู้สอนชำวต่ำงชำติ 2 
 รวม 77 
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 3.2.4 ข้อมูลอัตรำก ำลังที่ได้รับจัดสรรและรอกำรรับย้ำย/บรรจุแต่งตั้ง 

ที ่ วิชาเอก จ านวน(อัตรา) การด าเนินการ หมายเหตุ 
1 ชีววิทยำ 1 รอคัดเลือก สกวค. - 
2 วิทยำศำสตร์ 1 รอรับย้ำย - 
3 ภำษำจีน 1 รอสอบกรณีพิเศษ - 
4 ศิลปะ 1 รอรับย้ำยจำก

โรงเรียนทีปรำษฎร์
พิทยำ 

ได้รับจัดสรรจำกกำรเกลี่ย
อัตรำก ำลัง ปี 2563 

5 อุตสำหกรรมศิลป์ 1 รอรับย้ำย ได้รับจัดสรรจำกกำรเกลี่ย
อัตรำก ำลัง ปี 2563 

  
3.2.5 รำยชื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้เลื่อนวิทยฐำนะ 

ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาเอก ต าแหน่ง วันเดือนปีท่ีบรรจุ
แต่งตั้ง 

1 นำยจรัญ  พรหมสุวรรณ ฟิสิกส์ ครู คศ.3 23 มี.ค. 63 
2 นำงสำวปวีณำ  โชติช่วง วิทยำศำสตร์ทั่วไป ครู คศ.3 23 มี.ค. 63 
3 นำงสำวปริญำพร  อุปกำรแก้ว คณิตศำสตร์ ครู คศ.1 1 พ.ย. 63 
4 นำงสำวรัตติกำรณ์  ร่วมสนิท ภำษำไทย ครู คศ.1 1 พ.ย. 63 
5 นำงภัทธิรำ  จำรุศักดำเดช วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีกำร
อำหำร 

ครู คศ.1 24 พ.ย. 63 

 
          3.2.6  รำยงำนงบประมำณคงเหลือของโรงเรียน 

     เงินงบประมำณ  
       -  เงินอุดหนุนกำรจัดกำรศึกษำ  คงเหลือ  1,671,303.81  บำท 

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

3.2.7 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (เอกสารภาคผนวก 1) 
                 …….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 3.2.8 กำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ ม.1 , ม.2 , ม.4 , ม.5 เป็นห้องเรียนอุตสำหกรรม 
                 …….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 3.2.9 กำรจัดท ำ MOU ร่วมเพ่ือขอเปิดหลักสูตรทวิศึกษำกับสถำบันอำชีวศึกษำ (เทคนิค/อำชีวะ) 
                 …….………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…… 
 3.2.10 กำรขอรับกำรประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 
(ศรร.) (เอกสารภาคผนวก 2) 
                 …….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.2.11 กำรครบวำระ 4 ปี กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(เอกสารภาคผนวก 3) 
                 …….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.2.12 กำรเตรียมกำรเพ่ือยกระดับคุณภำพโรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ในปีงบประมำณ 2565 – 
2566 (เอกสารภาคผนวก 4) 
                 …….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.2.13 กำรเตรียมควำมพร้อมกำรรับสมัครนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 (เอกสารภาคผนวก 5) 
                 …….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
   4.1   กำรขออนุมัติร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

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

  4.2   กำรขออนุมัติปรับบุคลำกรทำงกำรศึกษำเดิม ให้มีสถำนะเป็นครูผู้สอน จ ำนวน 3 รำย 
 1. นำงสำวรัตนำภรณ์  ทองมุสิทธิ์    วิชำเอกกำรจัดกำรทั่วไป           เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 2. นำยสุรำรักษ์  นิลอรุณ     วิชำเอกกำรออกแบบตกแต่งภำยใน          ครูอำสำ 
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