
 

รายงานการประชุม 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  
วันที่ 2๓มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐9.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมไอยรา สพม. ๓๓ 
********************************************* 

ผู้มาประชุม 
ผู้บริหารการศึกษา 
นายส าเริง    บุญโต  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
๑. นายสนอง  สินโพธิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒. นางพะยอม   สนคลัง  แทน ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
3. นางชมพูทิพย์           ธรรมโสภณ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4. นางสาวชูจิตร  ชูทรงเดช ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
5. นายวัชรา  สามาลย์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. นางนวลรัตน ์  จันทร์เพ็ชร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
7. นางปาริชาติ  เสียงสนั่น ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
8. นายเสนอ  ประพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๙. นางปฤษณา    อรรถเวทิน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มหมายและคดี 
๑๐.นางสาวลัดดาวัลย ์ ไชยยา  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 นายสิรวิชญ ์  แสนดี  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. 

ก่อนระเบียบวาระ 
ไม่มี 
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ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑. ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. 
๒. การวิ่งเพ่ือน้อง สพม. ๓๓ ครั้งที่ ๑ เลื่อนจากเดิมเป็นวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๓. การจัดงานวันครูที่โรงเรียนวีรวัฒน์ ถ้าอยากให้จัดแบบไหนให้เสนอแนะมา  
๔. การพัฒนาครูด้วยระบบ DLIT สามารถน ามาออกแบบการสอนและประยุกต์ใช้ได้ กลุ่ม

โรงเรียนที่ใช้ DLIT ใน สพม. ๓๓ รายงานมา ๕๐ โรงเรียน 
๕. ห้องเรียนกีฬาจะเน้นโรงเรียนในภาคใต้ ของอีสานจะมีที่สารคาม แต่ของเราสามารถขอ

เปิดได้แต่ไม่ได้รับค่ารายหัวเหมือนที่ขอเปิดอนุมัติจาก สพฐ.  
๖. นโยบายนายกรัฐมนตรีเน้น ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเปิดหาข้อมูลได้ทางสื่อ

ออนไลน์ต่างๆ 
๗. งานแสดงเทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 

มอบ ผอ.ลัดดาวัลย์และคณะ 
๘. การอยู่เวรยาม ผู้ตรวจเวรยามให้เรียงตามอาวุโส 

   

  มติที่ประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
 
  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 

1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๑.1 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนดจัดการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒-๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ก าหนดสนามสอบ ๑๘ สนามสอบ 
โดย 

  ๑) ประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ในวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร 
   ๒) สนามสอบรับข้อสอบและกระดาษค าตอบในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ สมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ สพม.๓๓ 

มติที่ประชุม รับทราบ / มอบ ผอ.กลุ่มออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
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๑.๒ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ได้ด าเนินโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแนวทางและสร้างเครือข่ายในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับภาค ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
ส าหรับเป็นกลไกสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่สามารถด าเนินงานพัฒนาการศึกษาและยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เชิญผู้แทนจากเขตพ้ืนที่ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  หัวหน้างานหลักสูตรและหัวหน้างานวัดและประเมินผล ฯ เข้า
ร่วมเป็นคณะท างานโครงการดังกล่าว และร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๒ 
มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงแรมทองธารินทร์ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

2. กลุ่มนโยบายและแผน 
 ๑. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
               ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในวันที่  27-28 ธันวาคม  256๑ ณ ห้องประชุมคชาธาร  
อาคารเศวตกุญชร    จากการประชุมได้วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ  
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  เป็นองค์กรคุณภาพ พัฒนาการศึกษาด้วย
นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน 
พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2.ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมีวัฒนธรรมการ
ท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ   
4.ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
5. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการตาม
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
6.ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา  ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล  
7. การบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ  และลดความเหลื่อมล้ า 
2. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา    มีทักษะที่จ าเป็นใน 
ศตวรรษท่ี 21 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ  
4.สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการ   และการจัดการเรียนการสอนตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
6.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  มีการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่  1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ า 
กลยุทธ์ที่  5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
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กลยุทธ์ที่ ๑ จดัการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
    

1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีการบูรณา
การ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
2. ร้อยละ 80 สถานศึกษามีการจัดการศึกษา
เพ่ือให้นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเปน็ประมุข และต่อต้านการทุจริตคอรัป
ชัน 
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ 
ความเป็นพลเมือง 

1. เสริมสร้างความม่ันคงของ 
สถาบันหลัก และการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    
 
 
 
 
  
     
       

1. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 
2. โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
3. กิจกรรมต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
4. กิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
    
 

4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย  
12 ประการ 
 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

- โครงการนิเทศติดตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
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2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
   

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง  
มีคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะ 
และคุณลักษณะที่ส าคัญจ าเป็น
ในศตวรรษท่ี ๒๑  

๑. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคม 
๒. จ านวนร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผล 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
๓. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความสามารถ 
ในการอ่านการเขียนผ่านเกณฑ์ตามระดับชั้น 
๔. ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
๕. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

๑. การพัฒนาคุณภาพกระบวนการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา “สพฐ. เกมส์”ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
2. โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ประจ าปีการงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 33 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
  ๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ

พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  
 

 -โครงการ สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งใน
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการ 
จ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 
 

๖. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส) ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
 

๓. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส) ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม 

1. โครงการนิเทศติดตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษา  
2.โครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา                

๓. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ 
ในการป้องกันจากภัยคุกคาม 
ในชีวิตรูปแบบใหม่ 

๗. รอ้ยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ 
ในการป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
๘. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงลดลง 

๔. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  
การป้องกันจากภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม่   
 

-  โครงการนิเทศติดตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

๔. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ศักยภาพที่จ าเป็นต่อการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ มีทักษะอาชีพตาม
ความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศ 

๙. อันดับผลการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(PISA : Programme for International 
Student Assessment) สูงขึน้ 
๑๐. ร้อยละ 45 ของผู้เรียนที่จบการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อสายอาชีพ 
ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 

๕. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ สร้างขีด
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
 

1. โครงการ วิจัยและพัฒนางานวิชาการของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
2. โครงการนิเทศติดตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
  ๖. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  

มีทักษะด้านอาชีพตามความถนัด 
และความสนใจของตนเอง 

-  โครงการนิเทศติดตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
๑. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  
มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21  

๑. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ รั บการ พัฒนาการจัดการเ รี ยนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย 
๒. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๑. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สามารถจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 
 

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย
ยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ 
TEPE Online ในหลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้
ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่ งตั้ ง ให้ด ารงต าแหน่ งครู  รุ่ นที่  2 ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 
2 . โ ค ร ง ก า ร  คุ ณ ธ ร ร ม น า อ ง ค์ ก ร  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ 
3. โครงการอบรมความรู้ เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
กฎหมาย การสืบสวน การสอบสวนและการ
ด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
4. โครงการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ต าแหน่ง ครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
รายเดือน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 
5. โครงการส่ ง เสริมและยกย่องเชิดชู เกี ยรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         

2.  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีบทบาทเป็นนักวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

๓. จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา
ที่ได้รับการเผยแพร่ อย่างน้อย 90 เรื่อง  
๔. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 

๒. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย  
การพัฒนานวัตกรรม และน าผล
ไปใช้ประโยชน์ 

1.โครงการ วิจัยและพัฒนางานวิชาการของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
2. โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
บริหารจัดการงานในหน้าที่สู่ความเป็นเลิศ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
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กลยุทธ์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
               และลดความเหลื่อมล้ า 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1. ประชากรวัยเรียนทุกคน 
ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ เสมอภาค  

1. ร้อยละ 85 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ 
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ 
2. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนลดลง 
3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพสนองตอบความต้องการของ
ผู้เรียน 
 

๑. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 

1.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน  
สพม.33   
2. โครงการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในสถานศึกษา 

  
 

๒. ลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 
 

1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา “สพฐ. เกมส์”ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
2. โครงการ สื่อการสอนโปรแกรมม่ิงใน
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
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กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1. ผู้เรียนมีจิตส านึก ในการ
ด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีจิตส านึกความ
ตระหนักและมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. ร้อยละ 80 สถานศึกษาที่ผ่านมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(EESD : Environmental Education 
Sustainable Development) 
 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการสวนสวย  โรงเรียนงาม 
2.โครงการการบริหารจัดการสถานศึกษาปลอด
ขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาด้วย
ระบบบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยหลัก3R 
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กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
   

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1. หน่วยงานทุกระดับ  
มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล 
    

1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีผลการ
ประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในระดับดีเยี่ยม 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 มีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์การ
ประเมินส่วนราชการที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการก าหนด 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 ผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA : Integrity & Transparency 
Assessment) ระดับสูงมาก 
 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

1.โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. กิจกรรมประชุมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการและการบริหารจัดการที่ดี สพม.33 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
4.โครงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงิน 
บัญชี และพัสดุสถานศึกษา 
6.โครงการการวางระบบควบคุมภายในและการ
ติดตามประเมินผลเพ่ือจัดท ารายงานของเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 และโรงเรียนใน
สังกัด 

2. หน่วยงานสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและส่งเสริมให้ 
ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการศึกษา 
    

5. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานมีการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม 
 
 
 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหาร
จัดการศึกษา 
 

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ 
2.โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.โครงการประชุมสัมมนา เรื่องบทบาท
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการ



 
 

 
 

13 

มติที่ประชุม รับทราบ / มอบกลุ่มนโยบายและแผน ทบทวนตามท่ีประชุมเสนอแนะ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาการศึกษายุคไทยแลนด์4.0 สพม.33  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4.โครงการ  พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและยกระดับ
คุณภาพงานวิชาการ 
5.โครงการ พัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
สู่ความเป็นเลิศ 
6.โครงการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  33   

3. ระบบบริหารงานบุคคลของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
ก าลังใจ และส่งเสริมให้
ปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ 

6. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับบริหาร
แผนอัตราก าลังได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา 
7. ร้อยละ 85 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

3. พัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคล ให้มีประสิทธิภาพ มี
ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

1.โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
บริหารจัดการงานในหน้าที่สู่มาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วนัท่ี ๒๓  มกราคม ๒๕๖๒ 

๒. แผนใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33      
             ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้จัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบัติการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จ านวนเงิน 7,000,000 บาท  และคาดว่า สพฐ.จะจัดสรรงบประมาณให้  
5,000,000 บาท ดังนั้นจึงได้จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินตามความจ าเป็น  ดังนี้ 

แผนใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33 
(5 ล้านบาท) 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     

1 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก ไปราชการ 300,000 สพม.33 

2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 200,000 สพม.33 

3 ค่าซ่อมแซมส านักงาน และประกันภัยรถยนต์ 100,000 สพม.33 

4 วัสดุส านักงาน 800,000 สพม.33 

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 500,000 สพม.33 

6 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  876,960 สพม.33 

7 ค่าสาธารณูปโภค 500,000 สพม.33 

8 ค่าล่วงเวลา  100,000 สพม.33 

9 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารภายใน สพม.33   

163,000 นายวัชรา   สามาลย ์

10 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
“สพฐ. เกมส์”ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

100,000 นางชมพูทิพย์   
ธรรมโสภณและคณะ 

11 โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    

350,000 นางชมพูทิพย์   
ธรรมโสภณและคณะ 

12 โครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

60,000 นายเสนอ  ประพันธ์ 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

84,440 นายเสนอ  ประพันธ์ 

14 โครงการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา 

100,000 นายวัชรา  สามาลย ์

๑๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการและ
การบริหารจัดการที่ดี สพม.33 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

188,150 นางจุไรภรณ์  สิริไสย 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วนัท่ี ๒๓  มกราคม ๒๕๖๒ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

16 โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

257,000 นางปวีณา กระเวนกิจ 
 นายสิรวิชญ์ แสนด ี
 นางพิชญ์สิณี   เจริญรตัน ์

17 โครงการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาและยกระดับคุณภาพงานวิชาการ 

30,000 นายรวิชญุฒม์   
ทองแม้น 

18 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบริหารจัดการงานในหน้าที่
สู่มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

88,480 นายเชาวลิต  รัมพณนีิล 

19 โครงการติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ.ปีงบประมาณ 2562 

30,000  นางปาณิศา นิเลิศรัมย์ 

๒๐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา (งบกลาง) 
 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

171,970 นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร ์
นางจุไรภรณ์  สิริไสย  

รวมทั้งสิ้น 5,000,000 
 

 
แผนใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33 

(6 ล้านบาท) 
ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2๑ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 20,000 นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์  

2๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 10,000 นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์    

2๓ โครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา                90,000 นายชัยสิทธิ์  คุณสวัสดิ์    

2๔ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE 
Online ในหลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งครู รุ่นที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

12,000 นางชัญญรัชญ์  ชูทอง 

2๕ โครงการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ต าแหน่ง ครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   
สังกัดสพม.33  

35,000 นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน 

2๖ โครงการการบริหารจัดการสถานศึกษาปลอดขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาด้วยระบบบริหารจัดการ
ขยะอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก3R 

10,000 นางณัฐกานต์  ปีแหล่   

2๗ โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับกฎหมาย การ
สืบสวนการสอบสวนและการด าเนินการทางวินัยข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

20,000 นางปฤษณา  อรรถเวทิน      



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วนัท่ี ๒๓  มกราคม ๒๕๖๒ 

    

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2๘ โครงการการวางระบบควบคุมภายในและการติดตาม
ประเมินผลเพื่อจัดท ารายงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 และโรงเรียนในสังกัด 

20,000 นางปวีณา กระเวนกิจ   

2๙ โครงการประชุมสัมมนา เรื่องบทบาทคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการพัฒนาการศึกษายุคไทย
แลนด์4.0 สพม.33  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

50,000 นางชมพูทิพย์  ธรรม
โสภณ  และคณะ 

๓๐ โครงการ สื่อการสอนโปรแกรมม่ิงในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิด 

85,000 นายวัชรา  สามาลย์และ
คณะ DLICT 

3๑ โครงการ วิจัยและพัฒนางานวิชาการของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

40,000 นายรวิชญุฒม์  ทองแม้น 

3๒ โครงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

50,000 นางสาวลัดดาวัลย์   
ไชยยา 

3๓ โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบริหาร
จัดการงานในหน้าที่สู่ความเป็นเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

15,720 นางชัญญรัชญ์  ชูทอง 

๓๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงิน บัญชี และ
พัสดุสถานศึกษา 

150,000 นางลัดดาวัลย์   เพ่งเล็งดี
และคณะ         

3๕ โครงการ พัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สู่ความเป็นเลิศ 

35,000 นางพิชญ์สิณี  เจริญรัตน์  

3๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
(งบกลาง)  

357,280 นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์
นางจุไรภรณ์  สิริไสย 

    1,000,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๗ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วนัท่ี ๒๓  มกราคม ๒๕๖๒ 

แผนใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33 
(7 ล้านบาท) 

ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

3๗ โครงการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ของสพม. 33 

200,000 นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์    

3๘ โครงการ คุณธรรมน าองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ยกระดับการให้บริการ 

50,000 นายสิรวิชญ์  แสนด ี

3๙ โครงการสวนสวย  โรงเรียนงาม 20,000 นายสิรวิชญ์  แสนด ี

๔๐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
(งบกลาง)  

730,000 นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร ์
นางจไุรภรณ์  สิริไสย 

    1,000,000 
 

มติที่ประชุม รับทราบ / ให้คงโครงการปรับปรุงงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมไว้และให้ปรับ
กิจกรรมให้สามารถด าเนินโครงการได้ 

๓. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓.๑ ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  
    รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 

  ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้ด าเนินการประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
ณ บริเวณโดม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน เพ่ือคัดเลือกและประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานผู้ที่
มีผลงานยอดเยี่ยม มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของ
บุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน และยกย่อง
หน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถท าหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่
ดีรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดใน
ระดับภาค  

 

 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วนัท่ี ๒๓  มกราคม ๒๕๖๒ 

  การด าเนินการสรรหาและคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้เป็นตัวแทนเขตเข้าร่วม
ประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาค จ านวนทั้งสิ้น ๙๒ คน/ประเภท ดังนี้ 

  ๑) ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม    จ านวน  ๘๔  คน 
  ๒) ประเภทหน่วยงาน/สถานศึกษายอดเยี่ยม  จ านวน  ๘  แห่ง/ประเภท 
 ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม ประกอบด้วย 
  ๑) ครูผู้สอน     จ านวน  ๖๙  คน 
  ๒) ผอ.สถานศึกษา    จ านวน  ๑๐  คน 
  ๓) รองผอ.สถานศึกษา    จ านวน  ๔    คน   
  ๔) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนฯ   จ านวน  ๑    คน 
 ประเภทหน่วยงานยอดเยี่ยม  
  สถานศึกษา     จ านวน  ๘    แห่ง  

มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๒ ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๑ 

  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกครูสาย
งานการสอนหรือสายบริหารสถานศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ที่ชุมชนและสังคม มีความแตกต่างทางภาษา
และวัฒนธรรม มีปัญหาภัยทางสังคมหรือความมั่นคงของประเทศ มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน เป็นผู้มีจิต
วิญญาณแห่งความเป็นครู ทุ่มเท เสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
เข้ารับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู”           
ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้  

 ระดับดีเด่น ภาคละ ๑ คน รวม ๔ คน เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท เสมาทองค า  

 ระดับยกย่อง ภาคละ ๒ คน รวม ๘ คน เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  

 ระดับจังหวัด ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผอ.ร.ร.สุรวิทยาคาร 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๙ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วนัท่ี ๒๓  มกราคม ๒๕๖๒ 

๔. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 การด าเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้ด าเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย โดยใช้สนามสอบโรงเรียน

วีรวัฒน์โยธิน เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒  ดังนี้ 
  ๑. สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๑๖ จ านวนทั้งสิ้น ๑๙๐ คน ๖ ห้องสอบ 
  2. สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่าง

ประเทศ ครั้งที่ ๑๓๔ จ านวนทั้งสิ้น ๒๑ คน ๑ ห้องสอบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

๕. กลุ่มอ านวยการ 
๕.1 มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ที่ทุกส่วนราชการต้องด าเนินการ 
๑. มีการสื่อสารจากผู้บริหารองค์การให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึงต่อนโยบายการลด คัด

แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
2. มีการแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผู้บริหารองค์การเป็นประธาน

คณะท างานและผู้แทนจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย 
3. มีการส ารวจ วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

และแก้วน้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวของหน่วยงาน 
4. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานเพ่ือเป็นแนวทางและกรอบให้

บุคลากรถือเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินงาน โดยมีผู้บริหารองค์การให้ความเห็นชอบ 
๕. มีกิจกรรมเสริมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการ

ลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
  6. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการทราบและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 

7. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
8. มีการงดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งหน่วยงาน และในกรด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ

หน่วยงาน 
9. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วน้ าส่วนตัว เพื่อลดการใช้แก้วน้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 
10. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ ขอให้ส านักงานเขตรายงานผลการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน ตามแบบรายงาน
ผลปริมาณขยะมูลฝอย ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๐ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วนัท่ี ๒๓  มกราคม ๒๕๖๒ 

ขอขอบคุณน้องชัญญารัตน์ ชูทอง ที่ท าโครงการองค์กรปลอดโฟมจนได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุรินทร์ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๖. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
การด าเนินการตามแนวทางการบริหารกรอบอัตราก าลัง ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน            

ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๙/ว ๓๗๒ ลงวันที่ 
๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ได้แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินการตามแนวทางการบริหารอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนดมี
ความถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้หารือส านักงาน ก.ค.ศ.
เพ่ิมเติม กรณีการจัดบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ด ารงต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลัง
ใหม่และส านักงาน ก.ค.ศ. มีมติตอบข้อหารือแล้ว ดังนี้ 
 
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอน าเสนอเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ ในประเด็นข้อ ๕ ดังนี้ 

- การด าเนินการบริหารกรอบอัตราก าลังภายหลังการจัดกรอบอัตราก าลังตามหนังสือ 
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ  ๐๒๐๖.๕/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ มีค าสั่ง
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนดใหม่แล้ว แต่ยังมีต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนเหลืออยู่ หากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความจ าเป็น
จะต้องสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานทดแทนและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีมติเห็นชอบให้ใช้
ต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนนั้นแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก็สามารถด าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และสรรหามาด ารงต าแหน่งที่เป็นต าแหน่งว่างและมีอัตราเงินเดือนนั้นได ้                               

ทั้งนี้  การด าเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
รายละเอียดในประเด็นอ่ืน ๆ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๗. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
  ๗.๑ การเผยแพร่ข้อมูลลงส่ือสาธารณะ ผ่านแอปพลิเคชั่น   

  สพฐ.แจ้งว่า ได้ทราบข่าวจากแอปพิลเคชั่นไลน์ กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบางแห่ง ได้
เผยแพร่หนังสือราชการ เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจ าเดือนธันวาคม 2561 ผ่านสื่อ
สาธารณะสังคมออนไลน์ ซึ่งกรณีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายในระบบราชการ จึงก าชับให้ได้ก าชับและ
ระมัดระวังในเรื่องการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ ให้เป็นไปตามอย่างเหมาะสม 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏัติ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วนัท่ี ๒๓  มกราคม ๒๕๖๒ 

 
 

๗.๒ การออกหนังสือรับรองเงินได้หักภาษีประจ าปี พ.ศ.2561   
   1. ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ขณะนี้ สพฐ. แจ้งขั้นตอนการ
ท างานสิ้นปีภาษีในระบบการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

1.)  หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วย ตรวจสอบว่ามีรายการเรียกคืนและน าส่งเบิกเกินส่งคืน บันทึก
รายการในระบบ 

2.) สพฐ.จะปรับปรุงรายได้สะสม และภาษีสะสม ปรับปรุง กบข/กสจ.สะสมเป็นภาพรวม ใน
วันที่ 16 มกราคม 2562 

3.) หน่วยเบิกพิมรายงานตรวจสอบรายได้ ภาษี และ กบข./กสจ สิ้นปี ในวันที่ 18 มกราคม 
2562 และท าการปรับปรุงในระบบจ่ายตรง ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 

4.) สพฐ.สร้างล าดับที่ พร้อมพิมพืณายงานใน ภงด.1 ก พิเศษ 
5.) สพฐ น าข้อมูล ภงด.1 ก พิเศษ จากระบบน าเข้าระบบงานสรราพร เพื่อยื่นแบบด้วยสื่อ 
6.) สพฐ.ยื่นแบบด้วยสื่อระดับกรม ที่ส านักงานเขต *** ห้าม หน่วยเบิกย่อยแยกยื่นเด็ดขาด 

เพราะข้อมูลจะซ้ าซ้อน ไม่ถูกต้อง) 
7.) หน่วยเบิกย่อยพิมพ์หรือน าข้อมูลออกใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ส่งให้

ข้าราชการครุและลูกจ้างประจ า (รอ สพฐ. แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าจะด าเนินการได้
เมื่อไร) 

8.) สพฐ.ท าการปรับปรุงกรมบัญชีกลางได้แจ้งให้แต่ละหน่วยเบิกตรวจสอบความถูกต้อง   
  2.  ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ   ครูผู้ทรงคุณค่า สามารถรับหนังสือรับรองเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562 
           3 . การค านวณเงินเดือน ค่าจ้าง ส าหรับหัก ณ ที่จ่ายประจ าปีภาษี พ.ศ.2562   ให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า ยื่นแบบ ลย.01 ส่งสพม.33 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏัติ 
 

๗.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2562  
     งบบริหารจัดการส านักงานเขต คาดว่าจะได้รับจัดสรร/อนุมัติจ านวนเงิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็น
รายการค่าใช้จ่ายประจ า 3,500,000 บาท ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการ 1,500,000 บาท  
        สรุปการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่ ตุลาคม 2561-21 มกราคม 2562 ใช้จ่ายไปแล้ว  1,500,000 บาท 
สพฐ.อนุมัติเงินงวดมา2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท ขณะนี้มีเงินในงบบริหารจัดการสามารถเบิกจ่าย
ได้ 1,500,000 บาท 
-  การเบิกจ่ายตามโครงการทุกครั้งให้ผ่านกลุ่มนโยบายและแผน ตัดยอดงบประมาณทุกครั้ง 
- กรณี การยืมเงินราชการทุกครั้ง ให้จัดส่งเอกสารหลักฐาน 2 ชุด ทุกรายการ 
(สัญญายืม  2 ชุด ประมาณการ 2 ชุด เอกสารอ่ืนๆที่มี 2 ชุด) 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏัติ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วนัท่ี ๒๓  มกราคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เพื่อพิจารณา  
  กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ ในการลดการใช้แก้วน้ าที่ใช้

ครั้งเดียว โดยจัดซื้อแก้วน้ าแจกบุคลากรทุกคน 

มติที่ประชุม รับทราบ/มอบพัสดุด าเนินการจัดหา 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ        
    

เลิกประชุมเวลา ๑๒.0๐ น.  
 

  (ลงชื่อ)       ผู้จดรายงานการประชุม  
    (นายสิรวิชญ์  แสนดี) 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 
    (ลงชื่อ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

      (น.ส. ชูจิตร ชูทรงเดช) 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 


