
รายงานการประชุม 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  
ครั้งที่ 2/2562 

วันที ่5 กุมภาพันธ์  2562 เวลา ๐9.๓๐ น.  
ณ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม  จังหวัดสุรินทร์ 

********************************************* 
ผู้มาประชุม 
ผู้บริหารการศึกษา 
๑.นายส าเริง    บุญโต  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 
๒. นายกฤษ  ละมูลมอญ       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์ 
๑. นายสนอง  สินโพธิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒. นางลัดดาวัลย ์ เพ่งเล็งดี  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
3. นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๓. นางสาวชูจิตร  ชูทรงเดช ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
๔. นายวัชรา  สามาลย์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๕. นางนวลรัตน ์  จันทร์เพ็ชร์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
6. นายเสนอ  ประพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ 
1. นางตวงรัตน์  เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
2. นายพิจิตร   อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
3. นายรวิชญุฒม์          ทองแม้น  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
4. นางนาถสุดา  จินดาศรี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
5. นางพชรพรรณ  ด่านวิไล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
6. นายดนัย   ค าผุย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
7. นางณัฐกาล  ปีแหล่  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
8. นายวรวิทย ์  วุฒิยา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
9. นายชัยสิทธิ์   คุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

สหวิทยาเขต ๑  
1 นายวิทูรย์  พิมพ์ศิริ ผู้แทน โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
2 นายพิทักษ์    สุปิงคลัด ผู้อ านวยการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
3 นายเสมา ขวัญทอง ผู้อ านวยการ โรงเรียนมหิธรวิทยา 
4 นายเฉลิมชัย   แสนสุข ผู้อ านวยการ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 
5 นางสาวจุไรรัตน์  ไชยหาญ ผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 
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6 นายเมธี ชัยมาโย ผู้อ านวยการ โรงเรียนนาบัววิทยา 
7 นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 
8 นายจิตกร ผมงาม ผู้อ านวยการ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 
9 นางสาวทองใบ  ตลับทอง ผู้อ านวยการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 

 
สหวิทยาเขต ๒  
10 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนสิรินธร 
11 นายคมกฤษ ยินดี ผู้อ านวยการ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 
12 นายสนอง มุตตะโสภา ผู้อ านวยการ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 
13 นายทศพร สระแก้ว ผู้อ านวยการ โรงเรียนนาดีวิทยา 
14 นายไพบูรณ ์  เมินขุนทด ผู้อ านวยการ โรงเรียนพญารามวิทยา 
15 นายชนะศึก  จินดาศรี      ผู้อ านวยการ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 
16 นายศุภชัย    ชาวนา ผู้อ านวยการ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 
17 นายศรีสุนทร  ส่งเสริม ผู้อ านวยการ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
18 นายตฤณ สุขนวล ผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 
19 นายรุ่งราวี  จ าปาดี ผู้อ านวยการ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
 
สหวิทยาเขต ๓  
20 นายสฤษดิ์    วิวาสุขุ ผู้อ านวยการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
21 นายสมศักดิ ์  บุญโต ผู้อ านวยการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 
22 นายวสันต์   ปัญญาธานี ผู้อ านวยการ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 
23 นายพงษ์ศักดิ์ พรมมา ผู้อ านวยการ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 
24 นายแชม  มุ่งดี ผู้อ านวยการ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 
25 นายนิวัฒน์   โพธิมาศ ผู้อ านวยการ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 
26 นายมนัด  เทศทอง ผู้อ านวยการ โรงเรียนแร่วิทยา 
27 นางสาวสุมณี   บูรณ์เจริญ ผู้อ านวยการ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 
28 นายวายุคล จุลทัศน์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนพนาสนวิทยา 
29 นายบุญศักดิ ์  บุญจูง ผู้อ านวยการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
 
สหวิทยาเขต ๔  
30 นายเสงี่ยม  วงศ์พล ผู้อ านวยการ โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม 
31 นายสรรค์นิธิ  เผ่าพันธุ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
32 นายจีระพรรณ   เพียรมี ผู้อ านวยการ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 
33 นางจารุวรรณ   บุญโต ผู้อ านวยการ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
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34 นายศุภชัย ภาสกานนท์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 
35 นางจงบุญ    จากภัย ผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 
36 ว่าที่ .ต.รุ่งโรจน์ ยงยิ่งหาญ ผู้อ านวยการ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 
37 นายประเสริฐ  สันทอง ผู้อ านวยการ โรงเรียนยางวิทยาคาร 
38 นายศักดิ์ดา  ศรีผาวงศ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 
39 นายนิวัติ   ภัคภูริวัฒน ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 
40 นายวิชิตชัย  แข่งขัน ผู้อ านวยการ โรงเรียนวังข่าพัฒนา 
 
สหวิทยาเขต ๕  
41 นายพัลลภ   พัวพันธ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
42 นายพิศิษฐ์  ไพรสินธุ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 
43 นายเจษฎา สทุมรัมย์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 
44 นางกชพร   ธรรมวิเศษ ผู้อ านวยการ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 
45 นายจักรพงษ์   เจริญพร ผู้อ านวยการ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 
46 นายสมัย   ปานทอง ผู้อ านวยการ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 
47 นายเทิดไทย สวัสดี ผู้อ านวยการ โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร 
48 นายทศพร สมพันธ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 
49 นายช านาญ  เกตุโสระ ผู้อ านวยการ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 
50 นายสุดใจ   ศรีใหญ ่ ผู้อ านวยการ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 
51 นายถนอม   บุญโต ผู้อ านวยการ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 
 
สหวิทยาเขต ๖  
52 นายยรรยง   วงค์ค าจันทร์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนรัตนบุรี 
53 นายวิชัย    สาลีงาม ผู้อ านวยการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 
54 นายศักดิ์อนัน อนันตสุข ผู้อ านวยการ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 
55 นายยุทธศาสตร์ แก้วดี ผู้อ านวยการ โรงเรียนธาตุศรีนคร 
56 นายสุพินทร์  พุฒตาล ผู้อ านวยการ โรงเรียนดอนแรดวิทยา 
57 นายรณภากาศ สุพรรณไกรสหี ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 
58 นายสุดสาคร  สุขสวัสดิ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 
59 นายพิทักษ์ ทวีแสง ผู้อ านวยการ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 
60 นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน ผู้อ านวยการ โรงเรียนหนองอียอวิทยา 
61 นายวีรพงศ์   หมายสุข ผู้อ านวยการ โรงเรียนโนนเทพ 
62 นางจิดาภา   บูรณ์เจริญ ผู้อ านวยการ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 
63 นายฉัตรนพดล   คงยืน ผู้อ านวยการ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา  
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สหวิทยาเขต ๗  
64 ว่าที ่ร.ต.อภินันท์ จันทเขต ผู้อ านวยการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
65 นายธรรมนูญ   มีเสนา ผู้อ านวยการ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
66 นายเสกสันต์   สัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 
67 นายนิเวศ   ทิวทอง ผู้อ านวยการ โรงเรียนตานีวิทยา 
68 นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา  ผู้อ านวยการ โรงเรียนโคกยางวิทยา 
69 นายบุญเกิด  กองสุข ผู้อ านวยการ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 
70 นายวิทยา  เพ่งเลงดี ผู้อ านวยการ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 

71 นายธานินท์ ชินวงษ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
72 น.ส.พิจิตรา ค ามันตรี ผู้อ านวยการ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 
73 นายประจักษ์ เงางาม ผู้อ านวยการ โรงเรียนตาเบาวิทยา 
74 นายพศิน   บัวหุ่ง ผู้อ านวยการ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 
75 นายสาโรจน์   พฤษภา ผู้อ านวยการ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 
สหวิทยาเขต ๘  
76 นายสมชัย  นามสว่าง ผู้อ านวยการ โรงเรียนสังขะ 
77 นายกิตติชัย   แผ่นจันทร์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
78 นายสุพิน   บุญเยี่ยม ผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 
79 ผู้แทน ผู้อ านวยการ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
80 ผู้แทน ผู้อ านวยการ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
81 นายอาย ุ  คิดดี ผู้อ านวยการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 
82 นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 
83 นายวุฒิชัย  ภักดีรัตนางกูร ผู้อ านวยการ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 
84 นายเพียว พรหมแก้ว ผู้อ านวยการ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 
85 ผู้แทน ผู้อ านวยการ โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวลัดดาวัลย ์ ไชยยา  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. นางปาริชาติ  เสียงสนั่น ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
3. นางปฤษณา  อรรถเวทิน ผู้อ านวยการกลุ่มหมายและคดี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
9. นางพิชญ์สิณี  เจริญรัตน์  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
๑0. นายสิรวชิญ์  แสนดี  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓๐ น. 
ก่อนระเบียบวาระ 
ร่วมยินดี และมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ดังนี้  
1. ผลการคัดเลือกคลิปวิดีโอ การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้พิจารณาคัดเลือกคลิป VDO เพ่ือประกาศเกียรติคุณ และน าผลงานเสนอไป
ยัง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาเผยแพร่ต่อไป รายละเอียดดังนี้ 
  ๑. โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ (เกียรติบัตร) 
   ชนะเลิศ   โรงเรียนบัวเชดวิทยา  และโรงเรียนรัตนบุรี    
  ๒. โรงเรียนขนาดกลาง (เกียรติบัตร) 
   ชนะเลิศ   โรงเรียนตานีวิทยา     
  ๓. โรงเรียนขนาดเล็ก (เกียรติบัตร) 
   ชนะเลิศ   โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม     
   
2. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นักเรียนได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ 

นครสวรรค์ศึกษาเกมส์ ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
๑) เด็กชายกิตติพงษ์   หล่อแหลม ชั้น ม.2/8 

 รางวัลที่ได้รับ ๑ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน 
     ๒)  เด็กชายวีรพล  วิชุมา ชั้น ชั้น ม.2/8 
 รางวัลที่ได้รับ  ๓ เหรียญเงิน 
     ๓) นางสาวภธิิญา สมดี ชั้น ม.6/9  
        รางวัลที่ได้รับ ๒ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน 
     ๔) นางสาวบุญญภัทร บุญช่วย ชั้น ม.๓ 
 รางวัลที่ได้รับ  ๒ เหรียญทองแดง 
ครูผู้ฝึกสอน นายกิตติศักดิ์  พันสี 

 3. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ส่งนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน 
๑) เข้าร่วมแข่งขันเอแม็ท เกมต่อเลขค านวณ รุ่นมัธญมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์การค้า เซ็ลทรัล

พลาซ่าขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
  เด็กชายธีรสิทธิ สมอไพร และเด็กหญิงวรรณวิสา  วงศ์ค า นักเรียนชั้น ม.1/6 
 ครูผู้ฝึกสอน นางสาวอัจฉราวัลย์  สิงห์ภูงา และนางพัชรี พุฒซ้อน 

๒) เข้าร่วมการประกวด คัดไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ วัดเสมียนนารี  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
นางสาววริศรา กุดหอม 

4. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand micro : 
coding Championship 2019  ณ  ห้างพันทิพย์พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ 

๑) รุ่น senior อายุไม่เกิน 19 ปี  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ 
 นายอัษฎาวุธ  แสงดี  ชั้น ม.5/1 

  นายธนากร หอมหวน ชั้น ม.5/1 
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๒) รางวัลรองชนะเลิศ และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน World Robot Game 2019 รอบ
นานาชาติที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้แก่ 
เด็กชายสิทธิศักดิ์ บุญนาค ชั้น ม.2/1 
เด็กชายวุฒิชัย  เบี้ยไธสง   ชัน้ ม.3/2 
 

 5. โรงเรียนบัวเชดวิทยา นักเรียนได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นที่น าชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ ประจ าปี 
2562  ได้แก่  

นายธนกฤต  แม่นผล 
๖. ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์มาให้ความรู้และบรรยายพิเศษ                      
เรื่องแนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑. ขอบคุณและชื่นชมโรงเรียนที่จัดกิจกรรมพัฒนา/ส่งเสริมจนมีผลงานที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
    ๑) ร.ร.ชุมพลวิทยาสรรค์ 
        - น.ส.วริศรา กุดหอม ชั้น ม.๖/๖ ชนะเลิศ การประกวดคัดไทย ระดับ ม.ปลาย งานส่งเสริมการเผยแผ่ 
ธรรมะ สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง กทม. (๑๔ ม.ค.) 
        - ด.ช.ธีรสิทธิ สมอไพร, ด.ญ.วรรณวิสา วงศ์ค า ชั้น 
ม.๑/๖ ชนะเลิศแข่งขันเอแม็ท เกมต่อเลขค านวณ ม.ต้น การแข่งขัน “แมกส์ พลอย ค าคม ชิงแชมป์ประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๑๒ และทริปเปิ้ลเกม นอร์สอิสเทิร์น ชาลเล้นจ์ ครั้งที่ ๑๐” (๑๙-๒๐ ม.ค. ๒๕๖๒) ณ ศูนย์การค้า           
เซน็ทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น  
    ๒) การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ “นครสวรรค์ศึกษาเกม” จ. นครสวรรค์ ร.ร.ศีขรภูมิ
พิสัย กีฬายกน้ าหนัก ได้รับรางวัล 
        ๓ เหรียญทอง ๖ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง 
        - ด.ช.กิตตพงษ์ หล่อแหลม   ๑ ทอง ๒ เงิน 
        - ด.ช.วีรพล วิชุมา    ๓ เงิน 
        - น.ส.ภิธิยา สมดี   ๒ ทอง ๑ เงิน 
        - น.ส.บุญภัทร บุญช่วย  ๒ ทองแดง  
        ร.ร.กระเทียมวิทยา ได้ ๒ เหรียญทองแดง 
        - นายสุรศักดิ์ ด่านด้าว   เหรียญทองแดง ประเภทขว้างค้อนชาย 
        - นายณัฐพงศ์ ศรีนนทา  เหรียญทองแดง ประเภทเขย่งก้าวกระโดดชาย    
    ๓) ร.ร.มัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ ในการแข่งขัน Thailand micro : coding Championship  
2019 ณ พันธุ์ทิพย์พลาซ่า จ.เชียงใหม่ (๒๕-๒๗ ม.ค.) 
ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ภารกิจ Maze runner รุ่น Senior อายุไม่เกิน ๑๙ ปี เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับ 
นานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์ (๑๙-๒๑ เม.ย. ๒๕๖๒) 
        - นายอัษฎาวุธ แสงดี    ชั้น ม.๕/๑ 
        - นายธนากร หอมหวน  ชั้น ม.๕/๑ 
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รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันหุ่นยนต์ภารกิจ Maze Runner รุ่น Senior อายุไม่เกิน ๑๙ ปี ได้สิทธิเข้าร่วม
แข่งขัน World Robot games 2019 รอบนานาชาติ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ในเดือน พ.ย. ๒๕๖๒ 
        - ด.ช.สิทธิศักดิ์ บุญนาค  ชั้น ม.๒/๑ 
        - ด.ช.วุฒิชัย เบี้ยไธสง    ชั้น ม.๓/๒ 
    ๔) ร.ร.สิรินธร (การแข่งขันการอ่านร้อยแก้ว-ร้อยกรอง ระดับมัธยมศึกษา วันสถาปนา ม.เทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ชิงถ้วย รมว.ศธ. 
        - น.ส.เจริญศรี โศรกนิษฐ์   ม.๔/๑ รองฯ อันดับ ๑ 
        - น.ส.ธีรญารัตน์ เจือจันทร์ ม.๔/๗ รางวัลชมเชย พูดสุนทรพจน์ ระดับ ม.ปลาย  
    ๕) ร.ร.โคกยางวิทยา 
        - น.ส.นภัสวรรณ เหมาะตัว เข้าค่าย Power green Camp ครั้งที่ ๑๓ ณ ม.มหิดล จ านวน ๗๐ คน ร่วมกับ
กลุ่มน าเสนอโครงงานในค่ายฯ ได้รับรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท และได้รับคัดเลือก ๑ ใน ๒ คน เพ่ือน าบท สัมภาษณ์
ลงในกลุ่มเพจ Camp Hup 
    ๖) ร.ร.สินรินทร์วิทยา 
        - รางวัลโล่เกียรติคุณ “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันครูแห่งชาติ จาก รมว.ศธ. เมื่อ
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
    ๗) ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์  
        - นายณรงศักดิ์ นาคแสง   ชั้น ม.๕/๑ 
        - นายพีรพัฒน์ เอ็นดู       ชั้น ม.๕/๓ 
        เป็นตัวแทนนักกีฬาเรือกรรเชียงชายทีมชาติไทย ในโครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ Road to Tokyo และเพ่ือเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ณ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ต่อไป 
๒. ขอบคุณความร่วมมือในการทดสอบกศ.ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ชั้น ม.๓ ทุกสนามสอบ ทั้งผู้ประสานงาน 
ประจ าสนามสอบ หัวหน้าสนามสอบ คณะกรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ ตัวแทน สทศ. และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จนท าให้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี เตรียมความพร้อมส าหรับการสอน O-NET ชั้น ม.๖ 
๓. สพม.๓๓ จัดงานแถลงข่าว “วิ่งเพ่ือน้อง สพม.๓๓” ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณ
สนาม สพม.๓๓ 
 
    ๑) นัดหมายผู้บริหาร ผอ.ร.ร. เข้าร่วมตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดครับ 
    ๒) สหวิทยาเขตสุรวิทยาคาร รับผิดชอบเตรียมการประชาสัมพันธ์ ออกแบบโลโก้ และพิธีการ 
    ๓) สหวิทยาเขตสิรินธร รับผิดชอบสถานที่และสัญลักษณ์การเปิดแถลงข่าว   
    ๔) ขอความร่วมมือทุก ร.ร.ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ 
๔. สมุดบันทึกในสถานศึกษาต้องมี/ถือปฏิบัติให้ถูกต้อง 
    ๑) สมุดตรวจราชการ ใช้ส าหรับผู้บังคับบัญชา และสายการบัญชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ผอ.เขต, เลขาฯ กพฐ., ศธจ., 
ศธภ., ผู้ตรวจราชการ, ปลัดศธ., นายอ าเภอ, ผวจ., รมว. หรือผู้ได้รับมอบหมายการตรวจราชการ เป็นต้น 
    ๒) สมุดเยี่ยม ใช้ส าหรับบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่ไม่ใช่ตามข้อ ๑ เช่น สาธารณสุข ต ารวจ ทหาร นายก 
อบต./เทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผล คณะศึกษาดู
งานเป็นต้น    
    ๓) สมุดนิเทศ ส าหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งมานิเทศการศึกษา นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยการแต่งตั้ง 
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จากสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด สพฐ. เป็นต้น 
    ๔) สมุดหมายเหตุ (บันทึกโดยผู้อ านวยการโรงเรียน) 
        - บันทึกประเด็นหัวข้อเรื่องจากสมุด ๑, ๒, และ ๓ 
        - บันทึกเหตุการณ์ กิจกรรมส าคัญใน ร.ร. 
        - บันทึกเหตุการณ์ไม่ปกติ หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์
๕. ภารกิจส าคัญในการด าเนินงานก่อนปิดภาคเรียน 
    ๑) เตรียมการยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบกศ.ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ม.๖ (วันที่ ๒-๓ มี.ค. ๒๕๖๒) 
    ๒) การแก้ปัญหาเด็กที่ติด ๐, ร, มส โดยเฉพาะเด็กที่ก าลังจะจบ ม.๓ และ ม.๖  
    ๓) แนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวการรับนักเรียน 
    ๔) เตรียมการการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบประเมินวิทยฐานะ ว.๒๑/๒๕๖๐ 
    ๕) เตรียมการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ว.๒๐/๒๕๖๑ 
    ๖) เตรียมการประเมิน Smart Teams, Smart Students & Smart School ตามตัวชี้วัดที่แจ้งไปแล้ว  
    ๗) เตรียมรับการติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนจาก สห วิทยา
เขต จากแบบประเมิน, งานนโยบาย, งานมาตรฐานร.ร.มัธยมศึกษา (Smart School) & Smart Director  
    ๘) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพกศ. แล้วจัดท ารายงานการจัด 
กศ. (SAR) เพ่ือรายงาน สพท.และสาธารณะ 
    ๙) ตรวจสอบการจัดท ารายงานธุรการชั้นเรียน และของโรงเรียนตามแบบ ปพ.ต่างๆ  
    ๑๐) วางแผนการรับนักเรียน  
    ๑๑) การจัดกิจกรรมรายงานการจัดกศ.ในรอบปี งานมอบประกาศนียบัตรหรือปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น 
๖. กิจการพัฒนาครูจิตอาสา 
    ๑) สพม.๓๓ จ านวน ๕๐๐ คน ร่วมกับ สพป.สร๑ จ านวน ๕๐๐ คน (๒๘ มี.ค. ๒๕๖๒) ม.เทคโนฯ ราชมงคล 
    ๒) จัดสรรให้ สหละ ๖๐ คน สห ๑, ๒ สหละ ๗๐ คน 
๗. แนวทางการพัฒนา ร.ร.ระดับอ าเภอ (ท่านรองกฤษ ละมูลมอญ และ ผอ.สฤษดิ์ วิวาสุขุ) 
 
๘. การจัดการแข่งขันกีฬาครู สพม.๓๓ เดิมก าหนด ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ (รอความชัดเจนข้อก าหนดการ
เลือกตั้ง) อาจเปลี่ยนแปลงเป็น ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ๙. ขอบคุณสถานศึกษา ในการด าเนินการตามนโยบาย
การคัดแยกขยะ และการงดใช้วัสดุโฟมและถุงพลาสติก 
    ๑) น่าจะเป็นเขตที่ด าเนินการและรายงานข้อมูลให้ สพฐ. มากที่สุด จนได้ลงข่าว Obec Line 2018 หลายครั้ง 
    ๒) ประกาศผลการคัดเลือกและรายงาน สพฐ.แล้ว 
    ๓) ให้รักษากิจกรรมให้เกิดความยั่งยืน 
๑๐. แจ้งสถานศึกษาส่งบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและด้านบุคคลประชุมชี้แจงแนวทาง ๓ ประเด็น  
      ๑) KTB Corperate Online 
      ๒) การตรวจสอบข้อมูลลดหย่อนภาษีรายบุคคล 
      ๓) การเลื่อนเงินเดือนรูปแบบใหม่ในวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
      - สหวิทยาเขต ๑-๔ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
      - สหวิทยาเขต ๕-๘ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๑๑. แจ้งรายชื่อผู้ตรวจทานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
      ๑) กลุ่มที่ผ่านการอบรม/สัมมนา 
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          - นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ 
          - นางนาถสุดา จินดาศรี 
          - นายอนุชา หลิมศิริวงษ ์
          - นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ 
          - นายพัลลภ พัวพันธุ์ 
          - นายยรรยง วงค์ค าจันทร์ 
          - นางอุดมพร สิงห์ชัย 
          - นายจีระพรรณ เพียรมี 
          - นายพศิน บัวหุ่ง 
          - นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ 
          - นางจารุวรรณ บุญโต 
          - นายนิเวศ ทิวทอง 
          - นายวสันต์ ปัญญาธานี 
          - นายวิชัย สาลีงาม 
          - นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ 
          - นางสาวจงบุญ จากภัย 
      ๒) กลุ่มศึกษานิเทศก์ใน/นอกสังกัดที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
      ๓) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาใน/นอกสังกัดที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
      ๔) ข้าราชการครูใน/นอกสังกัดที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๖2 เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑           
  
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 
1. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

๑. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 ณ วันที่   31  มกราคม  2562 
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  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2562 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณทุกหมวดรายจ่าย ณ  วันที่  31 มกราคม  2562 

 
รายจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ผูกพัน 

 
ร้อย
ละ 

คงเหลือ ร้อยละ 

งบ
บุคลากร 

32,060,286 26,256,383 81.90 0.00 0.00 5,803,903 18.10 

งบ
ด าเนินงาน 

28,811,898 15,450,413.05 53.63 42,065 0.15 13,319,419.95 46.23 

เงิน
อุดหนุน 

90,207,590 90,207,590 100   0.00 0.00 

งบลงทุน 81,080,300 15,525,841.26 19.15 56,852,684 70.12 8,701,774.74 10.73 
รวม 

 
232,160,074 147,440,227.31 63.51 56,894,749 24.31 27,825,097.69 11.99 

เป้าหมายการเบิกจ่าย  ไตรมาสที่ 2  (31  มีนาคม  2562)  งบลงทุนไม่น้อยกว่า45.%  งบรายจ่ายประจ า  
57%   ภาพรวมทุกงบไม่น้อยกว่า  54%) 
              

มติที่ประชุม รับทราบ  

2. แจ้งอนุมัติเงินประจ างวดงบประมาณประจ าปี 2562  
2.1 งบด าเนินงาน 

1) รายการค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจ าปี 2562 โรงเรียน
ลานทรายพิทยาคม เงิน 5,000 บาท 

2) รายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เงิน 
760,000 บาท 

3) รายการค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ”เผยแพร่ผลการด าเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ” โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04  เงิน 15,000  บาท 

4) รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วย 11-13 
ตุลาคม 2561   เงิน  21,200  บาท 

5) รายการค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัมมนาและแลกเปลี่ยน IQA โรงเรียนแตลศิริวิทยา/
บัวเชดวิทยา/โนนเทพ/สิรินธร   เงิน 47,360  บาท 

6) รายการค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ  เงิน 1,179,450 บาท 
-ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
3. แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี 2561 และ2562 

3.1  เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน งบประมาณ พ.ศ.2561 ของสพม.33 ข้อมูล  ณ 
วันที่  31  มกราคม  2562  งบลงทุน รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ   รร.
สุรพินท์พิทยา เงิน  4,002,600    บาท  ยังไม่เบิกจ่ายเงินแต่อย่างใด    ขณะนี้เข้าสู่เดือนที่
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สองของไตรมาสที่ 2 ( มีนาคม  2562) ของปีงบประมาณ 2562   ขอให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ก ากับ ติดตามท าหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญา  เป็นลายลักษณ์
อักษรชัดเจน  และถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงหากเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายอาจท า
ให้งบประมาณตกไป  

3.2  เงินงบประมาณประจ าปี 2562 งบลงทุน ที่โรงเรียนได้รับจัดสรร ท าสัญญาและให้สพม.33 
ท า PO.ในระบบ  GFMIS เรียบร้อยแล้วนั้น  ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ก าชับ ติดตาม บริหาร
สัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เป็นไป
ตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณร้อยละ100 

                          มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
 
4. การค านวณเงินได้ และเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562 และการออกหนังสือรับรอง

เงินได้และเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย  ประจ าปี พ.ศ.2561 
     4.1  การค านวณเงินได้และเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562 ให้โรงเรียนแจ้ง
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า จัดส่งแบบ ลย.01 ให้สพม.33 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  

                       4.2  การออกหนังสือรับรองเงินได้และเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย  ประจ าปี พ.ศ.2561 
     1)  ข้อมูลเงินได้  เงินเดือน ค่าจ้างประจ า  เงินประจ าต าแหน่ง     เงินค่าตอบแทนนอกเหนือ

เงินเดือนเงินวิทยะฐานะ เงินตกเบิก  ค่าตอบแทน ค่าครองชีพ และภาษีหัก ณ  ที่จ่ายของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า ในสังกัด สพฐ เข้าโครงการจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลางตั้งแต่มกราคม 2561  บัดนี้กลุ่ม
บริหารงานการเงินได้ส่งไฟล์ข้อมูล ทางระบบ myoffice  กลุ่มLine หน้าเว็ปไซต์กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวโหลดได้  

2.) เงินได้ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง พนักงานราชการ  ในสังกัดทุกโรง ขณะนี้ได้จัดพิมพ์
แบบ ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ และหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แล้ว ขณะนี้ตรวจสอบความถูกต้อง 
ภายใน วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2562  จะได้พิมพ์และจัดส่งให้ทางช่องรับหนังสือโรงเรียนต่อไป หรือต่อต่อรับ
ได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

3.) เงินได้ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี พ.ศ.2561  ขณะนี้ได้จัดพิมพ์แบบ ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ 
และหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แล้ว ขณะนี้ตรวจสอบความถูกต้อง ภายใน วันที่ 15  
กุมภาพันธ์ 2562  จะได้พิมพ์และจัดส่งให้ทางช่องรับหนังสือโรงเรียนต่อไป หรือต่อต่อรับได้ที่กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 
                   4)  เงินได้ข้าราชการบ านาญ ปี พ.ศ.2561 จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว ตามท่ีอยู่แล้ว  หากไม่ได้รับ
เนื่องจากเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ให้มาติดต่อขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หรือดาวโหลดหน้าเว็ป
ไซต์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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5. การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน  KTB Corporate Online 
          ตามที่กรมับญชีกลาง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินจ่ายเงินและการน าส่ง

เงิน ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์(บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(เครื่อง Electronic Data 
Capture:EDC)  และแจ้งให้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
นั้น 

         สพม.33 ขอแจ้งขั้นตอนการด าเนินการที่จะเริ่มใช้  1 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ 
1. การเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบัตร ค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการ การจ่ายเงินยืมราชการ การจ่ายค่าวัสดุ และค่าจ้างวงเงินต่ ากว่า 5,000 บาท 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเอกสาร ตรวจสอบหลักฐานขออนุมัติเบิกและวางฏีกาในระบบGFMIS ปกติ(ท า
เหมือนเดิม) 

2. เมื่อคลัง/กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนราชการ (สพม.
33)  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฎีกาที่อนุมัติ เมื่อครบถ้วน ถูกต้องแล้ว  ก็จะจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงิน โดยใช้
วิธีการโอนเงินทางธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินทันที   โอนเงินผ่านระบบผ่าน  KTB Corporate Online ไม่ต้อง
เขียนเช็คสั่งจ่าย  (เดิมเจ้าหน้าที่จะขออนุมัติจ่ายเช็ครายบุคคลและน าเช็คไปโอนเงินเข้าบัญชีให้ข้าราชการ 
ลูกจ้าง  )  

3. ผู้มีสิทธิ์รับเงินรับรู้ว่าเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทาง  e-mail ,  SMS 
4. โรงเรียนทุกโรงต้องไปท าบัตรเดบิตที่ธนาคารกรุงไทย 
5.  เมื่อการน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินฝากหลักประกันสัญญา  

เงินเบิกเกินส่งคืน ให้น าส่งเงินดังนี้ 
5.1 ตามแบบใบแจ้งการช าระเงิน  สามารถดาวโหลดจากหน้าเว๊ปไซ สพม.33 

น าไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทยและน าหลักฐานของธนาคารมาส่งที่การเงิน สพม.33  
5.2 ผ่านเครื่อง EDC   ใช้บัตรเครดิต   บัตรเดบิต( ATM)    (เฉพาะ การส่งเงิน

เบิกเกินส่งคืน ให้ใช้บัตรเดบิต) 
5.3 หรือ QR  Code 

กรณีท่ีตั้งโรงเรียนไม่มีธนาคารกรุงไทยให้ไปน าส่งธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้เคียง 
ส าหรับเงินนอกงบประมาณอ่ืน จ่ายช าระหนี้บุคคลที่สาม สพม.33 จะยังคงด าเนินการเช่นเดิม  
          เพ่ือให้การด าเนินการรับเงิน และการน าเงินส่งคลัง ผ่านระบบ  KTB Corporate Onlineเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอให้ทางโรงเรียนแจ้งให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงินโรงเรียน ด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่
กรมบัญชีกลางก าหนด ส าหรับการนัดรับฟังค าชี้แจงในการปฏิบัติจะแจ้งให้ทราบอีกภายหลัง 

  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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๒. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๑. เรื่อง  กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ก าหนด
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมี
เป้าหมายการประเมินที่มุ่งเน้นประเมินผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพของสถานศึกษา และมีการวิเคราะห์
กระบวนการ ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อผลการด าเนินการ เพ่ือน าไปสู่การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาที่มีคุณค่า
ต่อสถานศึกษา ซึ่งเป็นกรอบแนวทางที่เกิดจากการด าเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานต้นสังกั ด เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงแบบบูรณาการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวคิดของสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ (สปท.) และเป็นกลไกการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้คุณภาพ
การศึกษาเป็นไปตามความคาดหวังของประเทศโดยการกระตุ้น จูงใจ สถานศึกษาให้ด าเนินงานพัฒนา และเร่ง
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
   เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งมีความเข้าใจในกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่และมี
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก สพม.๓๓ จึงน ากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของ สมศ. (เอกสารดังกล่าวใช้ประกอบการอบรมผู้ประเมิน
เท่านั้น ห้ามอ้างอิง) ให้สถานศึกษาทุกแห่งน ากรอบแนวทางไปศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการรับการประเมิน
ต่อไป  

              มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
 

 ๒. การรายงานผลการรณรงค์จัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา และการประกวด คลิป 
VDO 
  ตามท่ีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประสานให้โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการ
รณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดท าคลิป VDO การด าเนินการดังกล่าว โดยให้
น าส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ภายในวันที่ ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๒  มีโรงเรียนที่
ด าเนินการจ านวนทั้งสิ้น  ๕๘ โรงเรียน โดยรายงานผ่านทางทางเว็บไซต์ http://gg.gg/reenvironment262  
และทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้พิจารณาคัดเลือกคลิป VDO เพ่ือประกาศเกียรติ
คุณ และน าผลงานเสนอไปยัง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาเผยแพร่ต่อไป 
รายละเอียดดังนี้ 
  ๑. โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ (เกียรติบัตร) 
   ชนะเลิศ   โรงเรียนบัวเชดวิทยา  และโรงเรียนรัตนบุรี   (ส่ง  สพฐ.) 
   รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   โรงเรียนสิรินธร 
  ๒. โรงเรียนขนาดกลาง (เกียรติบัตร) 
   ชนะเลิศ   โรงเรียนตานีวิทยา    (ส่ง  สพฐ.) 
   รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
   รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
  ๓. โรงเรียนขนาดเล็ก (เกียรติบัตร) 
   ชนะเลิศ   โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม     (ส่ง  สพฐ.) 
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   รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองอียอวิทยา 
   รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 
เกียรติบัตรรางวัลชมเชย 
 

ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 
๑ จอมพระประชาสรรค์ ๑๘ หนองขุนศรีวิทยา ๓๕ ขวาวใหญ่วิทยา 
๒ สังขะ ๑๙ โคกยางวิทยา ๓๖ มัธยมศรีส าเภาลูน 
๓ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ๒๐ บึงนครประชาสรรค์ ๓๗ กุดไผทประชาสรรค์ 
๔ ชุมพลวิทยาสรรค์ ๒๑ ล าพลับพลาวิทยาคาร ๓๘ ท่าสว่างวิทยา 
๕ นารายณ์ค าผงวิทยา ๒๒ แร่วิทยา ๓๙ ศรีปทุมพิทยาคม 
๖ เมืองบัววิทยา ๒๓ แกศึกษาพัฒนา ๔๐ บุแกรงวิทยาคม 
๗ สวายวิทยาคาร ๒๔ โนนแท่นพิทยาคม ๔๑ นาบัววิทยา 

๘ 
ขนาดมอญพิทยาคม 

๒๕ 
ศรีไผทสมันต์ 

๔๒ 
ตาคงวิทยา รัชมังคลา
ภิเษก 

๙ พนมดงรักวิทยา ๒๖ มหิธรวิทยา ๔๓ ธาตุศรีนคร 
๑๐ ลานทรายพิทยาคม ๒๗ พญารามวิทยา ๔๔ เชื้อเพลิงวิทยา 
๑๑ ห้วยจริงวิทยา ๒๘ จารย์วิทยาคาร ๔๕ มัธยมจารพัตวิทยา 
๑๒ พนาสนวิทยา ๒๙ ศรีณรงค์พิทยาลัย ๔๖ ดอนแรดวิทยา 
๑๓ ทุ่งมนวิทยาคาร ๓๐ พระแก้ววิทยา ๔๗ ประดู่แก้วประชาสรรค์ 
๑๔ สินรินทร์วิทยา ๓๑ เมืองลีงวิทยา ๔๘ ช้างบุญวิทยา 
๑๕ ศรีสุขวิทยา ๓๒ ยางวิทยาคาร ๔๙ โชคเพชรพิทยา 
๑๖ แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ๓๓ ตั้งใจวิทยาคม   
๑๗ ปราสาทเบงวิทยา ๓๔ หนองสนิทวิทยา   

 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

1.  การด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดแนวทางการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง และให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการบูรณาการการปฏิบัติงานเพ่ือเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมในมิติ
ต่างๆ อย่างเข้มงวด ได้แก่ การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด การปราบปรามผู้กระท าผิดโดยบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง และการฟื้นฟูและบ าบัดรักษาผู้ป่วยให้กลับคืนสู่สู่สังคมได้อย่างปกติ  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พิจารณาแล้ว จงขอให้โรงเรียนด าเนินการ
ดังนี้  

1) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีและแผนการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน 3 เดือน 
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  2) ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยให้มีการบูรณาการกับงาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ลูกเสือจราจร จิตอาสา และลูกเสืออาสา กกต. เป็นต้น 

  3) ด าเนินการส ารวจนักเรียนที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดและสรุปรายงานข้อมูล โดยใช้กรอบ
เดียวกันกับการรายงานข้อมูลในระบบ CATAS 

  4) ให้ความร่วมมือโครงการ 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน 
  5) ให้ความร่วมมือน านักเรียนที่เป็นผู้เสพเข้าบ าบัดรักษาร่วมกับฝ่ายสาธารณสุข และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6) ด าเนินกิจกรรมโครงการบ้านหลังเรียน เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่างในทางสร้างสรรค์ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ดนตรี กีฬา ฯลฯ 
  7) สนับสนุนการด าเนินงานจิตสังคมบ าบัดในโรงเรียน 
  8) การส่งเสริมศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE และขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือช่วย
เพ่ือน 
  9) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานปกป้องลูกหลานจากยาเสพติดร่วมกับภาคีเครือข่าย
ให้ผู้ปกครองและประชาชนในพ้ืนที่ทราบ 
  ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี 
2562 จากแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมหลักป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบด าเนินงาน 
(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา โรงเรียนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 255,000 บาท (สองแสนห้า
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
 

๒. โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ  “ว่ิงเพื่อน้อง สพม.๓๓” ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒   
    ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ได้จัดโครงกำรส่งเสริมกีฬำเพ่ือสุขภำพ 

“วิ่งเพ่ือน้อง สพม.๓๓”  ครั้งที่ ๑  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต ๓๓ ในวันที่ ๒๕  พฤษภำคม ๒๕๖๒ ณ ซแรย์ อทิตยำ ต ำบลเทนมีย์ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกีฬำเพ่ือสุขภำพแก่นักเรียน ครู ผู้บริหำรและประชำชนทั่วไป ให้มีควำมตระหนัก 
และออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพให้อยู่ในวิถีชีวิตประจ ำวัน อันเป็นก ำลังส ำคัญของชำติในอนำคต และเพ่ือหำ
รำยได้ สมทบทุนเข้ำ กองทุน ฉก.ชน. สพม. ๓๓ เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติ ในรูปแบบต่ำงๆ            
ควำมละเอียดทรำบแล้ว นั้น 
                ในกำรนี้ ขอสรุปสำระส ำคัญ เพ่ือที่ประชุมทรำบ ดังนี้ 

๑. ก ำหนดจัดงำนแถลงข่ำว ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคชำธำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ โดยมีภำรกิจส ำคัญ ดังนี้ 

-  ฝ่ำยจัดสถำนที่ และพิธีกร มอบหมำยให้โรงเรียนสุรวิทยำคำร และสหวิทยำเขต ๑ 
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-  ฝ่ำยประกอบพิธีเปิด มอบหมำยโรงเรียนสิรินธร และสหวิทยำเขต ๒ 
 -  ฝ่ำยจัดอำหำรเลี้ยงเย็น (คอคเทล)  โรงเรียนกระเทียมวิทยำ และสหวิทยำเขต ๘ 
 - ฝ่ำยปฏิคม มอบหมำยทีมผู้บริหำรสตรี 

      - จัดหำเสื้อส ำหรับวันแถลงข่ำว ของที่ระลึก และเชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมงำน   
ผู้บริหำรโรงเรียนและ นักข่ำว มอบหมำยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 

 - ฝ่ำยจัดกำรแสดงประกอบกำรแถลงข่ำว มอบหมำยให้โรงเรียนพนำสนวิทยำและ 
สุรพินท์พิทยำ 
                           ๒. เส้นทำงกำรวิ่ง มีจุดสตำร์ทจำกต ำบลเทนมีย์ ผ่ำนสันอ่ำงเก็บน้ ำ อ ำปึล ไปถึงซแรย์อำ
ทิตยำ  อ้อมหมู่บ้ำนรอบอ่ำง และถึงเส้นชัยที่จุดสตำร์ท โดยแบ่งกำรวิ่ง ๓ ประเภท คือ     
                               ๑)   Funrun ระยะทำง ๕  กิโลเมตร 
            ๒)   Mini marathon ระยะทำง ๑๐.๕  กิโลเมตร 
                               ๓)   Half marathon ระยะทำง ๒๑     กิโลเมตร  
                    ค่าสมัคร   

๑. Funrun ระยะทำง ๕  กิโลเมตร นักเรียน/เด็ก ค่ำสมัครพร้อมเสื้อวิ่ง คนละ ๑๕๐  
บำท  ผู้ใหญ่ ค่ำสมัครพร้อมเสื้อวิ่ง คนละ  ๓๐๐  บำท   

๒. Mini Marathon ระยะทำง ๑๐.๕  กิโลเมตร  ค่ำสมัครพร้อมเสื้อวิ่ง คนละ  ๔๐๐  
บำท 

๓. Half Marathon  ระยะทำง ๒๑  กิโลเมตร ส ำหรับบุคคลทั่วไป ค่ำสมัครพร้อมเสื้อวิ่ง  
คนละ ๕๐๐  บำท 

๔. คุณครูในสังกัด ค่ำสมัคร ๓๐๐ บำท (วิ่งทุกประเภท) 
๕. ผู้บริหำร (รวมรอง ผอ.รร.)  ค่ำสมัคร ๕๐๐. บำท (วิ่งทุกประเภท) 
๖. ผู้อ ำนวยกำรเขตและรองผอ.เขต ๑๐๐๐ บำท/ผอ.กลุ่ม ๕๐๐. บำท /บุคลำกร สพม.

๓๓ ๓๐๐ บำท 
ถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล   
         มอบอันดับ ๑ – ๓  
เป้าหมาย ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 นักเรียนในสังกัด ๑๐ % ครูในสังกัด ๖๐ % ผู้บริหำรในสังกัด ๑๐๐ % บุคลำกรใน 

สนง.เขต ๑๐๐ % และบุคคลทั่วไป 
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การมอบหมายภารกิจ 
   ที่ประชุมมอบหมำยภำรกิจในกำรด ำเนินกำรในห้วงแรกดังนี้ 

๑. การรับสมัคร “วิ่งเพ่ือน้อง”ทุกรำยกำรทำงออนไลน์  มอบหมำยให้โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
(นำยบุญศักดิ์  บุญจูง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย และคณะ) 

๒. การประชาสัมพันธ์ จัดพิธีแถลงข่ำว  ขึ้นคัดเอำท์ ๔ มุมเมือง ทำงออนไลน์ ทุกช่องทำง 
มอบหมำยให้โรงเรียนสุรวิทยำคำร (นำยอนุชำ   หลิมศิริวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                 
สุรวิทยำคำรและคณะ) 

๓. การจัดหาเสื้อ นักวิ่งและอ่ืนๆ มอบหมำยให้โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ (นำยสมศักดิ์  บุญโต
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรพินท์พิทยำและคณะ) 

๔. การจัดท าเพลง เพ่ือโปรโมท และใช้ในงำน “วิ่งเพ่ือน้อง” มอบหมำยให้โรงเรียนโชคเพชร
พิทยำ (นำยคมกฤษ  ยินดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโชคเพชรพิทยำและคณะ) 

๕. การจัดหาถ้วยและเหรียญรางวัล มอบหมำยให้โรงเรียนประสำทวิทยำคำร (ว่ำที่ ร.ต.
อภินันท์  จันทเขต ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประสำทวิทยำคำรและคณะ) 

 

  รูปแบบการประชาสัมพันธ์ 
- โรงเรียนสุรวิทยำคำรจัดท ำแบบ และขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้ขึ้นป้ำยทุกแห่ง 
- ประชำสัมพันธ์ ทำงเวปต์ไซต์  ป้ำย หน้ำตลำดน้อย และสี่มุมเมือง มอบหมำยให้ รร.สุรวทิยำคำร               
-  ประชำสัมพันธ์ช่องทำงอ่ืนๆ  ประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 

๓๓    โลโก้ ตำมท่ีแจ้งในไลน์  
   ข้อมูลการระดมความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัด  นักเรียน มีรำยละเอียดดังนี้ 

                         จ านวนนักเรียน (๑๐%) ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพ  
     “ว่ิงเพื่อน้อง สพม.๓๓” ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

วันที่ ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ณ ซแรย์ อทิตยา ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
------------------------------- 

ที ่  

โรงเรียน 
แยกตามสหวิทยาเขต 

ชั้น ข้อมูลจ านวนนักเรียน ๑๐ ธ.ค. ๖๑  
รวมเงิน จ านวน

นักเรียน 
จ านวน นร.

๑๐% 
จ านวนเงิน 
ค่าสมัคร 

๑. สหวิทยาเขต ๑ สุรวิทยาคาร 
 ๑. โรงเรียนสุรวิทยำคำร  ๓๖๓๑ ๓๖๑ ๓๖๑ X ๑๕๐ ๕๔,๑๕๐ 
 ๒. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  ๑๗๒๒ ๑๗๒ ๑๗๒ X ๑๕๐ ๒๕,๘๐๐ 
 ๓. โรงเรียนมหิธรวิทยำ  ๗๕ ๘ ๘ X ๑๕๐ ๑,๒๐๐ 
 ๔. โรงเรียนสุรินทร์รำชมงคล  ๒๖๗ ๒๗ ๒๗ X ๑๕๐ ๔,๐๕๐ 
 ๕. โรงเรียนศรีไผทสมันต์  ๒๒๐ ๒๒ ๒๒ X ๑๕๐ ๓,๓๐๐ 
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 ๖.โรงเรียนนำบัววิทยำ  ๑๕๐ ๑๕ ๑๕ X ๑๕๐ ๒,๒๕๐ 
 ๗.โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชำ  ๒๐๙ ๒๑ ๒๑ X ๑๕๐ ๓,๑๕๐ 
 ๘.โรงเรียนแสงทรัพย์ฯ  ๕๘ ๖ ๖ X ๑๕๐ ๙๐๐ 
 ๙.โรงเรียนสวำยวิทยำคำร  ๕๗๕ ๕๘ ๕๘ X ๑๕๐ ๘,๗๐๐ 

 รวม ๙ โรงเรียน  ๖๙๐๗ ๖๙๐ ๖๙๐ X ๑๕๐ ๑๐๓,๕๐๐ 
๒ สหวิทยาเขต ๒ สิรินธร 

 ๑.โรงเรียนสิรินธร  ๓๒๔๕ ๓๒๕  ๓๒๕ X ๑๕๐ ๔๘,๗๕๐ 
 ๒.โรงเรียนท่ำสว่ำงวิทยำ  ๑๖๖ ๑๗  ๑๗  X ๑๕๐ ๒,๕๕๐ 
 ๓.โรงเรียนนำดีวิทยำ  ๔๘๒ ๔๘  ๔๘  X ๑๕๐ ๗,๒๐๐ 
 ๔.โรงเรียนรำมวิทยำฯ  ๑๑๔๔ ๑๑๔  ๑๑๔ X ๑๕๐ ๑๗,๑๐๐ 
 ๕.โรงเรียนศรีรำมประชำสรรค์  ๑๕๒ ๑๕  ๑๕ X ๑๕๐ ๒,๒๕๐ 
 ๖.โรงเรียนสุรินทร์พิทยำคม  ๑๙๗ ๒๐  ๒๐ X ๑๕๐ ๓,๐๐๐ 
 ๗.โรงเรียนโชคเพชรพิทยำ  ๑๘๒ ๑๘  ๑๘ X ๑๕๐ ๒,๗๐๐ 
 ๘.โรงเรียนสุรินทร์ภักดี  ๒๑๔ ๒๑  ๒๑ X ๑๕๐ ๓,๑๕๐ 
 ๙.โรงเรียนพญำรำมวิทยำ  ๒๑๖ ๒๒  ๒๒ X ๑๕๐ ๓,๓๐๐ 
 ๑๐. โรงเรียนตั้งใจวิทยำคม  ๑๕๔ ๑๕  ๑๕ X ๑๕๐ ๒,๒๕๐ 

 รวม ๑๐ โรเรียน  ๖๑๕๒ ๖๑๕ ๖๑๕ X ๑๕๐ ๙๒,๒๕๐ 
๓.สหวิทยาเขต ๓ จอม-สุรินทร์      
 ๑.โรงเรียนจอมพระฯ  ๑๘๔๙ ๑๘๔ ๑๘๔ X ๑๕๐ ๒๗,๖๐๐ 
 ๒.โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ  ๑๕๓๓ ๑๕๓ ๑๕๓ X ๑๕๐ ๒๒,๙๕๐ 
 ๓.โรงเรียนสินรินทร์วิทยำ  ๖๗๘ ๖๗ ๖๗ X ๑๕๐ ๑๐,๐๕๐ 
 ๔.โรงเรียนบึงนครประชำสรรค์  ๕๘ ๖ ๖ X ๑๕๐ ๙๐๐ 
 ๕.โรงเรียนเมืองลีงวิทยำ  ๓๑๓ ๓๑ ๓๑ X ๑๕๐ ๔,๖๕๐ 
 ๖.โรงเรียนแร่วิทยำ  ๗๕ ๘ ๘ X ๑๕๐ ๑,๒๐๐ 
 ๗.โรงเรียนหนองสนิทวิทยำ  ๒๔๘ ๒๕ ๒๕ X ๑๕๐ ๓,๗๕๐ 
 ๘.โรงเรียนบุแกรงวิทยำคม  ๓๓๙ ๓๔ ๓๔ X ๑๕๐ ๕,๑๐๐ 
 ๙.โรงเรียนพนำสนวิทยำ  ๔๖๖ ๔๗ ๔๗ X ๑๕๐ ๗,๐๕๐ 

 รวม ๙ โรงเรียน  ๕๗๙๙ ๕๕๕ ๕๕๕X ๑๕๐ ๘๓,๒๕๐ 
๔.สหวิทยาเขต ๔  ศรีส าโรง     
 ๑.โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  ๒๑๕๗ ๒๑๖ ๒๑๖ X ๑๕๐ ๓๒,๔๐๐ 
 ๒.โรงเรียนส ำโรงทำบวิทยำคม  ๑๓๓๘ ๑๓๔ ๑๓๔ X ๑๕๐ ๒๐,๑๐๐ 
 ๓.โรงเรียนแตลศิริวิทยำ  ๕๗๐ ๕๗ ๕๗ X ๑๕๐ ๘,๕๕๐ 
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 ๔.โรงเรียนกุดไผทประชำสรรค์  ๑๙๙ ๒๐ ๒๐ X ๑๕๐ ๓,๐๐๐ 
 ๕.โรงเรียนวังข่ำพัฒนำ  ๑๗๒ ๑๗ ๑๗ X ๑๕๐ ๒,๕๕๐ 
 ๖. โรงเรียนจำรย์วิทยำคำร  ๒๔๓ ๒๔ ๒๔ X ๑๕๐ ๓,๖๐๐ 
 ๗.โรงเรียนมัธยมจำรพัตวิทยำ  ๘๗ ๙ ๙ X ๑๕๐ ๑,๓๕๐ 
 ๘.โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม  ๕๐๓ ๕๐ ๕๐ X ๑๕๐ ๗,๕๐๐ 
 ๙.โรงเรียนขวำวใหญ่วิทยำ  ๘๕ ๙ ๙ X ๑๕๐ ๑,๓๕๐ 
 ๑๐.โรงเรียนยำงวิทยำคำร  ๒๗๑ ๒๗ ๒๗ X ๑๕๐ ๔,๐๕๐ 
 ๑๑.โรงเรียนศรีสุขวิทยำ  ๒๕๔ ๒๕ ๒๕ X ๑๕๐ ๓,๗๕๐ 
 ๑๒.โรงเรียนห้วยจริงวิทยำ  ๕๙๒ ๕๙ ๕๙ X ๑๕๐ ๘,๘๕๐ 

 รวม ๑๒ โรงเรียน  ๖๔๖๒ ๖๔๗ ๖๔๗ X ๑๕๐ ๙๗,๐๕๐ 
 

     ๕.สหวิทยาเขต ๕ ท่าตูม - ชุมพล 
 ๑.โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์  ๑๗๙๐ ๑๗๙ ๑๗๙ X ๑๕๐ ๒๖,๘๕๐ 
 ๒.โรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์  ๑๑๖๖ ๑๑๗ ๑๑๗ X ๑๕๐ ๑๗,๕๕๐ 
 ๓.โรงเรียนศรีปทุมพิทยำคม  ๒๑๗ ๒๒ ๒๒ X ๑๕๐ ๓,๓๐๐ 
 ๔.โรงเรียนเมืองบัววิทยำ  ๔๙๑ ๔๙ ๔๙ X ๑๕๐ ๗,๓๕๐ 
 ๕.โรงเรียนลำนทรำยพิทยำคม  ๓๙๐ ๓๙ ๓๙ X ๑๕๐ ๕,๘๕๐ 
 ๖.โรงเรียนล ำพลับพลำวิทยำคำร  ๑๑๒ ๑๑ ๑๑ X ๑๕๐ ๑,๖๕๐ 
 ๗.โรงเรียนพรมเทพพิทยำคม  ๑๘๐ ๑๘ ๑๘ X ๑๕๐ ๒,๗๐๐ 
 ๘.โรงเรียนช้ำงบุญวิทยำ  ๒๓๑ ๒๓ ๒๓ X ๑๕๐ ๓,๔๕๐ 
 ๙.โรงเรียนทุ่งกุลำพิทยำคม  ๘๗ ๙ ๙ X ๑๕๐ ๑,๓๕๐ 
 ๑๐.โรงเรียนโนนแท่นพิทยำคม  ๗๔ ๗ ๗ X ๑๕๐ ๑,๐๕๐ 
 ๑๑.โรงเรียนเมืองแกพิทยำฯ  ๑๖๒ ๑๖ ๑๖ X ๑๕๐ ๒,๔๐๐ 

 รวม ๑๑ โรงเรียน  ๔๙๐๐ ๔๙๐ ๔๙๐ X ๑๕๐ ๗๓,๕๐๐ 
     ๖.สหวิทยาเขต ๖ ศรีนครเตา  
 ๑.โรงเรียนรัตนบุร ี  ๑๙๙๐ ๑๙๙ ๑๙๙ X ๑๕๐ ๒๙,๘๕๐ 
 ๒.โรงเรียนสนมวิทยำคำร  ๙๘๒ ๙๘ ๙๘ X ๑๕๐ ๑๔,๗๐๐ 
 ๓.โรงเรียนนำรำยณ์ค ำผงฯ  ๕๖๙ ๕๗ ๕๗ X ๑๕๐ ๘,๕๕๐ 
 ๔.โรงเรียนเบิดพิทยำสรรค์  ๕๔๑ ๕๔ ๕๔ X ๑๕๐ ๘,๑๐๐ 
 ๕.โรงเรียนแกศึกษำพัฒนำ  ๒๓๗ ๒๔ ๒๔ X ๑๕๐ ๓,๖๐๐ 
 ๖. โรงเรียนดอนแรดวิทยำ  ๒๕๙ ๒๖ ๒๖ X ๑๕๐ ๓,๙๐๐ 
 ๗.โรงเรียนธำตุศรีนคร  ๒๖๘ ๒๗ ๒๗ X ๑๕๐ ๔,๐๕๐ 
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 ๘.โรงเรียนหนองอียอวิทยำ  ๑๒๓ ๑๒ ๑๒ X ๑๕๐ ๑,๘๐๐ 
 ๙.โรงเรียนโนนเทพ  ๒๕๕ ๒๖ ๒๖ X ๑๕๐ ๓,๙๐๐ 
 ๑๐.โรงเรียนประดู่แก้วประชำสรรค์  ๑๘๗ ๑๙ ๑๙ X ๑๕๐ ๒,๘๕๐ 
 ๑๑.โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์  ๑๔๕ ๑๕ ๑๕ X ๑๕๐ ๒,๒๕๐ 
 ๑๒.โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยำ  ๒๒๐ ๒๒ ๒๒ X ๑๕๐ ๓,๓๐๐ 

 รวม ๑๒ โรงเรียน  ๕๗๗๖ ๕๗๙ ๕๗๙ X ๑๕๐ ๘๖,๘๕๐ 
    
  ๗.สหวิทยาเขต ๗ ปราสาท - เชิงพนม 
 ๑. โรงเรียนประสำทวิทยำคำร  ๒๗๖๑ ๒๗๖ ๒๗๖ X ๑๕๐ ๔๑,๔๐๐ 
 ๒. โรงเรียนพนมดงรักวิทยำ  ๙๘๐ ๙๘ ๙๘ X ๑๕๐ ๔,๗๐๐ 
 ๓. โรงเรียนกำบเชิงวิทยำ  ๖๘๒ ๖๘ ๖๘ X ๑๕๐ ๑๘,๒๐๐ 
 ๔. โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยำ  ๓๐๕ ๓๑ ๓๑ X ๑๕๐ ๔,๖๕๐ 
 ๕. โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยำ  ๔๘๐ ๔๘ ๔๘ X ๑๕๐ ๗,๒๐๐ 
 ๖. โรงเรียนตำนีวิทยำ  ๕๒๖ ๕๓ ๕๓ X ๑๕๐ ๗,๙๕๐ 
 ๗. โรงเรียนไทรแก้ววิทยำ  ๓๑๖ ๓๒ ๓๒ X ๑๕๐ ๔,๘๐๐ 
 ๘. โรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร  ๓๔๙ ๓๕ ๓๕ X ๑๕๐ ๕,๒๕๐ 
 ๙. โรงเรียนตำเบำวิทยำ  ๑๘๗ ๑๙ ๑๙ X ๑๕๐ ๒,๘๕๐ 
 ๑๐. โรงเรียนโคกยำงวิทยำ  ๓๒๓ ๓๒ ๓๒ X ๑๕๐ ๔,๘๐๐ 
 ๑๑.โรงเรียนแนงมุดวิทยำ  ๕๕๒ ๕๕ ๕๕ X ๑๕๐ ๘,๒๕๐ 
 ๑๒.โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ  ๓๐๘ ๓๑ ๓๑ X ๑๕๐ ๔,๖๕๐ 

 รวม ๑๒ โรงเรียน  ๗,๗๗๘ ๗๗๘ ๗๗๘ X ๑๕๐ ๑๑๖,๗๐๐ 
  
  ๘. สหวิทยาเขต ๘ ศรีนครอัจจะ 
 ๑.โรงเรียนสังขะ  ๑๘๘๑ ๑๘๘ ๑๘๘ X ๑๕๐ ๒๘,๒๐๐ 
 ๒.โรงเรียนบัวเชดวิทยำ  ๑๖๘๑ ๑๖๘ ๑๖๘ X ๑๕๐ ๒๕,๒๐๐ 
 ๓.โรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย  ๔๑๗ ๔๒ ๔๒ X ๑๕๐ ๖,๓๐๐ 
 ๔.โรงเรียนกระเทียมวิทยำ  ๘๓๔ ๘๔ ๘๔ X ๑๕๐ ๑๒,๖๐๐ 
 ๕.โรงเรียนตำคงวิทยำฯ  ๒๙๕ ๓๐ ๓๐ X ๑๕๐ ๔,๕๐๐ 
 ๖. โรงเรียนขนำดมอญฯ  ๗๖๖ ๗๗ ๗๗ X ๑๕๐ ๑๑,๕๕๐ 
 ๗.. โรงเรียนมัธยมศรีส ำเภำลูน  ๒๒๘ ๒๓ ๒๓ X ๑๕๐ ๓,๔๕๐ 
 ๘. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยำม 04  ๒๗๓ ๒๗ ๒๗ X ๑๕๐ ๔,๕๐๐ 
 ๙. โรงเรียนเทพอุดมวิทยำ  ๒๓๖ ๒๔ ๒๔ X ๑๕๐ ๓,๖๐๐ 
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 ๑๐. โรงเรียนพระแก้ววิทยำ  ๒๔๕ ๒๕ ๒๕ X ๑๕๐ ๓,๗๕๐ 
 รวม ๑๐ โรงเรียน  ๖๙๖๖ ๖๘๘ ๖๘๘ X ๑๕๐ ๑๐๓,๒๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๕๐๗๔๐ ๕๐๔๒ ๕๐๔๒ X ๑๕๐ ๗๕๖,๓๐๐ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
 

๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1. การให้รายงานข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ ปี พ.ศ. 2562 และชะลอการสรรหาพนักงาน
ราชการใหม่  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตรวจสอบข้อมูลงบประมาณพบว่า               ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน
พนักงานราชการไม่เพียงพอส าหรับการจ้างพนักงานราชการตามกรอบอัตราก าลังที่ส านักพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลและนิติการก าหนด  รายละเอียดตามเอกสารแนบ (หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 512 ลว 28
มกราคม 2562)  
   1. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ชะลอการจ้างพนักงานราชการรายใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และหากภายหลังมีอัตราพนักงานราชการว่างทุกกรณี ให้ชะลอการ
สรรหาและท าสัญญาจ้างไว้ก่อน 
   2. หากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใด ได้ด าเนินการจ้างหรืออยู่ระหว่างด าเนินการ
สรรหาเพ่ือจ้างพนักงานราชการรายใหม่ (มีประกาศสรรหาก่อนวันที่ 28 มกราคม 2562) ให้ด าเนินการให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมส่งรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบโดยให้ส าเนาเอกสาร
ประกาศสรรหาและสัญญาจ้าง เพ่ือจะได้จัดสรรงบประมาณให้ต่อไป 
   3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 อยู่ระหว่างการท าหนังสือ
ปรึกษาหารือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เนื่องจากมีกรณีที่ได้ส่งหนังสือแจ้งพนักงานราชการ 
ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 ให้มารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ แต่หลังวันที่  28 
มกราคม 2562  สามารถด าเนินการได้หรือไม่ 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
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         ๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูล KTB Corporate Online,การ
ตรวจสอบข้อมูลลดหย่อนภาษีรายบุคคล 

  ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมกับกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จะจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูล KTB Corporate Online,การตรวจสอบข้อมูลลดหย่อนภาษีรายบุคคล, 
การเลื่อนเงินเดือนรูปแบบใหม่  จึงขอให้มอบหมาย 
ผู้รับผิดชอบงานเลื่อนเงินเดือน 1 คน และผู้รับผิดชอบงานการเงิน 1 คน รวม 2 คน  เข้าร่วมประชุม  ดังนี้ 
สหวิทยาเขต 1-4 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 08.00 -16.30 น. 
สหวิทยาเขต 5-8 วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.00 -16.30 น. 
ณ ห้องประชุมคชาธาร  อาคารเศวตกุญชร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
โดยให้ผู้รับผิดชอบงานบุคคล เตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและปลั๊กไฟ เพ่ือจัดท าข้อมูลในวันประชุมดังกล่าว
ข้างตน้ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

๓. การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ค (๑)  
ศึกษานิเทศก์ 
 ด้วยส ำนักงำน ก.ค.ศ.ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำม
มำตรำ ๓๘ค(๑) ศึกษำนิเทศก์ โดยให้ผู้ประสงค์ขอย้ำย ยื่นค ำร้องขอย้ำย ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนดได้ปีละ ๒ ครั้ง               
ครั้งที่ ๑ ในระหว่ำงวันที่  ๑ - ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒ ในระหว่ำงวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๒ 
ทั้งนี้ ค ำร้องขอย้ำยที่ยื่นระหว่ำงวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภำพันธ์ ให้ใช้พิจำรณำได้ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ของปี
เดียวกัน และค ำร้องขอย้ำยที่ยื่นในระหว่ำงวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหำคม ให้ใช้พิจำรณำได้ถึงวันที่ ๓๑ มกรำคม                   
ของปีถัดไป 

  ในกำรนี้ ได้มีประกำศคณะกรรมกำรกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รำยละเอียด
องค์ประกอบกำรพิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรำ ๓๘ค(๑) ศึกษำนิเทศก์ 
(กำรย้ำยกรณีปกติ) สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือใช้ในกำรย้ ำยโดยให้ยื่นค ำร้องขอ
ย้ำยพร้อมเอกสำรประกอบกำรย้ำย ถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้นสังกัด โดยผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
ระหว่ำงวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ (ในวันเวลำ รำชกำร)  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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๕. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผลการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
  ตำมท่ี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ก ำหนดประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ  
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๖๑ ให้มีกำรน ำเสนอผลงำน ในวันที่ ๑๓ 
มกรำคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณโดม ร.ร.วีรวัฒน์โยธิน เพ่ือคัดเลือกและประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
หน่วยงำน/สถำนศึกษำผู้มีผลงำนยอดเยี่ยม มีควำมประพฤติในกำรครองตน ครองคน ครองงำน เป็นแบบอย่ำง
ที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชำชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับบุคลำกรในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน 
และยกย่องหน่วยงำน สถำนศึกษำที่สำมำรถท ำหน้ำที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็น
ตัวอย่ำงที่ดี รับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.OBEC AWARDS ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และเป็นตัวแทนเขตเข้ำร่วม
ประกวดรำงวัลในระดับภำค  
  กำรด ำเนินกำรคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตเข้ำร่วม
ประกวดรำงวัล ทรงคุณค่ำ สพฐ.OBEC AWARDS ระดับภำค จ ำนวนทั้งสิ้น 92 รำยกำร/ประเภท ดังนี้ 
  ๑. ครูผู้สอน       จ ำนวน  ๖๘ คน 
  ๒. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ     จ ำนวน  ๑๐ คน 
  ๓. รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ     จ ำนวน   ๔  คน 
  ๔. บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นฯ ยอดเยี่ยม    จ ำนวน   ๑  คน 
  ๕. สถำนศึกษำยอดเยี่ยม      จ ำนวน   ๙  แห่ง 
 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ
เอกสำรประกอบกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.OBEC AWARDS ระดับภำค ให้กับผู้เข้ำร่วมประกวดที่
เป็นตัวแทนเขตได้รับควำมรู้ มีควำมเข้ำใจสำมำรถจัดท ำเอกสำรได้ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้องกับตัวชี้วัด
เฉพำะด้ำนที่เข้ำร่วมประกวด ในวันที่ ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
๓๓  
  ส ำหรับกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.OBEC AWARDS ในปี ๒๕๖๑ สพฐ.ได้ก ำหนด
จ ำนวนรำงวัลเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. รำงวัลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุขภำวะ 
  ๒. รำงวัลผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๓. รำงวัลส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 
 ๑. รางวัลการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ มีดังนี้ 
  ๑.๑ สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุขภำวะ  
  ๑.๒ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุขภำวะ 
  ๑.๓ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุข
ภำวะ 
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  ๑.๔ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุขภำวะ 
  ๑.๕ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุขภำวะ 
 ๒. รางวัล ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒.๑ สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำ ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  ๒.๒ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำ  ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
  ๒.๓ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำ ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
  ๒.๔ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒.๕ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒.๖ ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 ๓. รางวัล ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
  ๓.๑ สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำ ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV  
  ๓.๒ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำ  ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV  
   ๓.๓ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำ ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV  
  ๓.๔ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV  
   ๓.๕ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมกำรจัดกำร
เรียนรู้ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV  
 
  ส ำหรับสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ท่ี
ก ำหนดให้จัดท ำแบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น จ ำนวน ๓ ชุด (แนบ ก.พ.๗) และแบบรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดเฉพำะด้ำน จ ำนวน ๓ เล่ม ส่ง สพม.๓๓ ภำยในวันที่ ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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6. กลุ่มนโยบายและแผน 
๑. การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ส าหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำร
เลือก กำรใช้ และกำรจัดซื้อหนังสือเรียน ตำมโครงกำรขยำยโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ โดยก ำหนดระยะเวลำกำรเผยแพร่บัญชีก ำหนดสื่อกำร
เรียนรู้ส ำหรับเลือกใช้ในสถำนศึกษำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑         
ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑ ถึงมัธยมศึกษำปีที่  ๖ ทำงเว็บไซต์ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
(http://academic.obec.go.th/textbook/web) และเว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(http://www.obec.go.th) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๒ รอบ ดังนี้ 

                         รอบท่ี ๑ วันที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๖๒ 

                          รอบท่ี ๒ วันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒  

ก ำหนดให้สถำนศึกษำจัดซื้อหนังสือเรียนให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๒ รวมทั้ง
ให้ร้ำนค้ำส่งหนังสือเรียนถึงสถำนศึกษำ ภำยในวันที่ ๙ พฤษภำคม ๒๕๖๒   

 

                     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ จึงแจ้งให้โรงเรียนด ำเนินกำร ดังนี้ 
                     ๑. ติดตำมข้อมูลกำรเผยแพร่สื่อกำรเรียนรู้ส ำหรับเลือกใช้ในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
จำกเว็บไซต์ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ และเว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
และพิจำรณำเลือกใช้และจัดซื้อหนังสือเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนก่อนเปิดภำคเรียน โดย
ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับปฏิทินกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเลือก กำรใช้ และกำรจัดซื้อหนังสือเรียนฯ ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
                     ๒. แจ้งสถำนศึกษำเรื่องสื่อกำรเรียนรู้ของส ำนักพิมพ์เอกชนที่ได้รับใบอนุญำตให้ใช้ใน
สถำนศึกษำแล้ว และใบอนุญำตที่ปกหลังของหนังสือเรียนมีอำยุครบ ๕ ปี ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๐ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ และปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ เนื่องจำกขณะนี้อยู่ในช่วงรอยต่อของกำรปรับปรุง
หลักสูตร และเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อกำรใช้สื่อกำรเรียนรู้ ในสถำนศึกษำ ดังนั้น ในปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึงอนุญำตให้สถำนศึกษำสำมำรถใช้สื่อกำรเรียนรู้ดังกล่ำว
ได้ต่อไปอีกจนกว่ำจะมีกำรใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่  ยกเว้นสื่อกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ สำระภูมิศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ที่มีสำระภูมิศำสตร์ อยู่
ในเล่มและสำระเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑,๒,๔,๕ ให้ใช้ฉบับที่จัดท ำตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 
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๓. ส ำหรับสื่อกำรเรียนรู้ของส ำนักพิมพ์เอกชน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ซึ่งยกเลิกมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดสำระที่ ๒ กำรออกแบบและเทคโนโลยี และสำระที่ ๓ เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ให้สถำนศึกษำใช้หนังสือเรียนที่จัดท ำใหม่ ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑, ๒, ๔, ๕ ซึ่งปก
หลังของหนังสือเรียนจะมีใบประกันคุณภำพสื่อกำรเรียนรู้ของส ำนักพิมพ์เอกชน    
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           ๒. แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
           ตำมที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้มีกำรแจ้งจัดสรรงบประมำณปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือแจ้งโรงเรียนที่ได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือให้
ด ำเนินกำรบริหำรงบประมำณเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัดและเกิดประโยชน์สูงสุด นั้น สพฐ. ได้ตรวจสอข้อมูลผล
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ พบว่ำ มีงบประมำณเหลือจ่ำยจำกกำรด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว เนื่องจำกในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ สพฐ.ไม่ได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณ งบลงทุน เพ่ือใช้ส ำหรับกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบส ำหรับโรงเรียน
ที่ประสบภัยธรรมชำติ อำคำรที่ช ำรุดทรุดโทรม รวมทั้งโรงเรียนที่ประสบภัยจำกพำยุปำปึกในภำคใต้หรือ
นโยบำยเร่งด่วนระหว่ำงปีงบประมำณ  
          ดังนั้น เพ่ือจัดหำงบประมำณรองรับในเรื่องดังกล่ำว สพฐ.จึงขอให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขต
ด ำเนินกำรตรวจสอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบลงทุน(งบปเีดียว) ที่ได้รับจัดสรร
ทุกรำยกำรและด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรด ำเนินกำรให้แจ้งคืนงบประมำณ
เหลือจ่ำยดังกล่ำว ซึ่งประกอบด้วยเงินเหลือจ่ำยจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเงินเหลือจ่ำยจำกกำรคืนเงิน         
ค่ำเสำเข็ม(ยกเว้นเงินเหลือจ่ำยจำกกำรคืนเงินค่ำเสำเข็มงบประมำณรำยกำรผูกพัน) เพ่ือ สพฐ. ด ำเนินกำร               
ตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส ำหรับนโยบำยที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนต่อไป 
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 3. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2562 
 
วิสัยทัศน์ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  เป็นองค์กรคุณภาพ พัฒนาการศึกษาด้วยนวัตกรรม  
สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน 
 
พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2.ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมีวัฒนธรรมการ
ท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ   
4.ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
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5. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการตามแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
6.ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา  ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล  
7. การบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
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   และการจัดการเรียนการสอนตามทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21  
6.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  มีการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่  1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
               และลดความเหลื่อมล้ า 
กลยุทธ์ที่  5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
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กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
๑. ผู้เรียนมีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
  
  

1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ 
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน 
2. ร้อยละ 80 สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเพ่ือให้
นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข และต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่น 
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ 
ความเป็นพลเมือง 
 

1. เสริมสร้างความม่ันคงของ 
สถาบันหลัก และการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    
 
 
 
 
  
     
       

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

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ 
  
  
 

4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านยิม
หลักของคนไทย  
12 ประการ 
 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 

- 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  
 

 -โครงกำร สื่อกำรสอนโปรแกรมมิ่งใน
สถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิด 

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. ร้อยละ 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
ศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย 
๒. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๑. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สามารถจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 
 

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย
ยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ 
TEPE Online ในหลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้
ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู รุ่นที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 
2.โครงการ คุณธรรมน าองค์กร เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ 
3. โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ
กฎหมาย การสืบสวน การสอบสวนและการ
ด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
4. โครงการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ต าแหน่ง ครูผู้สอน และลูกจ้าง
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ชั่วคราวรายเดือน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
5. โครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
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 ของประชากรวัยเรียน
ภาคบังคับ ได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
เสมอภาคและมีคุณภาพ 
2. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียน
ลดลง 
3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามี
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
สนองตอบความต้องการของผู้เรียน 
 

๑. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ  
 

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

  
 

๒. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

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 

 



 
 

 
 

36 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
   

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1. หน่วยงานทุกระดับ  
มีระบบบริหารจัด
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
    

1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
ภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
33 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในระดับดีเยี่ยม 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
33 มีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วน
ราชการที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการก าหนด 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
33 ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : 
Integrity & Transparency Assessment) 
ระดับสูงมาก 
 

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

1.โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. กิจกรรมประชุมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการและการบริหารจัดการที่ดี สพม.33 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
4.โครงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงิน บัญชี 
และพัสดุสถานศึกษา 
6.โครงการการวางระบบควบคุมภายในและการติดตาม
ประเมินผลเพื่อจัดท ารายงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 และโรงเรียนในสังกัด 
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 
 
 

2. หน่วยงานสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
และส่งเสริมให้ 
ทุกภาคส่วนของสังคม
เข้ามา 

5. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานมีการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 
 
 
 

2. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนของสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมบริหารจัด
การศึกษา 

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 
2.โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.โครงการประชุมสัมมนา เรื่องบทบาทคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการพัฒนาการศึกษายุค      
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
มีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการศึกษา 
    

 ไทยแลนด์4.0 สพม.33  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
4.โครงการ  พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาและยกระดับคุณภาพงานวิชาการ 
5.โครงการ พัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สู่
ความเป็นเลิศ 
6.โครงการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต  33   

3. ระบบบริหารงาน
บุคคลของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
มีความเป็นธรรม สร้าง
ขวัญก าลังใจ และ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้
เต็มตามศักยภาพ 

6. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับบริหารแผน
อัตราก าลังได้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา 
7. ร้อยละ 85 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

3. พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคล ให้มี
ประสิทธิภาพ มีความ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

1.โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบริหาร
จัดการงานในหน้าที่สู่มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๒/๒๕๖๒ 

 
๗. กลุ่มกฎหมายและคดี 
 แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำชับให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำรใน
สังกัดต้องกระท ำตนเป็นกลำง ปฏิบัติตำมนโยบำยของรัฐบำลโดยไม่ค ำนึงถึงพรรคกำรเมือง และไม่กระท ำกำร
ให้เป็นกำรฝ่ำฝืนวินัยที่ก ำหนดไว้ส ำหรับข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร กับต้องไม่กระท ำกำรอัน
เป็นกำรฝ่ำฝืนข้อห้ำม  

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
    

ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.  
 

  (ลงชื่อ)       ผู้จดรายงานการประชุม  
    (นายสิรวิชญ์  แสนดี) 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 
(ลงชื่อ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

      (น.ส. ชูจิตร ชูทรงเดช) 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 


