
 

 
 
 

 

รายการประชุม 
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๓๓  

( สัญจร ) ครั้งที ่1 / ๒๕๕9 
วันที่ 3 มีนาคม  ๒๕๕9 เวลา 09.4๐ น.  

ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  อ าเออจอมพระ  จังหวดัสุรินทร์ 
 

เริ่มประชุม  เวลา  09.40 น. 
 
พิธีการก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
 

1. ท่านอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ให้เกียรติเป็นประธานในงานและกล่าวเปิด
การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนน าร่องตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” พร้อมเดินเยี่ยม
ชมนิทรรศการในงาน 

2. พิธีมอบ รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (Obec Award)  ( ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล )  
     รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS

ระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๕๘  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ประเอท ระดับ กลุ่มสาระ ด้าน รางวัล 
๑ นางอดุมพร สิงห์ชัย 

ผอ.ร.ร.ตาคงวิทยาฯ 
ผอ.สถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาขนาด
เล็ก 

 
- 

 
- 

บริหารจัดการ เหรียญทอง 

๒ นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ 
ผอ.ร.ร.บัวเชดวิทยา 

ผอ.สถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ ่

 
- 
 

 
- 

วิชาการ เหรียญทอง 

๓ นางสุพิชฌาย์ เทศทอง 
รองผอ.ร.ร.บัวเชดวิทยา 

รองผอ.สถานศึกษายอด
เยี่ยมระดับมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่ 

 
- 

 
- 

วิชาการ เหรียญทอง 

๔ นายพิทักษ์ ทวีแสง 
ครู ร.ร.รัตนบุร ี

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ม.ต้น คณิตศาสตร์ วิชาการ ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

๕ นายวิธิวัติ รักษาภักดี 
ครู ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมฯ 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ม.ต้น วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมฯ ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 
 

๖ นางอ าพา ปรากฏชื่อ 
ครู ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมฯ 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ม.ต้น สังคมศึกษา นวัตกรรมฯ เหรียญเงิน 



 

  

 

 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ประเอท ระดับ กลุ่มสาระ ด้าน รางวัล 
๗ นางสมใจ วาพัดไทย 

ครู ร.ร.ส าโรงทาบวิทยาคม 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ม.ต้น กิจกรรม

แนะแนว 
วิชาการ ชนะเลิศ 

เหรียญทอง 
๘ นางจินตนา วงษ์สุนทร 

ครู ร.ร.ชุมพลวิทยาสรรค์ 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ม.ปลาย ภาษาไทย บริหาร

จัดการ 
ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

๙ นางภัคภร ใสแจ่ม 
ครู ร.ร.สิรินธร 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ม.ปลาย คณิตศาสตร์ วิชาการ เหรียญทอง 

๑๐ น.ส.พรณภัส บุญแก้ว 
ครู ร.ร.หนองแวงวิทยาคม 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ม.ปลาย บูรณาการ บริหาร
จัดการ 

เหรียญเงิน 

๑๑ นางวันดี นิตยวัน 
ครู ร.ร.ลานทรายพิทยาคม 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ม.ปลาย กิจกรรม
นักเรียน 

นวัตกรรมฯ เหรียญเงิน 

๑๒ นายภูษิต ผาสุก 
ครู ร.ร.แตลศิริวิทยา 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ม.ปลาย กิจกรรมเพ่ือ
สังคมฯ 

นวัตกรรมฯ ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

หมายเหตุ   ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การประกาศเกียรติคุณ
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

3. พิธีมอบ  เกียรติบัตร  รางวัลชนะเลิศ  การประกวดอ่านฟังเสียง  โครงการธนชาต  ริเริ่ม..เติมเต็ม 
เอกลักษณ์ไทย  ครั้งที่ 44  ประจ าปี  2558  ถ้วยรางวัลพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี  

- นางอนัญญา  สุนทรารักษ์  ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน ฯ 
- นางสาวสุทธิรัตน์  คงไทย  ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน ฯ 

4.  ท่านอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ
เพ่ือปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  

  การศึกษาเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาประเทศชาติ  ตามนโยบายของรัฐบาลได้ก าหนดแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ครูสอนให้ความส าคัญในหลักสูตรและวิธีการสอนด้านวิชาการควบคู่ไปกับหลัก
คุณธรรมจริยธรรมและมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกของนักเรียนให้มีความตั้งใจ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเกิดความกระตือรือร้นใน
การศึกษาหาความรู้โดยน าความรู้ที่มีไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถสร้างรายได้พร้อมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด   

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ                                                            
 ๑.๑  ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า นางสาวรัตติมา พานิชย์อนุรักษ์  ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33  ติดราชการที่ สพฐ.  จึงมอบให้ นายส าเริง  บุญโต           
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33  เป็นประธานในที่ประชุม 
 ๑.๒  ขอบคุณสหวิทยาเขต 3  และทางโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ที่ให้ความร่วมมือและ
อ านวยความสะดวกด้านสถานที่เพ่ือการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนน าร่องตามนโยบาย “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้” และการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา       
เขต 33  พร้อมทั้งขอขอบคุณโรงเรียนน าร่องตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้”ที่ได้ให้ความร่วมมือใน    
การร่วมจัดนิทรรศการครั้งนี้  
 ๑.๓ ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33  
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมสัมพันธ์และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “รู้รักสามัคคี 4 เขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดสุรินทร์  
 1.4 แจ้งประเด็นส าคัญจากคณะกรรมการติดตามจาก สพฐ. โครงการลดเวลาเรียน  เพิ่ม
เวลารู้  ดังนี้ 
 - โดยให้มุ่งเน้นการดึงความโดดเด่นของท้องถิ่นและสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 - เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน เช่น ให้นักเรียนทราบถึงวันส าคัญของประเทศอาเซียนหรือ
วัฒนธรรมส าคัญของประเทศอาเซียน 
 ๑.๔  แจ้งก าหนดการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่เป็นการพัฒนา
คุณภาพในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา  โดยจะเริ่มด าเนินการออกประเมินในวันที่  4  มีนาคม  2559  เป็นต้นไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕9 
  ด้วยฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม    
2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณา      
โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมครั้งที่ 1 / ๒๕๕9 ได้จากหน้าเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ (รูปครุฑ)  
                      ที่ประชุม : มีมติรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
     ๓.๑  กลุ่มอ านวยการ   
    3.1.1  ติดตามการปฎิบัติราชการและมอบนโยบายฯ (ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ) 
    ด้วยเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประ
จิน จั่นตอง) และคณะผู้ตรวจราชการฯ  ได้มาติดตามการปฏิบัติราชการและมอบนโยบายในพื้นท่ีจังหวัดสุรินทร์ 
โดยมีประเด็นการก ากับติดตามการด าเนินการ ดังนี้  



 

  

 

 

 

  
๑. มาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
๓. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
๔. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
๕. นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
๖. ผลกาด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ IT ชุมชน 
๗. ผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสุรินทร์ 

และเม่ือวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๔ (นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์)  
ได้มาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รอบท่ี ๑  ในพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร์ ประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้ 

๑. ผลการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  

๒. ผลการด าเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ AEC 
๓. ผลการด าเนินการประเด็นนโยบายส าคัญการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 

- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ 
- ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

๔. ผลการด าเนินการประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสืบ
เนื่องจากการตรวจติดตามของรองนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๔  
นโยบายที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ   

๑. นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
๒. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม    
    การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย นั้น (อ้างตาม Roadmad  การจัดการขยะมูล

ฝอยและของเสียอันตราย (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 ) มีข้ันตอนการด าเนินการ ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
- การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ ก าจัดมูลฝอยในพื้นท่ีวิกฤติ 

(ขยะมูลฝอยเก่า) 
- สร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม 

(ขยะมูลฝอยใหม่) เน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 
- การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม 

   -    ก าจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 



 

 
 
 

 

  ๓. วางระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
  ๔. สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ให้ความรู้/บังคับใช้กฎหมาย 
     สถานศึกษา มีหน้าที่ ปลูกจิตส านึก และสร้างวินัย รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  สร้างความตระหนักให้แก่
นักเรียนและเยาวชน โดยสถานศึกษาทุกแห่งน าสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมและเป็นตัวอย่าง 

   ที่ประชุม : รับทราบ 
    
                 ๓.๒  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
               3.2.1  การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2559 ( ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา ) 
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีการบริหารจัดการและด าเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพและ
ต่อเนื่อง เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2559 นั้น 
     ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงขอความร่วมมือ
โรงเรียนด าเนินการดังนี้ 
    1. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน ทุกโรงเรียน ภายใต้การ
ขับเคลื่อน นโยบาย “ปี 2559 สพม.33 รวมพลังขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน เพื่อ
พัฒนาคุณอาพการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน”  
              2. ขอให้โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือก
สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในคู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2559  อายในวันที่ 25 พฤษอาคม 2559  
      ที่ประชุม :  รับทราบ 
      3.2.2. ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครศรีธรรมราชเกมส์” 

      ตามท่ีจังหวัดสุรินทร์ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 37 “นครศรีธรรมราชเกมส์” ระหว่างวันที่ 20-31 มกราคม 2559 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น 
       บัดนี้การแข่งขันดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีนักเรียนในสังกัด สพม.33 เป็นตัวแทน
เขา้ร่วมแข่งขัน คือ นายสหรัฐ ทองแม้น โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง  
ประเภทชายเดี่ยว 
     ที่ประชุม :  รับทราบ  
     3.2.3. ชี้แจงหลักการจัดงานชุมนุมลูกเสือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
33 ( นายชูเดช อ าพันทอง ประธานชุมนุมลูกเสือ ) 
          1.  การจัดงานชุมชนลูกเสือต้องยึดหลักการอยู่ค่ายพักแรมจริง 
       2.  คู่มือการเข้าค่าย /คู่มือลูกเสือ / ค าสั่ง  ได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 



 

  

 

 

 

       3.  การขอรายละเอียดเพ่ิมเติมการในการจัดงานชุมนุมลูกเสือ  สามารถติดต่อ
สอบถามกับทางส านักงานลูกเสือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
       ที่ประชุม :  รับทราบ 
     ๓.๓  กลุ่มนโยบายและแผน 
   ๓.๓.๑ ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  เรื่อง  จุดเน้น
พิเศษเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2559  ( ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน )   

                            ด้วย สพม.33  ประกาศนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 2559 
ว่า “ปี พ.ศ. 2559  ปีแห่งการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน” และก าหนดค าขวัญ ว่า  
“สพม. 33 รวมพลังยกระดับคุณอาพการศึกษาอย่างมีความสุข นักเรียนอยากรู้ ครูอยากสอน สู่เป้าหมาย     
ครูมีคุณธรรม  นักเรียนมีคุณอาพ” และเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามการประกาศนโยบาย และตามค าขวัญ         
จึงก าหนดจุดเน้นพิเศษ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2559  ดังนี้ 

1. การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐานทุกโรงเรียน 
2. การยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ 
3. การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 

 4. การส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ “เพ่ิมเวลารู้  นักเรียนอยากรู้  ครูอยากสอน” 
 5. การใช้ ICT ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

๓.๔  กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
       3.4.1  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

รายละเอียดการเรียงล าดับตามเขตที่แบ่งการแข่งขันเป็น 3 โซน(ระดับชาติ)  ตามเอกสารหมายเลข 2  
(ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา) 

  ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
        ๓.๕  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
                  ๓.๕.๑  สรุปผลการเบิกเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2559  (ผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร
การเงินและสินทรัพย์) 

        ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ได้สรุปผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2559 รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2557-2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์  
2559  ทุกหมวดรายจ่ายผลการเบิกจ่ายดังนี้ 

          ๑.เงินกันไว้เบิกเหลือมปี งบประมาณประจ าปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘  
  ๑.๑  งบลงทุน ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 
             1.2  งบลงทุน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรณีไม่มีหนีผู้กพัน  
 
 



 

 
 
 

 

 
 

 

โรงเรียน/ วงเงินจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่าย/ คงเหลือ 
 

หมายเหตุ 
 

วีรวัฒน์โยธิน 4,490,000 2,918,500 1,432,648 0.00 เบิกจ่ายงวดที่ 3 (7 งวดงาน 
สัญญาสิ้นสุด20 ก.ย.58) 

           การก่อสร้างเสรจ็แล้ว อยูร่ะหว่างเก็บรายละเอียดและส่งมอบงานเพื่อส่งเบิกจ่ายเงินใหผู้้รับจ้างต่อไป 

๒.  งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    ๒.๑  สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2559 ทุกงบรายจ่าย ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2559 

 
งบรายจ่าย วงเงินจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่าย/ ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ 
งบบุคลากร 37,563,200  ๒6,308,627.71 70.23 11,154,572.39 29.77  
งบด าเนินงาน ๓7,798,652 1,252,352 25,547,122.64 67.59 10,999,177.36 29.10 เป็นไปตาม

เป้าฯ 
งบอุดหนุน 2,๔๖๐,๙๕๐  ๒,๔๖๐,๙๕๐ 100 0.00   
งบรายจ่ายอื่น ๗๖๐,๐๐๐  28,436 3.74 731,564 96.26  
งบลงทุน 51,598,800 27,589,056 16,772,122.22 32.50 7,237,021.78 14.03 ไม่เป็นไป

ตามเป้าฯ 
รวมเงิน ๑30,081,602 28,842,008 71,117,258.57 54.67 30,122,335.43 23.16 เป็นไปตาม

เป้าฯ 
 

2.2 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณงบด าเนินงาน 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งว่า ได้ตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินของ

หน่วยงานในสังกัดหลายแห่ง พบว่าผลการเบิกจ่ายยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จึงขอให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายทบทวนการ
ปฏิบัติงาน /แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในระบบ  GFMIS  เช่นรายการฝึกอบรม/
ประชุมสัมมนา รายการซ่อมแซมปรับปรุง อาคาร/สิ่งก่อสร้าง เป็นค้น เพ่ือให้ผลการเบิกจ่ายในสิ้นไตรมาสที่ 2 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว489 ลงวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 
2559 

               ส าหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน จัดสรร๓7,798,652  บาท ผูกพัน 
1,252,352  บาทเบิกจ่าย 25,547,122.64 บาท ร้อยละ 67.59  คงเหลือ 10,999,177.36  บาท ร้อย
ละ 29.10 และในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจ าเดือนมกราคม 2559  ได้แจ้ง การเร่งรัดการเบิกจ่าย
ได้แจ้งเร่งรัดการเบิก  จ่ายเงินงบประมาณ 2559 งบด าเนินงาน ขอให้โรงเรียน กลุ่ม /ศูนย์ ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ ด าเนินการเบิกจ่ายโดยเร็ว และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กรณีที่แจ้งอนุมัติเงินงวด



 

  

 

 

 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2558 ขอให้เร่งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559  ส าหรับ
โรงเรียนใดที่ได้รับแจ้งอนุมัติไปแล้วหากยังไม่เบิกจ่ายก็ขอเรียนว่าไม่มีความจ าเป็นจะใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ดังกล่าวแล้วกรณีท่ีแจ้งอนุมัติเงินงวดตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559 ขอให้เร่งเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น
ภายในเดือนเมษายน 2559 หากเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามก าหนด ถือว่าไม่ความจ าเป็นจะใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว  

2.3 . การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม  23 รายการ จ านวนเงิน 51,598,800 บาท มียังไมเ่บิกจ่าย
ดังนี้ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามงวดงานโดยด่วน  (กรณี  ที่พบสัญญาแล้วให้ส่งเบิก ภายในเดือน มีนาคม 
2559และงบท่ีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท  ให้เบิกงวดที่ 1  ภายในเดือน  มีนาคม  2559  ให้จงได้) 

 

งบลงทุน ปี 2559 งบประมาณ เบิกจ่าย ผูกพัน คงเหลือ 
 

หมายเหตุ 
 

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ 
        
1,280,000.00                

         
1,280,000.00  - ห้วยจริงวิทยา 

 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ 
              
200,000.00    

            
200,000.00  

 

/ศรีรามประชา
สรรค์ 

อาคารเรียนแบบ108ล/ก 
            
7,470,800.00    

         
6,580,000.00  890,800.00 หนองแวงวิทยาคม 

อาคารเรียนแบบ108ล/ก 
            
7,470,800.00    

         
7,465,000.00  5,800.00 สินรินทร์วิทยา 

ครุภัณฑ์ 
               
527,000.00    

            
527,000.00  - แสงทรัพย์ฯ 

ครุภัณฑ์ 
               
597,000.00    

            
597,000.00  - รามวิทยา 

ครุภัณฑ์ 
          
795,000.00  

 

          
795,000.00  - ส าโรงทาบวิทยาคม 

ส้วมนักเรียนหญิง6 ที่/49 481,000.00  481,000.00 - ไทรแก้ววิทยา 

ส้วมนักเรียนหญิง6 ที่ /49 450,000.00 
 

450,000.00 - ตานีวิทยา 
ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 220,000.00 

 
220,000.00 - 

ท่าตูมประชาเสริม
วิทย์ 

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 820,000.00 

 
820,000.00 - 

ท่าตูมประชาเสริม
วิทย์ 



 

 
 
 

 

อาคารเรียนแบบ324ล/
55-ก 5,345,400.00 

  
5,345,400.00 

จอมพระประชา
สรรค์ 

งบลงทุน ปี 2559 งบประมาณ เบิกจ่าย ผูกพัน คงเหลือ 
 

หมายเหตุ 
 

อาคารเรียนแบบ212 ล/
57-ก 3,476,100.00 

 
3,476,100.00 - สังขะ 

อาคารโรงอาหาร
หอประชุมฯ 2,540,100.00 

 
2,540,100.00 - 

ท่าตูมประชาเสริม
วิทย์ 

 

               ที่ประชุม :  รับทราบ 
3.5.2  แจ้งการโอนเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 

          งบด าเนินงาน  
 1.  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 27 - 29 ม.ค.59  โรงเรียนส าโรงทาบวิทยา 

4,000 บาท โรงเรียนทุ่งกุลพิทยาคม 1,622 บาท 
                     ๒.  ค่าใช้จ่ายศูนย์ภาษาต่างประเทศโรงเรียนประสาทวิทยาคาร  เงิน 40,000  บาท 
            3.  ค่าใช้จ่ายในการประชุมเศรษฐกิจพอเพียง 11 – 14 ก.พ. 59 โรงแรมรอยัลเบญจา         
เงิน 2,800  บาท 
                     4.  ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงานบุคคล วันที่ 17 - 18 มกราคม 
2559 โรงแรมริเวอร์ไซต์  เงิน 6,480  บาท   
               ทีป่ระชุม :  รับทราบ 
    3.5.3  แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพ่ือช่วยเหลือราชการ 

             ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
สังกัดทุกแห่ง รวบรวมข้อมูลรายละเอียดจากโรงเรียนในสังกัดและสรุปข้อมูลรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพ่ือช่วยราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่     
30 กันยายน 2558 และในระยะ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  ตามตัวอย่าง 1  และ  2 ที่แนบนี้ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3) 

             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงขอให้ทางโรงเรียนตรวจสอบรายละเอียด
การรับจ่ายเงินหรือ ทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพ่ือช่วยเหลือราชการ และจัดส่งแบบแสดงข้อมูลรายละเอียดการรับ
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค และแบบแสดงการจ าแนกมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคโดยประมาณ 
ภายในวันที่ 13  มีนาคม  2559 
  ที่ประชุม :  รับทราบ 

  3.5.4  ประชาสัมพันธ์สมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง ประจ าปี พ.ศ.2559 



 

  

 

 

 

   ส านักงานคลังจังหวัดสุรินทร์แจ้งประชาสัมพันธ์สมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง 
ประจ าปี พ.ศ.2559 ราย 2 เดือน ตั้งแต่มกราคม –ธันวาคม ของทุกปี รวมปีละ 6 เล่ม ค่าสมาชิกจ านวน 390 
บาท ต่อปี  โดยค่าใช้จ่ายสามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณได้(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานชองส่วนราชการ พ.ศ.2553 ข้อ 12 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด            
ที่ กค0406.4/ว96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 ล าดับที่ 18) (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4)ที่แนบ
นี้ และ สามารถDownload .ใบสมัครสมาชิกเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ส านักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ หัวข้อข่าว
ประชาสัมพันธ์ http;//www.cgd.go.th 
            ที่ประชุม :  รับทราบ 

  3.5.5 การรับรองเงินได้และภาษรหัก ณ ที่จ่ายปี พ.ศ.2558  
      1. พนักงานราชการ นักการภารโรง ลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างชั่วคราว ให้มาติดต่อขอรับ

ได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 2. ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า สพม.33 น าข้อมูลการรับรองเงินได้และภาษีหัก 

ณ ที่จ่ายปี พ.ศ.2558 ไปไว้ที่เว๊ปไซต์สพม.33 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่การเงิน
โรงเรียนDownload ข้อมูลการรับรองเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่ายปี พ.ศ.2558 จากนั้นน าข้อมูลไปวางไว้ใน
โปรแกรม Salary Web โรงเรียนในห้องภาษีปี พ.ศ.2558 และสามารถสั่งพิมพ์หนังสือรับรองเงินได้และภาษีหัก 
ณ ที่จ่ายปี พ.ศ.2558  ให้แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าได้ โดยไม่ต้องมาติดต่อขอรับที่สพม.33 
  ที่ประชุม :  รับทราบ 

3.5.6 การตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

  ด้วย สตง.สุ่มตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ ได้รับจัดสรร
งบประมาณประจ าปีพ.ศ.2555 และ ปี พ.ศ.2556  พบว่าการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐาน ไม่เป็นไปตามระเบียบและแนวทางที่ก าหนด โดยไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคุณลักษณะและ
ราคากลาง และการจัดท าคุณลักษณะและราคากล่าวไม่เปิดเผยโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม ไม่มีการบันทึกหลักฐานในการด าเนินการและการสืบราคา  

  เพ่ือเตรียมข้อมูลเอกสารหลักฐานให้พร้อมส าหรับการตรวจสอบติดตามจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สพม.33 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบประมาณงบลงทุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จัดเตรียมเอกสาร
การจัดซื้อให้ครบถ้วนถูกต้องเพ่ือรอการติดตามตรวจสอบต่อไป 
          ที่ประชุม :  รับทราบ 
    
     ๓.๖  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
         ( ผู้น าเสนอรายละเอียดตามวาระการประชุม : ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ) 
    ๓.๖.๑  ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาการจัดท ารายงานและข้อเสนอในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์ ว ๑๓/๒๕๕๖  



 

 
 
 

 

     ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะด าเนินการจัด
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ือพัฒนาการจัดท ารายงานและข้อเสนอในการพัฒนางานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว ๑๓/๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ราชพฤกษ์ โรงแรมทองธารินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากร                
ทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าค าขอ แบบรายงานและแบบข้อเสนอในการพัฒนางาน           
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.ก าหนด  

     ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
๑. ค่าลงทะเบียน   ๓,๐๐๐ บาท /คน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ มือถือ ๐๘๑ – ๓๑๑ ๙๑๒๗ 
        ที่ประชุม :  รับทราบ 
   3.6.2   การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม 

   การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ภูเขางามรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีผู้เข้ารับ
การอบรมจ านวนทั้งสิ้น ๑๘๘ คน  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5) 
ก าหนดการเดินทาง    

- ขึ้นรถพร้อมกัน วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ บริเวณริมคลองข้างโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน                     
เวลา ๒๑.๐๐ น. 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
- ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน    

         ที่ประชุม :  รับทราบ 
        3.6.3  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ประกาศ ณ 
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื ่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั ้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู ้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๒๓ กลุ่มวิชา ๕๗ อัตรา 
โดยได้ด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑๕– ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา๐๘.๓๐– ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) มีสถิติ
ผู้สมัครสอบคัดเลือก แยกกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 
 



 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ ภาษาไทย ๕ อตัรา ๑๔
๒ ภาษาองักฤษ ๕ อตัรา ๑๔
๓ ภาษาจีน ๕ อตัรา ๒
๔ คณิตศาสตร์ ๖ อตัรา ๒๗
๕ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ๒ อตัรา ๑๔
๖ เคมี ๑ อตัรา ๑๐
๗ ชีววิทยา ๒ อตัรา ๑๘
๘ ฟสิิกส์ ๒ อตัรา ๑๓
๙ สังคมศึกษา ๙ อตัรา ๖๖
๑๐ พลศึกษา ๑ อตัรา ๑๓
๑๑ สุขศึกษา ๑ อตัรา ๗
๑๒ ศิลปศึกษา ๑ อตัรา ๒
๑๓ นาฏศิลป์ ๓ อตัรา ๖
๑๔ ดนตรี ๑ อตัรา ๖
๑๕ ดนตรีสากล ๑ อตัรา ๓
๑๖ อตุสาหกรรมศิลป์ ๒ อตัรา ๒๔
๑๗ เกษตรกรรม ๒ อตัรา ๒๘
๑๘ คหกรรม ๒ อตัรา ๘
๑๙ คอมพวิเตอร์ ๒ อตัรา ๓๕
๒๐ จิตวิทยาและการแนะแนว ๑ อตัรา ๒
๒๑ บรรณารักษ์ ๑ อตัรา ๙
๒๒ วิศวกรรมไฟฟา้ ๑ อตัรา ๒
๒๓ ภาษาเวียดนาม ๑ อตัรา ๒

๕๗ อตัรา ๓๒๕รวม

จ านวนอตัราว่างล าดับท่ี กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จ านวนผู้สมคัรสอบ



 

 
 
 

 

ก าหนดการสอบคัดเลือก จะด าเนินการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข โดยวิธีการสอบข้อเขียน และคัดเลือก ภาค 
ค โดยวิธีการประเมินประวัติและผลงาน และสัมภาษณ์ ตามก าหนดการ ดังนี้ 
 
  อาค ก ความรอบรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  

วัน  เวลา ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
คะแนนเต็ม 

(๑๐๐)  
หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
     เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. 
     เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

 
- ความรอบรู ้
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ 
  และการปฏิบัติของวิชาชีพครู 

 
๕๐ 
๕๐ 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 

 
 อาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  

วัน  เวลา ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
คะแนนเต็ม 

(๑๐๐ )  
หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
     เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. 
     เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 

 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 

 
๕๐ 
๕๐ 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 

 

 อาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 

วัน  เวลา ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
คะแนนเต็ม 

(๑๐๐ )  
หมายเหตุ 

วันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ถึง 

วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

- ประเมินประวัติและผลงาน 
  ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อ านวยการ 
  สถานศึกษา 

๕๐  

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
     เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

- สอบสัมภาษณ์ ๕๐  

           

            สถานที่สอบ ณ สนามสอบโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน (อาคาร ๕) ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์  
 ที่ประชุม :  รับทราบ 

 
 ๓.๗  หน่วยตรวจสอบอายใน 
         ๓.๗.๑ การตรวจสอบการบริหารจัดการโรงอาหาร สพฐ.ได้แจ้งผลการตรวจสอบของ

ส านักงานตรวจเงินพบว่ามีข้อตรวจพบที่เป็นประเด็นส าคัญ 3 ประเด็น ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต
และเกิดความเสียหายต่อรัฐ ( ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ) 



 

  

 

 

 

       1.  การบริหารจัดการโรงอาหาร ไม่เป็นไปตามระเบียบ สพฐ. ว่าด้วยการบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2551 โดยไม่มีแผนงาน
หรือโครงการรองรับการเข้าใช้ประโยชน์ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเช่าและน าผลการประเมิน
เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อนต่อสัญญาในแต่ละครั้ง และไม่มีการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการ
ด าเนินการ เพื่อใช้ในการพิจารณาก าหนดค่าเช่า ท าให้จ านวนเงินที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าเช่ารายปีไม่ถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริง 
        2. การรับเงินและการบันทึกบัญชีไม่ เป็นไปตามระเบียบ กล่าวคือไม่ได้ ใช้
ใบเสร็จรับเงินของทางราชการออกเป็นหลักฐานในการรับเงินและไม่ได้น าเงินไปบันทึกควบคุมในระบบบัญชีของ
ทางราชการ 
           3.  การจัดท าสัญญาเช่า จัดท าไม่ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ คู่สัญญาลงลายมือชื่อไม่ครบ 
 ที่ประชุม :  รับทราบ 

๓.8  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
   ๓.8.๑  อบรมปฏิบัติการใช้สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  My office ,Smart obec 

และ Smart Area  (ผู้อ านวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา) 
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา จะจัดอบรมปฏิบัติการใช้สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  My office ,Smart obec และ Smart Area  แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ระหว่างวันที่ ๕-๖  มีนาคม ๒๕๕๙  และครูธุรการโรงเรียน วันที่ ๗ มีนาคม 
๒๕๕๙ เพ่ือขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการบริหารจัดการและเพ่ือการเรียน
การสอนทั้งระบบ ขอให้ผู้เข้าอบรมเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมปลั๊กพ่วงมาด้วย  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 

      ๕.๑ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
     5.1.1 แจ้งเรื่องจุดเน้นของ สพฐ.  
            สถานศึกษาควรให้ความร่วมมือเร่งขับเคลื่อนการยกระบบพัฒนาคุณภาพสู่
มาตรฐานสากลและการจัดการศึกษาในศตวรรษที่  21  ในเรื่องของระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพเน้นตัวผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเน้นเป็นรายบุคคล  เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู้และโครงสร้างทาง
หลักสูตร ต่อไป     
   ที่ประชุม :  รับทราบ 
 



 

 
 
 

 

      ๕.๒ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
                               5.2.1 แนะน าตัวคณะกรรมการของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยมี
นางสาวรัตติมา  พานิชอนุรักษ์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33  ร่วมเป็นคณะ   
ที่ปรึกษาของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
            5.2.2 แจ้งนโยบายหลักของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
    -  การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความรักสามัคคีของสมาชิก 
    -  การส่งเสริมการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
    -  มุ่งเน้นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับสมาชิก 
           ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

4.3 สมาคมครูมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
4.3.1 แจ้งรูปแบบการบริหารจัดการงานของสมาคม 
4.3.2 แจ้งวิธีการลงทะเบียนและสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม 
4.3.3 แจ้งรายละเอียดของโครงการเครื่องบินขนาดเล็ก 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

5.4  เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 
 5.4.1  แจ้งรายละเอียดการท าข้อตกลงเพ่ือแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนกับประชาคม

อาเซียนเพ่ือสร้างทักษะทางภาษา   
ที่ประชุม :  รับทราบ 

    
      

                        เลิกประชุม   16.30 น. 
 
 
 

                                                                                    (นางชัญญรัชญ์  ชูทอง) 
                                                                                   ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

                                                                                 
                                                                                (นางสาวชูจิตร  ชูทรงเดช) 
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 



 

  

 

 

 

 


