
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารการศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูอํ้านวยการกลุม่/หน่วย และศึกษานเิทศก์ ในสงักดั 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๓๓  
ครั้งที่ ๑/2562 

วันที่ ๘ มกราคม 2562 เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ โรงเรียนรามวิทยา รชัมังคลาภเิษก  จังหวัดสุรนิทร ์

********************************************* 
ผู้มาประชุม 
ผู้บริหารการศกึษา 
๑.นายสําเริง    บุญโต  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 
๒. นายกฤษ  ละมูลมอญ       รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

ผู้อํานวยการกลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์ 
๑. นายสนอง  สินโพธ์ิ  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒. นางลัดดาวัลย์  เพ่งเล็งดี  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๓. นางสาวชูจิตร  ชูทรงเดช ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
๔. นายวัชรา  สามาลย์  ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการจัดการศึกษา 
๕. นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
๖. นางปาริชาติ  เสียงสน่ัน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
๗. นายเสนอ  ประพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. นายนคร    เจือจันทร์ แทน ผู้อํานวยการกลุ่มหมายและคดี 
9. นายรวิชญุฒม์          ทองแม้น  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
10. นายวรวิทย์  วุฒิยา  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
11. นายพิจิตร   อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
12. นางนาถสุดา  จินดาศรี  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
13. นางตวงรัตน์  เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

สหวิทยาเขต ๑  
1 นายวิทูรย์  พิมพ์ศิริ ผู้แทน โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
2 นายพิทักษ์    สุปิงคลัด ผู้อํานวยการ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
3 นายเสมา ขวัญทอง ผู้อํานวยการ โรงเรียนมหิธรวิทยา 
4 นายเฉลิมชัย   แสนสุข ผู้อํานวยการ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 
5 นางสาวจุไรรัตน์  ไชยหาญ ผู้อํานวยการ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 
6 นายเมธี ชัยมาโย ผู้อํานวยการ โรงเรียนนาบัววิทยา 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

7 นายสวัสด์ิ โพธ์ิสีจันทร ์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 
8 นายจิตกร ผมงาม ผู้อํานวยการ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 
9 นางสาวทองใบ  ตลับทอง ผู้อํานวยการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 

 
สหวิทยาเขต ๒  
10 นายชัยณรงค์ ลอยประโคน ผู้แทน โรงเรียนสิรินธร 
11 นายคมกฤษ ยินดี ผู้อํานวยการ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 
12 นายสนอง มุตตะโสภา ผู้อํานวยการ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 
13 ผู้แทน ผู้อํานวยการ โรงเรียนนาดีวิทยา 
14 นายไพบูรณ์   เมินขุนทด ผู้อํานวยการ โรงเรียนพญารามวิทยา 
15 นายชนะศึก  จินดาศรี      ผู้อํานวยการ โรงเรียนต้ังใจวิทยาคม 
16 นายศุภชัย    ชาวนา ผู้อํานวยการ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 
17 นายศรีสุนทร  ส่งเสริม ผู้อํานวยการ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
18 นายตฤณ สุขนวล ผู้อํานวยการ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค ์
19 นายรุ่งราวี  จําปาดี ผู้อํานวยการ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
 
สหวิทยาเขต ๓  
20 นายสฤษด์ิ    วิวาสุขุ ผู้อํานวยการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
21 นายสมศักด์ิ   บุญโต ผู้อํานวยการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 
22 นายวสันต์   ปัญญาธานี ผู้อํานวยการ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 
23 นายพงษ์ศักด์ิ พรมมา ผู้อํานวยการ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 
24 นายแชม  มุ่งดี ผู้อํานวยการ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 
25 นายนิวัฒน์   โพธิมาศ ผู้อํานวยการ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 
26 นายมนัด  เทศทอง ผู้อํานวยการ โรงเรียนแร่วิทยา 
27 นางสาวสุมณี   บูรณ์เจริญ ผู้อํานวยการ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค ์
28 นายวายุคล จุลทัศน์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนพนาสนวิทยา 
29 นายบุญศักด์ิ   บุญจูง ผู้อํานวยการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
 
สหวิทยาเขต ๔  
30 นายเสง่ียม  วงศ์พล ผู้อํานวยการ โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม 
31 นายสรรค์นิธิ  เผ่าพันธ์ุ ผู้อํานวยการ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
32 นายจีระพรรณ   เพียรม ี ผู้อํานวยการ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

33 นางจารุวรรณ   บุญโต ผู้อํานวยการ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
34 นายศุภชัย ภาสกานนท ์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 
35 นางจงบุญ    จากภัย ผู้อํานวยการ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 
36 ว่าที่ .ต.รุ่งโรจน์ ยงย่ิงหาญ ผู้อํานวยการ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 
37 นายประเสริฐ  สันทอง ผู้อํานวยการ โรงเรียนยางวิทยาคาร 
38 นายศักด์ิดา  ศรีผาวงศ์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 
39 นายนิวัติ   ภัคภูริวัฒน์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 
40 นายวิชิตชัย  แข่งขัน ผู้อํานวยการ โรงเรียนวังข่าพัฒนา 
 
สหวิทยาเขต ๕  
41 นายพัลลภ   พัวพันธ์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
42 นายพิศิษฐ์  ไพรสินธ์ุ ผู้อํานวยการ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค ์
43 นายเจษฎา สทุมรัมย์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 
44 นางกชพร   ธรรมวิเศษ ผู้อํานวยการ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 
45 นายจักรพงษ์   เจริญพร ผู้อํานวยการ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 
46 นายสมัย   ปานทอง ผู้อํานวยการ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 
47 นายเทิดไทย สวัสดี ผู้อํานวยการ โรงเรียนลําพลับพลาวิทยาคาร 
48 นายทศพร สมพันธ์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 
49 นายชํานาญ  เกตุโสระ ผู้อํานวยการ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 
50 นายสุดใจ   ศรีใหญ ่ ผู้อํานวยการ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 
51 นายถนอม   บุญโต ผู้อํานวยการ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค ์
 
สหวิทยาเขต ๖  
52 นายยรรยง   วงค์คําจันทร์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนรัตนบุรี 
53 นายวิชัย    สาลีงาม ผู้อํานวยการ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 
54 นายศักด์ิอนัน อนันตสุข ผู้อํานวยการ โรงเรียนนารายณ์คําผงวิทยา 
55 นายยุทธศาสตร์ แก้วดี ผู้อํานวยการ โรงเรียนธาตุศรีนคร 
56 นายสุพินทร์  พุฒตาล ผู้อํานวยการ โรงเรียนดอนแรดวิทยา 
57 นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค ์
58 นายสุดสาคร  สุขสวัสด์ิ ผู้อํานวยการ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 
59 นายพิทักษ์ ทวีแสง ผู้อํานวยการ โรงเรียนทับโพธ์ิพัฒนวิทย์ 
60 นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน ผู้อํานวยการ โรงเรียนหนองอียอวิทยา 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

61 นายวีรพงศ์   หมายสุข ผู้อํานวยการ โรงเรียนโนนเทพ 
62 นางจิดาภา   บูรณ์เจริญ ผู้อํานวยการ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 
63 นายฉัตรนพดล   คงยืน ผู้อํานวยการ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา  
 
สหวิทยาเขต ๗  
64 ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ จันทเขต ผู้อํานวยการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
65 นายธรรมนูญ   มีเสนา ผู้อํานวยการ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
66 นายเสกสันต์   สัมฤทธ์ิ ผู้อํานวยการ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 
67 นายนิเวศ   ทวิทอง ผู้อํานวยการ โรงเรียนตานีวิทยา 
68 นายอนันตชัย ชวฤทธ์ิเดชา  ผู้อํานวยการ โรงเรียนโคกยางวิทยา 
69 นายบุญเกิด  กองสุข ผู้อํานวยการ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 
70 นายวิทยา  เพ่งเลงดี ผู้อํานวยการ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 

71 นายธานินท์ ชินวงษ์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
72 น.ส.พิจิตรา คํามันตรี ผู้อํานวยการ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 
73 นายประจักษ์ เงางาม ผู้อํานวยการ โรงเรียนตาเบาวิทยา 
74 นายพศิน   บัวหุ่ง ผู้อํานวยการ โรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา 
75 นายสาโรจน์   พฤษภา ผู้อํานวยการ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 
สหวิทยาเขต ๘  
76 นายสมชัย  นามสว่าง ผู้อํานวยการ โรงเรียนสังขะ 
77 นายกิตติชัย   แผ่นจันทร ์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
78 นายสุพิน   บุญเย่ียม ผู้อํานวยการ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 
79 - - โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
80 นายสุรพงษ์ รัตนโคตร ผู้อํานวยการ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
81 นายอายุ   คิดดี ผู้อํานวยการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 
82 นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร ์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 
83 นายวุฒิชัย  ภักดีรัตนางกูร ผู้อํานวยการ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 
84 นายเพียว พรหมแก้ว ผู้อํานวยการ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 
85 นายขันติ   จารัตน์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนมัธยมศรีสําเภาลูน 

ผู้ไม่มาประชุม 
นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยยา  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
นางอุดมพร                  สงิห์ชัย  ผู้อํานวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นางตวงรัตน์    เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
๒. นายพิจิตร   อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
๓. นายรวิชญุตม์  ทองแม้น ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
๔. นางนาถสุดา  จินดาศรี  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
5. นายพชรพรรณ ด่านวิไล  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
6. นางณัฐกานต์  ปีแหล ่  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
7. นายวรวิทย์  วุฒิยา  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
8. นายประเสริฐ   บุตรดี  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
9. นางพิชญ์สิณี  เจริญรัตน์  นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ 
๑0. นายสิรวิชญ ์ แสนดี  นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓๐ น. 
ก่อนระเบียบวาระ 
๑ .  ร่ วมแสดงความ ยิน ดี  และมอบเกี ยร ติ บัตร ใ ห้ กับ นัก เรี ยนโรง เรี ยนมั ธยม ทับทิมสยาม  ๐๔                 
ในพระอุปถัมภ์ ที่ได้รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ทั้ง ๒ รายการ ในการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2561 
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังน้ี 

๑) รางวัลเหรียญทอง ชนะเลศิ ๑๐๐ คะแนน หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.ต้น  
1. เด็กชายกิตติศักด์ิ จงอุตส่าห์  
2. เด็กชายวุฒิชัย เบ้ียไธสง 
3. เด็กชายสิทธิศักด์ิ บุญนาค 

ครูผู้ควบคุม  นายมนตรี อกอุ่น 
 

๒) รางวัลเหรียญทอง ชนะเลศิ ๑๐๐ คะแนน หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.ปลาย 
1. นายธนากร หอมหวล 
2. นายนิติศักด์ิ อรโมน 
3. นายอัษฎาวุธ แสงดี 

ครูผู้ควบคุม  นายมนตรี อกอุ่น 
 

2. ร่วมแสดงความยินดี 
โรงเรียนพระแก้ววิทยา เข้าร่วมการแข่งขัน เชียร์ลีดด้ิงชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจําปี 

2561  “Thailand  National  Cheerleading  Championships 2018  ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี ได้รับรางวัล ดังน้ี  

1. รางวัลแกรนด์แชมป์เป้ียน (ถ้วยรวมคะแนนสูงสุด) รับถ้วยพระราชทานสมเด็จ                 
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

2. รองชนะเลิศ อันดับ 1  รายการเชียร์ลีดด้ิง ระดับมัธยมศึกษา รุ่นอายุ 12 – 18 ปี 
3. รองชนะเลิศ อันดับ 2 รายการ Cheer small group (การต่อตัวกลุ่ม 5 คน) 
4. อันดับ 4 รายการ Solo individuals (ประเภทบุคคล) 
5. อันดับ 5 รายการ Solo individuals (ประเภทบุคคล 

3. มอบนโนบายการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายอําเภอ
เมืองสุรินทร์ และผู้บังคับการจังหวัดสุรินทร์ 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
๑. ขอบคุณและชื่นชมโรงเรียนที่จัดกิจกรรมพัฒนา ส่งเสริมจนมีผลงานที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ 

ประจักษ์ 
      การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเขมร ระดับ ม.ปลาย 
        - น.ส.ภัทรสุดา ศรีทองสุข ม.๓/๑ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น 
        - ด.ญ.ธารวิมล ด่วนดี ม.๓/๒ รองชนะเลิศอันดับ  

       การแข่งขันกลา่วสนุทรพจนภ์าษาเขมร ระดบั ม.ตน้ 
        ๑) การแข่งขันทักษะทางภาษากัมพูชาสองแผ่นดิน ครั้งที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๑ ณ ร.ร.คลองใหญ่
วิทยาคม จ.ตราดร.ร.สิรินธร 
          - น.ส.ลินดา ประภาสยั ม.๕ ชนะเลิศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาเขมร ระดับ ม.ปลาย  
          - ด.ญ.สรีรัตน์ มิเขมา ม.๓ รองชนะเลิศอันดับ ๑ กล่าวสนุทรพจน์ภาษาเขมร ระดับ ม.ต้น 

          - น.ส.วรินทร ทองเนตร ม.๕/๒ ชนะเลิศ การคัดลายมือภาษาเขมร ระดับ ม.ปลาย  ร.ร.
วีรวัฒน์โยธิน        
    - น.ส.อรจิรา นามเขต ม.๔/๖ ชนะเลิศ ขับร้องเพลงภาษาเขมร ระดับ ม.ปลาย  
          - น.ส.จันทมิา ตินานพ ม.๔/๒ รองชนะเลิศอันดับ  
     ๒) น.ส.มาริสา วิเศษสัย ร.ร.สิรินธร ชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย/นานาชาติ ครั้งที่ 

๑๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ระดับ ม.ปลาย
หญิง 

     ๓) ด.ญ.เกศณีย์ จองอยู่ ร.ร.กระเทียมวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักกีฬาดีเด่น 
อายุตํ่ากว่า 15 ปี หญิงพร้อมเงินรางวัล จาก 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน รายการกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก             
ณ จ.นครราชสีมา 
     ๔) ร.ร.ศรีไผทสมันต์ รางวัลเหรียญเงิน 4×300 ม.ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขัน
กรีฑารายการดาวรุ่ง มุ่งโอลมิปิก ณ สนามกีฬาเฉลมิพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
     ๕) ร.ร.มัธยมทับทิมสยาม 04 ฯ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง รายการสวัสดีโรโบติกส์ 
2018 โดยมีคุณครูมนตรี อกอุ่น ผู้ควบคุมทีม 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๗ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

รุ่นอายุไมเ่กิน 15 ปี ได้รับรางวัลชนะเลศิ 
          - เด็กชายวุฒิชัย เบ้ียไทสง 
          - เด็กชายสิทธิศักด์ิ บุญนาค 
รุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับรางวัลชนะเลศิ 
          - นายธนากร หอมหวล 
          - นายอัษฎาวุธ แสงด ี
     ๖) ร.ร.รัตนบุร ีรองชนะเลิศอันดับ 1 รุน่อายุ 15 ปี  
รองชนะเลิศอันดับ 2 รุน่อายุ 18 ปี คีตะมวยไทย ในการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับชาติ ประจําปี 2561  
     ๗) น.ส.นันทิดา อุตส่าห์ดี ม.6 ร.ร.บุแกรงวิทยาคม เหรียญทองแดง มวยไทยสมัครเล่นทีม
ชาติไทย รุ่น 51 กก. รายการ Asian Muaythai Championships AC 2018 Macao ณ มาเก๊า สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
     ๘) ร.ร.มัธยมทับทิมสยาม 04 ฯ รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง 100 คะแนนเต็ม การแข่งขนั
หุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี นร. (ระดับชาติ) ปีการศกึษา 2561 ณ จ.บุรีรมัย์ ดังน้ี 
    ระดับกลาง ม.ต้น                ระดับกลาง ม.ปลาย  
    (1) ดช.กิตติศักด์ิ จงอุตส่าห ์   ๑) นายธนากร หอมหวล   
    (2) ดช.วุฒิชัย เบ้ียไธสง        ๒) นายนิติศักด์ิ อรโมน 
    (3) ดช.สทิธิศักด์ิ บุญนาค      ๓) นายอัษฎาวุธ แสงด ี
     ครูผูค้วบคมุ นายมนตรี อกอุ่น 
 

 ๙) ร.ร.พระแก้ววิทยา เข้าร่วมการแข่งขัน เชียร์ลีดด้ิงชิงแชมป์ประเทศไทย ประจําปี 2561 
“Thailand  National  Cheerleading  Championships 2018  ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561 ณ       
ม.รังสิต ดังน้ี  
         (1) รางวัลแกรนด์แชมป์เป้ียน (ถ้วยรวมคะแนนสูงสุด) รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
         (2) รองชนะเลศิ อันดับ 1  รายการเชียร์ลีดด้ิง ระดับมัธยมศึกษา รุ่นอายุ 12 – 18 ปี 
          (3) รองชนะเลศิ อันดับ 2 รายการ Cheer small group (การต่อตัวกลุม่ 5 คน) 
          (4) อันดับ 4 รายการ Solo individuals (ประเภทบุคคล) 
          (5) อันดับ 5 รายการ Solo individuals (ประเภทบุคค   
  มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

๒. ตวัอย่างการเลื่อนเงนิเดือนปี งบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 

 
 มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 
 
๓. การเตรียมการยกผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
     ๑) ขอบคุณสมาคมในการพัฒนาคร ู
     ๒) อย่างน้อยค่าเฉลี่ยไม่ควรลดลงจากเดิม กลุ่มสาระไทย สังคมพยายามรักษาคณุภาพเดิม 
เพ่ิมกลุม่สาระ คณิตวิทย์ อังกฤษ ให้ได้ ทําอย่างไรกลุ่มกลางกลุ่มอ่อนจะขยับ  
     ๓) ระบบเตรยีมการภายใน ร.ร. (ซ่อมเสริม ควบคู่กับกิจกรรมการเรยีนรูใ้ห้จบตามหลักสตูร/
ตัวช้ีวัด) ผู้บรหิาร กํากับ ติดตาม ตรวจเย่ียม และให้กําลังใจคุณคร ู
     ๔) แสวงหาความช่วยเหลือ/รว่มมือจาก ร.ร.ใหญ่, ท้องถิน่ และเอกชน 
   

 มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 
 

๔. นโยบาย สพฐ. เร่งด่วน/เน้นยํ้า 
     ๑) การป้องกัน/แก้ปัญหายาเสพติด (ระบบดูแลช่วยเหลือ นร., กิจกรรม YC, To be 
Number One, คร ู
แดร์, เครือข่ายชุมชน, ค่ายคณุธรรม อ่ืนๆ เป็นต้น) 
     ๒) การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (การคัดแยกขยะ, รีไซเคิล, การทําลาย, ความสะอาด, 
ความรม่รืน่ สวยงาม, สขุลกัษณะนิสัยการทิ้งและการจัดการ เป็นต้น)  
     ๓) วินัยจราจร (ปัญหาจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์, ความคึกคะนอง,ความประมาท เป็นต้น) ใส่
หมวกกันน็อค, ปฏิบัติตามกฎจราจร, จิตอาสาจราจร เป็นต้น 
 

 มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๙ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

๕. รปูแบบการศกึษาเพือ่อาชพีและมีงานทาํ 

     ๑) การเตรียมการเพ่ือเข้าศึกษาต่ออุดมศกึษา (ระเบียนสะสม, ทดสอบความถนัด, แนะแนว) 
     ๒) การจัดการศึกษา ปวช./ทวิศึกษา (ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา, เทคโนฯเกษตร เป็นต้น) 
     ๓) การบูรณาการการศึกษา ศต.๒๑, หลกัสูตรระยะสั้น, กลุม่สาระเพ่ิมเติม, กิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู,้ ชมรม, โครงการพิเศษอ่ืนๆ เป็นต้น 
     ๔) ธุรกิจพอเพียง (การจัดการ, ออนไลน์, สหกรณ)์ ขายตรงรวมกลุ่ม 
    หมายเหตุ ข้อมูลสารสนเทศอาชีพใน จ.สุรินทร์ (ประกอบ)การทหาร เป็นต้น สามารถส่ง
ข้อมูลรูปสามมิติ สามารถทํางาน เล่นเกม กิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างเรียลไทม์จริงที่สุดสามารถทํางาน/สร้างสรรค์สิ่ง
ต่าง ๆ ไม่ว่าที่ไหน เวลาใด 
      ๕) บล็อกเชน (Blockchain) : เทคโนโลยีรูปแบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเรื่องส่วนตัว 
ข้อมูล นําเสนอระบบโหวต ด้วย App ผ่านสมาร์ทโฟน จนทําให้แนวคิด “Future Government” ที่อํานาจรัฐจะ
ลดลง แต่อํานาจประชาชนจะมากขึ้น โดยประชาชนสามารถโหวตคะแนนเสียงโดยตรงผ่านสมาร์ทโฟน 
 ๖) หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robots & Automation):นําสู่อุตสาหกรรมที่มีรูปแบบ
อัตโนมัติ สู่การทํางานแบบ 
เรียลไทม์ที่ต้องใช้ระบบเซนเซอร์ (Internet Of Things : IOT) หุ่นยนต์/ระบบอัตโนมัติจะเปลี่ยนรูปแบบการผลิต 
อย่างชัดเจน   
      ๗) เทคโนโลยีสื่อสารเคลื่อนที่ ๕G (Mobile 5G) : จะเป็นเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลที่สุด 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลมหาศาลด้วยความเร็วสูงขึ้น ๕G จะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานสําคัญของระบบอัตโนมัติ และ
จะนําไปสู่การเกิดเมืองอันชาญฉลาด (Smart Cities)เมื่อเทคโนโลยีล้าํหน้าก้าวกระโดด ทําให้ระบบ กศ.ใน ปัจจุบัน
ถูกท้าทายและจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ หากเราไม่เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เพราะแรงงานจากระบบ กศ.
รูปแบบเดิมอาจไม่สามารถทํางานร่วมกับเคร่ืองจักรแบบอัตโนมัติ และ AI ได้ ย่ิงกว่าน้ัน ในหลายประเทศที่การ
เข้าถึง กศ.ยังถือว่ามีราคาแพง และ มฐ.การเรียนการสอนท่ีไม่ทันโลก รวมถึงการไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ จะทําให้เทคโนโลยีแทนท่ีจะช่วยในการลดความเหลื่อมล้ําของคนได้ ก็อาจทํา
ให้เกิดความเหลื่อมล้ําของคนสูงขึ้นเรื่อยๆ ได้ 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๖. ทศวรรษต่อจากนี้ คนรุ่น Gen Alpha จะไม่เรียนในมหาวิทยาลัยรูปแบบเดิม (จะไม่สามารถกําหนดวันจบ
ปริญญาที่แน่นอน เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต) มหาวิทยาลัย Standford ก่อต้ัง ร.ร. ม.ปลายออนไลน์ (Standford 
Online High School : Standford OHS ปี 2016) ได้รับการรับรอง มฐ. จากWestern Association of School 
and College (WASC) ของสหรัฐอเมริกา นร.จาก ๔๖ มลรัฐในอเมริกา และจาก ๓๒ ประเทศ โดยมี นร.กว่า 
๗๕๐ ต่อปีซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถทําได้ด้วยวิธีการทีดี่ที่สุด รวดเร็วที่สุด และลงทุนน้อยที่สดุด้วยการเปิด
โอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้ทางออนไลน์ ที่ง่ายดาย ทันสมัย และฟรี เพียงใช้น้ิว
สัมผัส ไม่ว่าจะเป็นใคร อายุเท่าไร อยู่ที่ใด และเวลาใดก็ตาม 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๐ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๑1/๒๕๖๑ เมื่อวันที ่๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑           
  
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 
1. กลุ่มอํานวยการ 

1.1 ประกาศเจตนารมณ์ ลดและคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ นําผู้บริหารสถานศึกษาประกาศเจตนารมณ์ ลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 

คําประกาศเจตนารมณส์ํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาเขต ๓๓ 
เรื่อง ลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 

วันที่ ๒๑ มกราคม 2562  
ณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาเขต ๓๓ 

………………………………………………………………. 
  ตามท่ี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”                
เมื่อ วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  2561 โดยมาตรการลด  และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานของรัฐ                 
เป็นหน่ึงใน ๕ กิจกรรม ภายใต้โครงการฯ ที่ทุกหน่วยงานต้องดําเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ 

 

   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ และโรงเรียน ขอประกาศเจตนารมณ์              
เพ่ือเป็นต้นแบบที่ ดีในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล                 
ขอให้ทุกคนกล่าวตามข้าพเจ้า ดังน้ี 

   ๑. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ และโรงเรียนในสังกัดจะร่วมกัน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพ่ือนําไปสู่วินัยในการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และ
กล่องโฟมบรรจุอาหาร 
  ๒. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ และโรงเรียนในสังกัดจะเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบภาครัฐ ในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องบรรจุโฟมใส่
อาหาร 
  ๓ . สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ และโรงเรียนในสังกัดจะสร้าง          
ความตระหนักและส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วน ในการร่วมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ลดใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมบรรจุอาหาร เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่โรงเรียนและสังคม และเป็นแบบอย่างที่
สามารถนําไปเชิดชู และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนได้ 
  ๔. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ และโรงเรียนในสังกัดจะเลิกใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของบุคลากรและเป็นการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก  

มตทิีป่ระชุมรบัทราบ/ถือปฏิบัติ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

1.2 ข้อสั่งการ สพฐ. ผ่านรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.  
 เม่ือวันที่ 19  ธันวาคม 2561 
  1.จากรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน  โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี (เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561) ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

  ท่านนายกรัฐมนตรี ได้เน้นยํ้า จะเดินหน้าอย่างต่อเน่ืองในการบูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม โดยหันมาใช้วัสดุธรรมชาติแทน  ตัวอย่างที่จังหวัดเลย 
ชาวบ้านอําเภอเชียงคานได้มีการรวมกลุ่มโดยการริเริ่มของ “นักพัฒนาชุมชน” ที่ไปศึกษากรณีของประเทศ
อินเดีย ที่เกือบทั้งประเทศจะไม่ใช้จานโฟม แต่ใช้ภาชนะที่ผลิตมาจาก “กาบหมาก” แทน และได้นํามาทดลอง
โครงการที่บ้านท่าดีหมี ในอําเภอเชียงคาน โดยมีการทําผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร ด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ ได้แก่ 
กาบหมากและกาบกล้วย ที่ไม่ได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ หรือสร้างมูลค่าเพ่ิม  นํามาแปรรูป ให้เป็นจาน ถาดรอง
อาหาร กล่องใส่อาหาร แทนการใช้กล่องโฟม โดยสามารถใช้แล้วล้าง นํากลับมาใช้ซ้ําได้ 9 -10 ครั้ง และเมื่อ
ทิ้งไปก็จะไม่เป็นขยะพิษ หรือไม่ทําลายธรรมชาติ ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม โครงการน้ีได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และมีการระดมทุนจากนักธุรกิจในจังหวัดเลยในการซื้อเครื่องป๊ัมมาจากประเทศอินเดีย 
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างงานให้ชุมชน รวมทั้งช่วยลดขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย  เป็น
แนวคิดที่ฝ่ายจัดการศึกษา ต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็ว บางทีเด็ก ๆ นักเรียนอาจมีความคิดที่เกินกว่าที่เราเห็น โดย
คุณจิตรา ผดุงศักด์ิ เป็นผู้ริเริ่มโครงการและปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผลิตภาชนะ กาบหมากที่บ้านท่า
ดีหมี  เป็นอีกเรื่องหน่ึงที่เป็นตัวอย่าง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสิ่งแวดล้อม 
และจะสามารถขยายผลท่ีจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศต่อไปได้เป็นอย่างมาก เพ่ือรณรงค์การลดใช้
ถุงพลาสติกและ ภาชนะโฟม โดยหันมาใช้วัสดุธรรมชาติแทน  
 

         2. นโยบายจากนายกรัฐมนตรี ในการจัดทํางบประมาณ ปี 2563 มาตรการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ   
 เลขาธิการ กพฐ. ได้มีข้อสั่งการให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ  จะต้องมีมาตรการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย 
ส่วนวิธีการ โรงเรียนอาจพัฒนาทําขึ้นมาเอง โดยดูจากสื่อต่าง ๆ สิ่งที่ต้องการผลลัพธ์ มี 2 ประการ 1 มีระบบ
คัดแยกขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ทุกคนรู้ ทุกคนเข้าใจ ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ โดยจะมีการตรวจสอบถาม
คุณครู ถามนักเรียน ถามผู้ที่เก่ียวข้อง ประการที่ 2 ให้เกิดผลลัพธ์กับนักเรียน ให้นักเรียนมีจิตสํานึกในการที่จะ
ลด ในการที่จะคัดแยกขยะ โดยดูจากการที่ไม่มีขยะในโรงเรียน ในโต๊ะ ในช้ันเรียน และขยายไปยังบ้านของ
นักเรียน และชุมชน ซึ่งเป็นความคาดหวังของ สพฐ. โดย สพฐ.จะมีการประเมินเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้เห็นว่ามี
ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหานี้  ในการน้ี เลขาธิการ กพฐ. มีข้อสั่งการ 2 ข้อ โดยให้สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทําเป็นต้นแบบให้มีระบบคัดแยกขยะ ให้มีการนําตัวช้ีวัด ไปดําเนินการให้เกิดผล ในทางปฏิบัติ               



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๒ 

รายงานการประชุม 
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ให้ ผอ.เขตพ้ืนที่มีการจัดประเมิน ประกวด ยกย่องเชิดชูเกียรติแต่ละกลุ่มงานของเขตพ้ืนที่ ในการลดและคัด
แยกขยะ ซึ่งที่ สพฐ. ได้มีข้อสั่งการไปแล้ว         

  3. ข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรี ในเรื่องที่จะส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกหน้า       ช้ัน
เรียน โดย เลขาฐิการ กพฐ. ขอเชิญชวนให้ สพป.และ สพม. จัดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก ได้พูดหน้าช้ัน
เรียน หน้าชุมชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แล้วส่งคลิปเด็กนักเรียนที่กล้าแสดงออกในช้ันเรียนหรือชุมชน ที่
สามารถเป็นตัวอย่างให้กับคนอ่ืนได้ ส่งให้ สพฐ.เพ่ือเผยแพร่ในรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  และอีกคลิปที่
อยากให้ทําและนําเสนอ คือคลิปเกี่ยวกับการทํา PLC การจัดการเรียนการสอน  การจัดการขยะมูลฝอย หรือ
ทักษะอาชีพ ประมาณ 3-5 นาที 

  4. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2540 ให้ข้าราชการงดการให้ของขวัญข้าราชการ
ช้ันผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวข้าราชการช้ันผู้ใหญ่  การน้ี สพฐ.ได้แจ้งได้แนวปฏิบัติให้รับรู้
ร่วมกันในการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยการสร้างค่านิยม มัธยัสถ์ ของ
ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ บุคลากรทุกระดับ เรื่องของการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และในปี 
2562 สพฐ. มีนโยบาย NO Gift Policy จะไม่มีการให้ของขวัญ ของที่มีค่า ขอเพียงคําอวยพร ผ่าน Social 
media ออนไลน์ ก็น่าจะพอเพียง ให้งดและหลีกเลี่ยงในระบบราชการเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่ว ๆ ไป 

  5. หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 “นอกหน้าต่างบานเล็ก” โดย นางเสาวภา ศักดา ผอ.
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สวก. สําหรับการจัดงานวันเด็ก ประจําปี 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 
มกราคม 2562  กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้จัดทํา
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562 ในช่ือว่า "นอกหน้าต่างบานเล็ก" ซึ่งได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอ
พระราชทานพระราโชวาทเน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2562 จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ขอประทานพระคติธรรมจากพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป
ริณายก รวมถึงคําขวัญและสารเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือนําลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2562  ความพิเศษของหนังสือวันเด็ก
แห่งชาติปี 2562 คือ สามารถติดตามภาพการ์ตูนแอนิ เมช่ัน และคลิปบทสัมภาษณ์ ผ่าน QR Code ใน
หนังสือ “นอกหน้าต่างบานเล็ก”  
    6. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายของ
รัฐบาล ส่งเสริมในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ  ในส่วนของ สพฐ. นํานโยบายลงสู่การปฏิบัติ โดยเลขาธิการ 
กพฐ. มีนโยบายส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนทุกโรงเรียน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ นํานโยบายสู่การปฏิบัติ โดย นางลิลิน 
ผอ.กพร.สพฐ. นําเสนอ มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับ
ประชาชนและภาคเอกชน ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงาน
ภาครัฐ จะเป็นตัวช้ีวัดหน่ึง ของ สพฐ. และจะทําการประเมินในรอบหกเดือน และรอบสิบสองเดือน   

มตทิีป่ระชุมรบัทราบ/ถือปฏิบัติ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2561    
  1. นายกรัฐมนตรี เชิญ “พรปีใหม่” พุทธศักราช 2562 ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานแก่พุทธศาสนิกชน และพี่น้องประชาชนชาวไทย ทุกเช้ือ
ชาติ ทุกศาสนา อันเป็นพระคติธรรมโดย เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ความว่า “ขนฺติ หิตสุขาวหา ความอดทน 
นํามาซึ่งประโยชน์สุข” เพ่ือให้เป็นสิริมงคลชีวิต แก่ตนเอง และครอบครัว โดยการน้อมนํายึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ ให้มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ และขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ นานา ในปีน้ี ก้าวสู่ความสงบความสุข สดใส 
และประสบความเจริญย่ิง ๆ ขึ้นไปในปีหน้าทุกๆ คน และรัฐบาลเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี 
ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ.2562” 
  2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้สั่งการให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ยกเลิกการบันทึก Log Book ให้หาวิธีการที่ง่าย และสอดคล้องเป็นธรรมชาติกับ
การปฏิบัติงานของครู  
  3. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ตามนโยบาย “1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ”           
ให้มีความพร้อมทุกด้าน โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนประถม ก่อน  
  4. เชิญชวนดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม           
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  เชิญชวนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน และโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ DLTV ให้เข้าไปดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน DLTV 
ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือเข้าไปติดตามดูช่องรายการ การเรียนการ
สอน หรือติดตามข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียน และทุกคนที่เก่ียวข้อง ที่อยู่โนโครงการ DLTV 

  5. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ  
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดรับสมัครโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส
และมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สาระสุขศึกษา โดยเพ่ิมทักษะครูผู้รับผิดชอบ
ให้จั ดการ เรี ยนรู้ แบบ  Active Learning เ พ่ือสร้ า ง เสริมพฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้ เ รี ยน  สมัครไ ด้ที่  
www.academic.obec.go.th  ต้ังแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 15 มกราคม 2562 รับชมย้อนหลัง
รายการได้ที่ https://bit.ly/2QSdT6y  

มตทิีป่ระชุมรบัทราบ/ถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

เม่ือวันที่ 2 มกราคม  2562 
   1. นายกรัฐมนตรี อัญเชิญข้อความพระราชทานพรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบัตรอวย 
ความว่า “สวัสดี สุขสันต์ สู่ปีใหม่  ด้วยการบํารุงรักษาสุขภาพอนามัย ด้วยร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่สดใส 
เข้มแข็ง  ด้วยการเล่นกีฬาและออกกําลังกาย ในแบบต่าง ๆ” 

  2. นายกรัฐมนตรี อัญเชิญพร สมเด็จพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทาน 
ส.ค.ส.เน่ืองในโอกาสปีใหม่ เป็นภาพฝีพระหัตถ์ สรุปใจความได้ว่า 
“สวัสดีปีใหม่ 2562 สวัสดีปีกุน หมูอยู่ย่ังยืน” 
“เรื่องหมู หมู อย่าคิดว่าเป็นหมู  พิเคราะห์ดูไม่มีอะไรง่าย 
รายละเอียดซับซ้อนและมากมาย ปัญญาฉายส่องให้ทําได้ดี 
ปีกุนหรือปีหมูดูให้แน่ ว่าของแท้งามเลิศเกิดศักด์ิศรี 
กุศลกรรมเป็นทุนหนุนชีวี ให้สุขีปีหมูอยู่ย่ังยืน” 

  3. ประเทศไทยจะเริมปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ ต้ังแต่วันที่ 1 
มกราคม 2562 ไปจนครบ 1 ปีเต็ม ตลอดถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2562 
3. เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน การสร้างความต่อเน่ือง และให้เกิดผลอย่างย่ังยืนให้กับประชาคมอาเซียน 
ติดตามรับชมย้อนหลังรายการได้ที่ https://bit.ly/2VqlXdI  
  4. เรื่องที่ประเทศไทยจะเริมปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ ต้ังแต่วันที่ 
1 มกราคม 2562 ไปจนครบ 1 ปีเต็ม ตลอดถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2562 จึงขอเชิญชวนผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อํานวยการโรงเรียน เพ่ือนครูได้นําบรรยากาศของการเตรียมตัวที่จะเป็นเจ้า
อาเซียน ในโอกาสท่ีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอาเซียน  ได้นําสีสรรการจัดตกแต่งอาคารเรียนอาคารประกอบ
ต่าง ๆ ที่เคยทําไว้ให้สดในดูใหม่เสมอ พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพ ยินดีกับการเป็นผู้นําอาเซียน  และสร้างการรับรู้
การเข้าใจให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องของอาเซียน และปฏิบัติตนเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีวัฒนธรรมอันดีของชาติ 
โดยการ งด ละเลิก ใช้ถุง โฟม และพลาสติก ไม่ให้มีขยะเกลื่อนกลาดไป 
  5. เชิญชวนให้เพ่ือนครูที่อยู่ในโรงเรียนโครงการ DLTV เรื่องการจัดการเรียนการสอน DLTV 
โดยการดาวโหลดแอปพลิเคช่ัน ลงในสมาร์ทโฟน เพ่ือหยิบย่ืนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กับนักเรียน  
6. เลขาธิการ กพฐ. อัญเชิญ พรอันระเสริฐ ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  ทั้งสองพระองค์ ไปสู่เพ่ือครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สัมฤทธ์ิผลตามที่พระองค์ปรารถนา 
ให้พวกเรามีความสุขโดยทั่วหน้ากัน  
  6. เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เป็นประธานแถลงข่าวประกาศเจตนารมณ์ ในการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ ตามนโยบาย “มาตรการลดและคัดแยกขยะ มูลฝอยใน
หน่วยงานของรัฐ” มอบหมายผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่ ทําในสํานักงานให้เป็นต้นแบบอย่างชัดเจน    ควรหาเวลา
เดินเย่ียมดูระบบการคัดแยกขยะ การกําจัดขยะของโรงเรียน   และในโรงเรียนก็มอบหมายผู้อํานวยการ



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

โรงเรียน ควรจัดระบบเย่ียมชม ระบบติดตาม ให้บังเกิดผล สร้างนิสัยที่ดี มีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง รวมถึง
ความสะอาดของห้องนํ้า ซึ่งเป็นจุดอัพ จุดเสี่ยงสําหรับนักเรียนหญิง      

มตทิีป่ระชุมรบัทราบ/ถือปฏิบัติ 

 

1.3 โครงการพบผูว่้าฯ หนา้เสาธง  

 

มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 

ลําดบั วันที่ออกปฏบิตักิาร โรงเรียน หมายเหต ุ

1 15 มกราคม 2562 สิรินธร  

2 31 มกราคม 2562 ประสาทวิทยาคาร  

3 12 กุมภาพันธ์ 2562 สุรวิทยาคาร  

4 14 กุมภาพันธ์ 2562 วีรวัฒน์โยธิน  

5 18 กุมภาพันธ์ 2562 ศีขรภูมิพิสัย  

6 21 พฤษภาคม 2562 จอมพระประชาสรรค์  

7 28 พฤษภาคม 2562 บัวเชดวิทยา  

8 4 มิถุนายน 2562 สังขะ  

9 18 มิถนุายน 2562 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์  

10 2 กรกฏาคม 2562 รัตนบุรี  

11 23 กรกฎาคม 2562 สําโรงทาบวิทยาคม  

12 31 กรกฎาคม 2562 ชุมพลวิทยาสรรค์  

13 6 สิงหาคม 2562 สุรพินท์พิทยา  

14 20 สิงหาคม 2562 รามวิทยา รัชมงัคลาภิเษก  

15 3 กันยายน 2562 พนมดงรักวิทยา  



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

 

2. กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 

๒.๑ การเบกิจ่ายเงินงบประมาณประจําป ีพ.ศ.2562  
1) สรปุผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 28  ธันวาคม   2561 (ไตรมาสที่1) 

งบรายจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ผูกพัน ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 
งบ
บุคลากร 

32,060,286 15,972,294.30 49.82   16,087,991.70 50.18 

งบ
ดําเนินงาน 

24,993,948 8,668,558.59 34.68 17,514.53 0.07 16,307,874.88 65.25 

งบอุดหนุน 90,207,590 90,207,590 100     
งบลงทุน 44,498,700 8,362,633.22 18.79 34,087,508.04 76.60 2,048,558.74 4.60 
รวมทุกงบ 191,760,524 123,211,076.11 64.25 34,105,022.57 17.79 34,444,425.32 17.96 

 
           ผลการเบิกจ่ายตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 ( 28 
ธันวาคม 2561) รายจ่ายประจํา 36% เบิกจ่าย(ไม่รวมงบบุคลากร)  34.68 % รายจ่ายลงทุน  20 % 
เบิกจ่ายได้ 18.79  %  ภาพรวม(ทุกงบ) 32% เบิกจ่ายได้ (รวมงบบุคลากร) 64.25 %  เป็นไปตามเป้าหมาย 
 งบลงทุน เป็นงบผูกพัน 2561-2562 รายการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร (เบิกงวดที่ 
5) โรงเรียนสุรพินท์พิทยา (ยังไม่เบิก) และโรงเรียนพนมดงรักวิทยา (ยังไม่เบิก)  ขอให้เร่งเบิกจ่ายเงินตามงวด
งานด้วย ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ 2 แล้ว  งบลงทุนจะ ต้องมีผลการใช้จ่ายเงินสะสม 45 %  ตามมาตรการ
เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ.2562  จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและให้เป็นความรับผิดชอบโดยตรงหากเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

การส่งเอกสารใบส่งมอบงาน และใบตรวจรับพัสดุ ครูผู้ทรงคุณค่า เดือนละ 17,000 บาท และครู
ธุรการ เดือนละ 9,000 บาท จ้างตามระเบียบพัสดุฯ ไม่มีประกันสังคม  ให้ครูผู้ทรงคุณค่า /ครูธุรการ ส่งใบ
มอบงานทุกวันสิ้นเดือน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทําการตรวจสอบ จะจัดส่งให้สพม.33  กับเจ้าหน้าที่
พัสดุโดยตรง นางสาวพิรญาญ์   ฆารไสว  โทร 08 8586 1805  ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป               
เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้โอนเงินเข้าบัญชีให้กับครูผู้ทรงคุณค่า และครูธุรการ  ต่อไป 

 
2) รายการเงินกนัไว้เบกิเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

1) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน งบประมาณ พ.ศ.2561 ของสพม.33 ข้อมูล  ณ 
วันที่  28  ธันวาคม  2561  งบลงทุน รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ   รร.สุรพินท์
พิทยา เงิน  4,002,600    บาท  ยังไม่เบิกจ่ายเงินแต่อย่างใด    ขณะนี้สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 2562   ขอให้โรงเรียนทําหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างดําเนินการตามสัญญา  เป็นลายลักษณ์อักษร
ชัดเจน  และถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงหากเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายอาจทําให้งบประมาณตกไป  



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๗ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

2) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณี ไม่มีหน้ีผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ.2561  สพฐ. แจ้งขออุทธรณ์
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหน้ีผูกพัน  งบประมาณ ปี พ.ศ.2561 งบลงทุน จํานวนเงิน 13,841,200 
บาท  และจํานวนเงิน 160,460,645.89 บาท  กรมบัญชีกลางแจ้งว้า เงบประมาณถูกพันไปโยผลของ
กฎหมายแล้ว เมื่อพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ ทําให้งบประมาณของส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่ก่อหน้ีผูกพันถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ตามนัยมาตรา 55 แห่งประราช
บัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 124   ลง
วันที่ 14  พฤศจิกายน 2561 

3) แจ้งอนุมัตเิงินประจํางวด ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2562  
งบลงทนุ  คา่สิ่งก่อสรา้ง จํานวน 49 รายการ เงิน 31,185,000 บาท  

ที ่ โรงเรียน รายการ เงิน 
1 กระเทียมวิทยา โรงอาหาร-หอประชุมแบบ 100/27 8,071,000 
2 มัธยมศรีสําเภาลูน โรงอาหาร 260 ที่น่ัง 3,450,000 
3 มัธยมจารพัตวิทยา โรงอาหาร 84 ที่น่ัง 1,104,000 
4 หนองสนิทวิทยา ส้วมนักเรียนหญิง 4ที่น่ัง/49 387,800 
5 หนองขุนศรีวิทยา ส้วมนักเรียนหญิง 4ที่น่ัง/49 387,800 
6 สวายวิทยาคาร โรงฝึกงาน 102/27 2,988,000 
7 ศรีสุขวิทยา อาคารอเนากประสงค์แบบ สปช.201/26 1,070,000 
8 นารายณ์คําผงวิทยา ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่น่ัง/49 506,200 
9 สังขะ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่น่ัง/49 506,200 
10 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่น่ัง/49 506,200 
11 ศีขรภูมิพิสัย ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่น่ัง/49 506,200 
12 ตาเบาวิทยา โรงอาหาร 84 ที่น่ัง 1,104,000 
13 โคกตะเคียนวิทยา ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่น่ัง/49 506,200 
14 สินรินทร์วิทยา ลานกีฬาเอนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา 159,100 
15 ปราสาทเบงวิทยา ลานกีฬาเอนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา 159,100 
16 ทุ่งกุลาพิทยาคม ลานกีฬาเอนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา 159,100 
17 โนนแท่นพิทยาคม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผวิถนน 311,100 
18 สพม.33 ถังนํ้าค.ส.ล.18/12 542,300 
19 ทับโพธ์ิพัฒนาวิทย์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผวิถนน 488,900 
20 แกศึกษาพัฒนา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผวิถนน 312,900 
21 พนาสนวิทยา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผวิถนน 415,500 
22 สพม.33 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 500,000 
23 มัธยมจารพัตร ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 500,000 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

24 นาดีวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 232,300 
25 สุรินทรภักดี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 346,000 
26 ตาเบาวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 285,00 
27 สุรพินท์พิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 224,400 
28 เมืองบัววิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 285,000 
29 ท่าสว่างวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 561,700 
30 เบิดพิทยาสรรค์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 228,000 
31 สุรวิทยาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 350,000 
32 ห้วยจริงวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 267,400 
33 ขนาดมอญพิทยาคม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 289,900 
34 ลานทรายพิทยาคม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 285,000 
35 ขวาวใหญ่วิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 200,000 
36 เมืองลีงวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 332,000 
37 แร่วิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 150,000 
38 ศรีไผทสมันต์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 130,000 
39 สวายวิทยาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 250,000 
40 ยางวิทยาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 100,000 
41 แนงมุดวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 284,900 
42 แสงทรัพย์วิทยาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 130,000 
43 สังขะ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 310,000 
44 มหิธรวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 130,000 
45 ศรีปทุมพิทยาคม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 341,300 
46 สําโรงทาบวิทยาคม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 200,000 
47 ศรีณรงค์พิทยาลัย ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 240,000 
48 หนองแวงวิทยาคม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 240,000 
49 นาบัววิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 150,000 

ขอให้โรงเรียนแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา บันทึกในระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 6  วิธี e-bidding  
ขั้นตอนที่ 7 วิธีเฉพาะเจาะจง  จัดส่งสําเนาสัญญา เลขที่โครงการ เลขคุมสัญญา ส่ง สพม.33  เพ่ือบันทีกใบสั่ง
จ้าง  PO  ในระบบ  GFMIS  ต่อไป ขอให้ตรวจสอบข้อมูลผู้ขายด้วย หากสงสัยติดต่อประสานงานพัสดุ             
นายสุชาติ  คาํบุญฐิติสกุล และน.ส.พิรญาญ์   ฆารไสว โทร 088-5861805  

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๙ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

  2.2 แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารและการนําส่ง
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  

          กรมธนารักษ์ ได้ปรับปรุงอัตราค่าเช่ากรณีการติดต้ังเครื่องถ่ายเอกสารในสถานที่ราชการจาก
อัตราค่าเช่า 500 บาท/เครื่อง/เดือน เป็นอัตราค่าเช่า 1,000 บาท/เครื่อง/เดือน  โดยให้ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า
แยกต่างหากและให้ผู้เช่าชําระค่าไฟฟ้าเอง และให้นําเงินค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเป็นรายได้
ของกรมธนารักษ์ รหัสหน่วยงาน 03003 รหัสรายได้ 830  เมื่อดําเนินการแล้วให้จัดส่งสําเนาใบนําส่งเงินส่ง
ที่กรมธนารักษ์  ตามหนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0316/ว136 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2561 

        สพม.33 จึงขอให้โรงเรียน ในสังกัดทรายและถือปฏิบัติ  กรณีที่ได้อนุญาตให้เอกชนติดต้ังอยู่ก่อน
ให้ให้ถือปฏิบัติตามเง่ือนไขเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

2.3 แนวปฎิบตัคิ่าเช่าอินเทอร์เนต็ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
            ด้วย สพฐ.ได้แจ้งแนวปฏิบัติแนวปฎิบัติค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้
โรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฎิบัติ ตามหนังสือ สพฐ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว1101 ลงวันที่ 6 ธันวาคม  
2561 ดังน้ี 

1.) กรณีที่โรงเรียนเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต มากกว่า 1 วงจร จากผู้ให้เช่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รายเดียว ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร หรือกรณีที่โรงเรียนเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต มากกว่า 1 
วงจรและผู้ให้เช่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มากกว่า 1 ราย และไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    
  กรณีตามข้อ 1 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างละการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 10 “การแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้างในครั้งเดียวกันเพ่ือให้วิธีการ
ซื้อหรือจ้าง หรืออํานาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระทํามิได้” ดังน้ัน หากโรงเรียนมีเหตุผล                
ความจําเป็นที่เป็นประโยชน์ในการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต มากกว่า1 วงจร จากผู้ให้เช่าบริการมากกว่า              
1 ราย และวิธีการจัดว้ือจัดจ้างและอํานาจในการสังซื้อจัดจ้างไม่เปลี่ยนแปลง โรงเรียนสามารถท่ีจะดําเนินการ
ตามที่ขอหารือได้  ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2.)  กรณีที่เช่าต่อเน่ืองย้อนหลังมีผลไป 1 ตุลาคม  ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว346 ลงวันที่ 8 
กันยายน  2560  

 กรณีตามข้อ 2 การช่าต่อเน่ืองที่จะมีผลย้อนหลังไปต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม ส่วนราชการจะต้อง
มีการอนุมัติให้เช่าไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ (ก่อน 30 กันยายน) หากปรากฏว่าก่อนสิ้นปีงบประมาณ โรงเรียน
ได้มีการอนุมัติให้เช่าขากผู้เช่ารายเดิม เมื่อได้รับการจัดสรรงบปรมาณ โรงเรียนสามารถลงนามในสัญญาจ้าง
และสัญญาเช่าน้ันจะมีผลย้อนหลังไปต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม และมีผลทําให้สามารถเบิกจ่ายเงินค่าเช่าให้กับผู้ให้
เช่าได้ อย่างไรก็ตามหากโรงเรียนไม่ได้มีการอนุมัติให้เช่าไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และมีช่วงเวลาที่ได้ใช้บริการ
อินเทอร์เน๊ตไปบางส่วนก่อนที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน             



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๐ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

สามารถดําเนินการโดนพารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 79 วรรค 2 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

       สพม.33 ขอให้แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรทราบและถือปฏิบัติ พร้อมเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าอินเตอร์เน็ตที่ได้รับจัดสรร 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
 

2.4 การชาํระเงินสมทบกองทนุเงนิทดแทนประจําปี 2561 
       ตามพรบ.เงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 9  ธันวาคม 2561  กองทุนเงิน
ทดแทน เป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การดูแลของประกันสังคมเพ่ือต้องการให้ลูกจ้างทั้งรัฐและเอกชน มีสิทธิได้รับ
เงินทดแทนและสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้หยุดงานจากการทํางาน เช่น เจ็บป่วย 
ประสบอันตราย สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย โดยคุ้มครองลูกจ้างต้ังแต่วันแรกที่เข้าทํางาน ซึ่ง
เงินในส่วนน้ีจะมาจากนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทุก ๆ ปี   จึงมีผลทําให้หน่วยงานมีหน้าที่ต้องขึ้น
ทะเบียนนายจ้างและชําระเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีผลบังคับใช้   

        สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดส่งใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ประจําปี 2561 (กท26ก)  สพม.33 ได้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนให้กับพนักงานราชการ                
ลูกจ้างช้ันวคราว นักการภารโรง ครูจ้างช่ัวคราว ทุกประเภทท่ีเบิกจ่ายงบประมาณให้กับสํานักงานประกันสังคม
จังหวัดสุรินทร์ แล้ว สําหรับลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณของโรเรียน ขอให้ดําเนินการจ่ายเงิน
สมทบตามพรบ.กองทุนเงินทดแทนพ.ศ. 2561  โรงเรียนสามารถติดต่อสอบถาม นางนิตยา  ดีสาห่าง            
ส่วนงานเงินสทบและการตรวจสอบ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ โทร 044-5209367 ต่อ 113 
,115 

          มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 

2.5 การส่งใชเ้งินยืมงบประมาณประจําป ี2561 
              กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตรวจสอบทะเบียนคุมลูกหน้ีเงินยืมราชการ ประจําปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2561  รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา อบรมคูปองครู  
โครงการต่างๆ สรุป ณ วันที่  4  มกราคม   2562  พบว่า 

1.) กรณีส่งใช้เงินยืมราชการแล้ว  เมื่อตรวจสอบเอกสารภายหลังเพ่ือขออนุมัติจัดเก็บงบ
เดือนรอการตรวจสอบจากตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน พบว่า เอกสารหลักฐานยังไม่ครบถ้วน 
ถูกต้อง  ได้แจ้งแนบไฟล์ทางไลน์กลุ่มการเงิน สพม.33 ห้องรวมพลคนพัสดุ และ ทาง myoffice ขอให้ทาง
โรงเรียนกําชับข้าราชการตามรายช่ือที่แนบ แก้ไขเอกสาร จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม หรือส่งเงินคืน ด่วนด้วย 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

2.) กรณีที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืมราชการ   ได้แจ้งแนบไฟล์ทางไลน์กลุ่มการเงิน สพม.33 
ห้องรวมพลคนพัสดุ และ ทาง my office ขอให้ทางโรงเรียนกําชับข้าราชการตามรายช่ือที่แนบ จัดส่งเอกสาร
ใบสําคัญรับเงิน หรือส่งเงินคืนด่วน 

ตามข้อ 2 ขอเรียน ทางสพม.33 ได้แจ้งทวงถามหลายครั้งแล้ว บัดน้ีล่วงเลย เวลานานแล้วและไม่
เป็นไปตามเงือนไขของสัญญา  ในการน้ีจึงได้แจ้งรายขื่อผู้ค้างส่งใช้เงินยืมราชการปีงบประมาณ 2561               
ให้เจ้าหน้าที่การเงิน(คุณพะยอม สนคลัง) ลงรายการหัก ณ ที่จ่ายของประจําเดือน กุมภาพันธฺ 2562 ไว้แล้ว 
เพ่ือนําเงินส่งคืนเป็นเงินรายได้แผ่นดิน   หากข้าราชการรายใดส่งใช้เงินยืมราชการในระหว่าง 2-31 มกราคม 
2562 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่การเงิน(นางพะยอม สนคลัง) ลดยอดรายการหัก ณ ที่จ่าย ได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 
2562 เท่าน้ัน    

         มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
 

2.6 พระราชกฤษฎีกาค่าเชา่บ้านข้าราชการ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ.2561  
             ด้วยกรมบัญชีกลาง ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ วันที่ 23 พฤศจิกายน  2561  สําหรับการปรับปรุงค่าเช่าบ้านช้าราชการครั้งน้ี 
เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบตําแหน่ง และบัญชีเงินเดือนของข้าราชการหลายประเภทที่เปลี่ยนไป ประกอบกับ
อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการไม่ได้ปรับมาเป็นเวลานาน จึงเห็นควรปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดย
สาระสําคัญ คือ มีการปรับขึ้นสวัสดิการค่าเช่าบ้านข้าราชการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เป็นไม่เกินเดือนละ 2,500-6,000 บาท จากเดิมอยู่ที่เดือนละ 800-4,000 ซึ่งเป็นการปรับตาม
ตําแหน่ง  

            เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2561  จึงขอให้ทาง
โรงเรียนแจ้งข้าราชการท่ีเบิกค่าเช่าบ้านประจําเดือน  กรณีเช่าบ้าน และกรณีผ่อนชําระธนาคารเพ่ือชําระราคา
บ้านดําเนินการ ตรวจสอบสิทธ์ิตนเอง หากพบว่า ต้องขอเบิกเพ่ิม พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับ
ที่ 5)  พ.ศ.2561  บัญชีหมายเลข 1  หมายเลข 6 ให้ดําเนินการดังน้ี 

1.   บันทึกขออนุมัติเบิกเพ่ิม เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ 
2.    แนบแบบบันทึกช้ีแจงกรณีขอเบิกค่าเช่าบ้านเพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว 
3.   สําเนาแบบ 6005  แบบ 6000 แบบ 72 ก ที่อนุมัติอยู่ก่อน 
4.   สําเนาสัญญาเช่า /สําเนาสัญญากู้เงินธนาคาร พร้อมเอกสารแนบท้าย 
5.   สํานาคําสัง่เลื่อนขั้นเงินเดือนคร้ังสุดท้าย 
6.   สําเนาพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2561 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

     ให้รวบรวมเอกสารตามข้อ  1-6  ส่ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพ่ือขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน
เพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว จากน้ันสํารวจยอดเงินของบประมาณประจําปี 2562  เพ่ือรวบรวมส่งกลุ่ม
นโยบายและแผน เพาอของบประมาณปี 2562 ต่อไป 

    หมายเหตุ  การเบิกค่าเช่าบ้านเพิ่ม จะเบิกได้เมื่อ สพฐ.แจ้งจัดสรรและอนุมัติเงินประจํางวด ให้สําเนา
เอกสารแบบ 6006 และใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน ที่เบิกค่าเช่าบ้านประจําเดือนธันวาคม 2561 ถึงปัจจุบัน 
เมื่อได้รับแจ้งอนุมัจิเงินประจํางวด จึงจะขอเบิกค่าเช่าบ้านเพ่ิมได้ 

มติที่ประชมุ รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

๓. กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  การจดัหาผู้ใหบ้ริการอินเทอร์เนต็ความเร็วสูงของหน่วยงานและสถานศึกษา 
  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเช่า
อินเทอร์เน็ต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เป็นเวลา 6 เดือน ให้กับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา น้ัน  
  ในการน้ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ขอแจ้งว่าเพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัดมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารของหน่วยงานและ
สถานศึกษา ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาทุกแห่งแล้ว กรณีโรงเรียนใดที่เคยใช้บริการจากเครือข่าย UNINet หากขณะน้ีหรืออนาคตโรงเรียน
ใดไม่สามารถใช้บริการจากเครือข่าย UNINet ได้ ขอให้ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้แล้วเช่าใช้บริการจาก
เครือข่ายอ่ืนๆ ได้ โดยดําเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

๔. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๔.๑ การรณรงค์จัดการขยะในหน่วยงานและสถานศกึษา 
  การรับนโยบายการรณรงค์ขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา จากการรับฟัง conference วันที่  
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ) โดยท่านสุรศักด์ิ  อินศรีไกร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้น
พ้ืนฐาน นํานโยบายสู่การปฏิบัติตามข้อสั่งการและนํามารับรู้ เรื่องขยะ โดยสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นหน่วยรับนโยบาย เป็นแกนหลักในการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ดังน้ี 
  ๑.๑ ให้ทุกโรงเรียนมีการดําเนินการคัดแยะขยะมูลฝอย  โดย  สพฐ. จะดูที่ผลลัพธ์เท่าน้ัน 
  ๑.๒ ให้ทุกโรงเรียนมีมาตรการ แนวทางการลดใช้  คัดแยกแยกขยะ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

  ๑.๓ ให้ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบคัดแยกกําจัดขยะ 
  ๑.๔ ทุกโรงเรียนจะต้องมีการรณรงค์กําจัด และคัดแยกขยะ 
  ๑.๕ ภายในโรงเรียนจะต้องไม่มีขยะ 
  ๑.๖ ทุกโรงเรียนสร้างจิตสํานึก และสร้างนิสัยนักเรียน/ครู/บุคลากร สร้างนิสัยไม่ให้เกิดขยะใน
โรงเรียน โดยมีวิธีการกําจัด คัดแยก และกําจัดเป็นของโรงเรียนรายโรงเรียน 
  ๑.๗ ให้ผู้อํานวยการโรงเรียนสแกนภายในโรงเรียน  สแกนร้านค้า ชุมชน   สร้างความรู้ความ
เข้าใจกับร้านค้าชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง/ชุมชน  
  ๑.๘  ให้มีชุมนุม ชนรม การสร้างจิตสํานึก และสร้างนิสัยของนักเรียน หรือชุมนุมรักสิ่งแวดล้อม 
ฯลฯ 
  ๑.๙ ทุกโรงเรียนคือโรงเรียนต้นแบบลดใช้  คัดแยกแยกขยะ 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะไม่มีการ
กําหนดรูปแบบแนวทางให้โรงเรียน  ให้โรงเรียนดําเนินการตามสภาพและบริบทของโรงเรียนตามเหมาะสม 
โดยให้โรงเรียนได้รายงานข้อมูลการดําเนินการลดใช้ขยะและคัดแยกขยะของโรงเรียนและจัดทําคลิป VDO 
ความยาว ๓-๕ นาทีแล้วอัพโหลดขึ้น YouTube : ผ่านทางเว็บไซต์ http://gg.gg/reenvionment262 ภายใน
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

 ๔ .๒ การติดตามโรงเรียนในโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วย
นวัตกรรม KKU Smart Learning โรงเรียนในสังกัด สพม.๓๓ ครั้งที่ ๑ 
  ตามที่มีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จํานวน ๑๐ โรงเรียน 
ประกอบด้วย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์, ขนาดมอญพิทยาคม,พนมดงรักวิทยา, เบิดพิทยาสรรค์,นารายณ์คําผง
วิทยา,เมืองบัววิทยา, หนองแวงวิทยาคม, พนาสนวิทยา, รามวิทยา รัชมังคลาภิเษกและสินรินทร์วิทยา ได้เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
ดังกล่าว เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานและพัฒนาต่อยอดรวมทั้งการประสานความร่วมมือ สําหรับโรงเรียนใน
รุ่นต่อไป  จึงขอความร่วมมือโรงเรียนได้รายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบรายงานที่สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ มายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ ภายในวันที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

 

 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

๕. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๕.๑ การย้ายขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตาํแหนง่ ครู สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ

สถานศกึษา (กรณปีกต ิ) ป ีพ.ศ. 2562 

               ตามที่ สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหน่ง คร ูโดยให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ย่ืนคําร้องขอย้ายตามแบบคําร้องขอย้าย ที่ ก.ค.ศ. กําหนดได้ปีละ 1 ครั้ง    ใน
เดือนมกราคมของทุกปี เป็นเวลา 15 วันทําการ โดยคําร้องขอย้ายให้ใช้สําหรับการพิจารณาย้ายได้จนถึงวันที่ 
31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7996         ลงวันที่ 
25 ธันวาคม 2561 กําหนดปฏิทินการดําเนินการย้ายรวมท้ังรายละเอียดตัวช้ีวัดในการประเมินตามองค์ประกอบ
การย้ายที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๖๓/67 ลงวันที่ 4 
มกราคม 2562 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ประจําปี พ.ศ.2562 
(สําหรับแจ้ง โรงเรียนในสังกัด ทุกโรง) และหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๖๓/68 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 เรื่อง การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ประจําปี พ.ศ.2562 (สําหรับแจ้งสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ทุกเขต/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ประสงค์ย่ืนคําร้องขอย้ายพร้อมเอกสารการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับ  ระหว่างวันที่ 9-29 มกราคม 
2562 (15 วันทําการ)  เว้นวันหยุดราชการ  ณ สถานศึกษาต้นสังกัด  พร้อมทั้ งแจ้งทาง เ ว็บไซด์  
http://www.secondary33.go.th   

มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 

๕.2 การย้ายขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตาํแหนง่ ครู สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
สถานศกึษา (กรณปีกต ิ) ป ีพ.ศ. 2562 

              ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม 2561 มีมติให้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561 จึงได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังน้ี 
 รับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 3 ถึงวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 
 สอบข้อเขียน  วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 
 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 
 ประกาศผล วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 
 อัตราว่างผอ.รร. ประกาศในคราวประชุม กศจ.เมื่อวันที่ 21สิงหาคม 2561 ดังน้ี 
 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จํานวน 48 อัตรา 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

 สพป.สุรินทร์ เขต 2 จํานวน 33 อัตรา 
 สพป.สุรินทร์ เขต 3 จํานวน 57 อัตรา 
   รวม 138 อัตรา 

มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 

๖. กลุ่มนโยบายและแผน 

๖.๑ ปรบัปรุงหลักเกณฑ์และข้ันตอนการขอรับการสนับสนนุงบประมาณ (งบกลาง) กรณี
หน่วยงานสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสบภัยพบิัติ 
 ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นศูนย์อํานวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งหลักเกณฑ์และข้ันตอนการจัดทําคําของบประมาณ (งบกลาง) ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือช่วยเหลือหน่วยงานสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติและต้องการ
ความช่วยเหลือด้านงบประมาณ  

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ ให้
องค์กรหลักสั ง กัดกระทรวงศึกษาธิการ  ศูน ย์ อํานวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิ บั ติ  
กระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัด/อําเภอ ทราบและถือปฏิบัติ  

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

๖.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ 
       ด้วยจังหวัดสุรินทร์ ได้อนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสุรินทร์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ งบประมาณ 3,420,500 บาท (สามลา้นสี่แสน
สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ใหส้ํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยโรงเรียนสิรินธรเป็น
ผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการ กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรม ติว สอนเสริมให้กับนักเรียนในสงักัด จํานวน 3 ช่วง 
ดังน้ี 

   1. ค่ายช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มเป้าหมายนักเรียนเดิมที่เคย
เข้าค่ายฯ ปี 2561 จํานวน 120 คน(นักเรียนช้ัน ม. 4 จํานวน 60 คน(รุ่นที่ 2) และนักเรียนช้ัน ม. 5 
จํานวน 60 คน (รุ่นที ่1)) จาํนวน 11 โรงเรียน ได้แก่  
 1. โรงเรยีนสิรนิธร   ม. 4 จํานวน  39  คน ม. 5  จํานวน  24  คน  

2. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน    ม. 4 จํานวน    3  คน ม. 5  จํานวน    -  คน  
3. โรงเรียนบัวเชดวิทยา   ม. 4 จํานวน    -  คน ม. 5  จํานวน    7  คน 
4. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  ม. 4 จํานวน    4  คน ม. 5  จํานวน    4  คน 
5. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  ม. 4 จํานวน    5  คน ม. 5  จํานวน    2  คน 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

6. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา   ม. 4 จํานวน    -   คน ม. 5  จํานวน    5  คน 
 7. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  ม. 4 จํานวน    3  คน ม. 5  จํานวน    2  คน 

8. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   ม. 4 จํานวน    6  คน ม. 5  จํานวน  11  คน 
9. โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม  ม. 4 จํานวน    -  คน ม. 5  จํานวน    2  คน 
10. โรงเรียนสนมวิทยาคาร  ม. 4 จํานวน    -  คน ม. 5  จํานวน    2  คน 
11. โรงเรียนสวายวิทยาคาร  ม. 4 จํานวน    -  คน ม. 5  จํานวน    1  คน 

 ทั้งน้ี  โรงเรียนสิรินธร จะแจ้งรายช่ือให้ทราบภายในวันที่ 11 มกราคม 2562  
 

 2. ค่ายช่วงที่ 2 ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3 (นักเรียน ม.3 จะศึกษา
ต่อ ช้ัน ม.4 ปีการศึกษา 2562 ) 
     สําหรับช่วงที่ 2 ขอความร่วมมือโรงเรียน/สหวิทยาเขต ทั้ง 8 สหวิทยาเขต คัดนักเรียนช้ันม.3  ทีม่ี
คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังน้ี 

1. มีสญัชาติไทย ภูมิลําเนาจังหวัดสุรินทร์ 
2. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ซึ่งจะ
เป็น   

อุปสรรคต่อการศึกษา 
3. เป็นผู้สําเรจ็การศึกษา หรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.
3) 
4. เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องรับโทษทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่ตํ่ากว่า 3.50 

 
จํานวนยอดของนักเรียน รุ่นที ่3 (จํานวนทั้งสิ้น 140 คน) ซึ่งแบ่งได้ดังน้ี 

- สหวิทยาเขต 1 ,2 ได้จํานวนโควต้าของสหวิทยาเขตละ 19 คน 
- สหวิทยาเขต 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ได้จํานวนโควต้าของสหวิทยาเขตละ 17 คน   

* โดยส่งรายช่ือ ไม่เกินวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ โรงเรียนสิรินธร หรือ ทาง E – mail : 
songthaikid@gmail.com 
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ เบอร์โทร 090 - 2425869 นายทรงไทย  ปิยโชติสกุลชัย  
ลักษณะของการจัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ 
 - เป็นการเข้าคา่ยพักค้างคืน จํานวน 5 วัน 4 คืน (วันจันทร์ – วันศุกร)์ จํานวน 6 ค่าย ซึ่งในแต่ละ
ค่าย หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ โดย เริ่มวันที่ 25 มีนาคม 62 และสิ้นสดุวันที่ 10 พฤษภาคม 62  
 - เป็นติว สอนเสริม(จํานวน 7 วิชา ได้แก่ 1. คณิตศาสตร์ 2. ฟิสิกส ์3. เคมี 4. ชีววิทยา 5. 
ภาษาไทย 6. สังคมฯและ 7. ภาษาต่างประเทศ ) และการวัดแววความถนัด(ได้ประสบการณ์โดยตรงจากผู้
ประกอบอาชีพน้ันๆ) อีกทั้งกิจกรรมนันทนาการ  
รายละเอียดเพ่ิมเติมโรงเรียนสิรินธรจะแจ้งให้ทราบภายในเดือนมกราคม 2562 น้ี 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๗ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

 3. ค่ายช่วงที่ 3 เดือนกันยายน 2562 เป้าหมายนักเรียนกลุ่มเดิม รุ่นที่ 1,2 นักเรียนช้ัน ม.5, ม.6 ปี
การศึกษา 2562 

มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 

๗. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๗.๑ การพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพืน้ทีป่ฏิบัติงานเปน็
ฐาน ด้วยระบบ TEPE ONLINE ปี 2562 

  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดทําระบบการพัฒนาขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE ONLINE ปี 2562 
จํานวน ๓ หลกัสูตร ดังนี ้
  ๑. หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู 
  ๒. หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ 
  ๓. หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
เช่ียวชาญ 
  โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะเปิดระบบการพัฒนาช่วงแรก จํานวน ๖ 
เดือน ต้ังแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ เพ่ือใหส้ํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปิด
ระบบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสงักัดเข้ารับการพัฒนา ในช่วงเวลาใดก็ได้ ภายในกรอบระยะเวลาที่ 
สพฐ.กําหนด (๑๕ พฤศจิกายน– ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒) และต้องมีระยะเวลาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการพัฒนาตามหลักสตูรที่กําหนด ๖๐ วัน หรือ ๙๐ วัน ตามแต่กรณี ทั้งน้ี วันสุดท้ายที่เปิดการพัฒนา
จะต้องไม่เกินวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ดังน้ี  
  ๑) หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู ระยะเวลาการพัฒนา ๖๐ วัน 
  ๒) หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ ระยะเวลาการพัฒนา ๖๐ วัน 
  ๓) หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
เช่ียวชาญ ระยะเวลาการพัฒนา ๙๐ วัน 
หมายเหตุ  ๑. หลักสูตรตามข้อ ๑ และข้อ ๒ อย่างช้าสุดไม่เกิน ๑๕  กุมภาพันธ์ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
     ๒. หลักสูตรตามข้อ ๓ อย่างช้าสุดไม่เกินวันที่ ๑๖ มกราคม – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

การเปิดหลักสตูรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วย ระบบ TEPE ONLINE  

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ กําหนดเปิดหลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้
ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งต้ัง ให้ดํารงตําแหน่งครู ระยะเวลาการพัฒนา ๖๐ วัน 
ดังน้ี 
  เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒   
  เปิดระบบการพัฒนา ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๕ เมษายน ๒๕๖๒ (ครูผู้ช่วยเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรฯ)  

กรอบการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งต้ัง 
ให้ดํารงตําแหน่งครู ระยะเวลาการพัฒนา ๖๐ วัน 

  ๑. พัฒนาตนเองด้วยระบบ TEPE ONLINE เพ่ือเสริมความรู้ ทักษะ เจตคติ ตามสมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะประจําสายงานในการจัดการเรียนการสอน ด้วยหลักสูตรการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน
ที่เหมาะสมกับวิชาชีพตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 

  ๒. พัฒนาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในตําแหน่งครูผู้ช่วย
นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

หลักสูตรการพัฒนาด้วยระบบ TEPE ONLINE แบ่งออกเป็น ๒ หมวด จํานวนรวม ๑๓ รายวิชา ดังนี ้

 หมวดที่ ๑ การปฏิบัติตน ประกอบด้วย ๖ รายวิชา ดังนี ้
  ๑. วินัย คุณธรรม จริยธรรม สําหรับข้าราชการครู 
  ๒. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรวิชาชีพครู 
  ๓. เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
  ๔. การพัฒนาตนเอง 
  ๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
  ๖. การดํารงชีวิตที่เหมาะสม 

 หมวดที่ ๒ การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๗ รายวิชา ดังน้ี 
  ๑. ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๒. การจัดการเรียนรู้ 
  ๓. การพัฒนาผู้เรียน 
  ๔. การพัฒนาวิชาการ 
  ๕. การพัฒนาสถานศึกษา 
  ๖. ความสัมพันธ์กับชุมชน 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๙ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

  ๗. ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 
 

๗.๒ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๘ 
ประจําปี ๒๕๖๑ 
  ตามที่ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กําหนดประกวดรางวัลทรงคุณค่า  
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๘ ประจําปี ๒๕๖๑ กําหนดให้มีการนําเสนอผลงาน 
ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณโดม ร.ร.วีรวัฒน์โยธิน ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป มีจํานวน
ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น จํานวน ๑๕๗ ประเภท/รายการ ดังน้ี 
  ๑. รางวัลครูผูส้อนยอดเยี่ยม     จํานวน  ๙๕ ราย/คน 
  ๒. รางวัล ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเย่ียม   จํานวน  ๑๗ ราย/คน 
  ๓. รางวัล รองผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเย่ียม   จํานวน   ๙ ราย/คน 
  ๔. รางวัล ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ส่งเสริม PLC  จํานวน   ๔ ราย/คน 
  ๕. รางวัล รองผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ส่งเสริม PLC จํานวน   ๒ ราย/คน 
  ๖. รางวัล Active Teacher ครูผู้สอน    จํานวน  ๑๐ ราย/คน 
  ๗. รางวัลครูผูส้อนยอดย่ียม ส่งเสริม PLC    จํานวน   ๖   ราย/คน 
  ๘. บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนฯ ยอดเย่ียม    จํานวน   ๑   ราย/คน 
  ๙. สถานศึกษายอดเย่ียม      จํานวน   ๑๓ ราย/คน 

มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 
 

๗.๓ ผลการคดัเลือกผูป้ระกอบวิชาชพีทางการศึกษาเพือ่รับรางวัลของคุรสุภา ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ด้วยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ปรักอบวิชาชีพทางการศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลของคุรุสภา ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.๓๓ ได้รับ
รางวัล ดังน้ี 
  ๑) รางวัลครภูาษาไทยดีเด่น เพื่อรบัเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๑  
   นางสาววิภาพร แสวงสุข  ครูชํานาญการ ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ 
  ๒) รางวัลครผููส้อนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ “ระดับประเทศ” 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   -นายวิธิวัติ รักษาภักดี  ครูชํานาญการ ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓๐ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูอ้าํนวยการกลุ่ม/หน่วย และศกึษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ที ๑/๒๕๖๒ 

  ๓) รางวัลเคร่ืองหมายเชิดชเูกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําป ีพ.ศ.๒๕๖๑ 
   (๑) นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อํานวยการ สพม.๓๓ 
   (๒) นายจีระพรรณ เพียรมี ผูอํ้านวยการ ร.ร.ห้วยจริงวิทยา 
   (๓) นางสาวชนิดาภา แก้วจําปา ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.หนองสนิทวิทยา 
   (๔) นายเทพรตัน์ ก่ิงแกว้ ครชํูานาญการพิเศษ ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ 
   (๕) นายนรินทร์ อนงค์ชัย ครชํูานาญการพิเศษ ร.ร.เทพอุดมวิทยา 
   (๖) นางนิภาพร บ๊ัคตัน ครูชํานาญการ ร.ร.ท่าสว่างวิทยา 
   (๗) นางบุญยืน สุขสําโรง ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.ลานทรายพิทยาคม 
   (๘) นางวริษฐา น้ิวทอง ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.สําโรงทาบวิทยาคม 
   (๙) นายวิธิวัติ รักษาภักดี ครูชํานาญการ ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
   กําหนดพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในงานวันครู วันที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
    

ไม่ม ี
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.  
 

  (ลงช่ือ)       ผู้จดรายงานการประชุม  
    (นายสิรวิชญ์  แสนดี) 
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 

 
(ลงช่ือ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

      (น.ส. ชูจติร ชูทรงเดช) 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 


