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วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

รายงานการประชุม 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  
ครั้งที่ 6/2562 

วันที ่12  มิถุนายน  2562 เวลา ๐๙.0๐ น.  
ณ โรงเรียนธาตุศรีนคร  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 
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วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

3 นายเสมา ขวัญทอง ผู้อ านวยการ โรงเรียนมหิธรวิทยา 
4 นายเฉลิมชัย   แสนสุข ผู้อ านวยการ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 
5 นางสาวจุไรรัตน์  ไชยหาญ ผู้อ านวยการ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 
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 
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วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

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 
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 
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วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

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  
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  
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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 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓๐ น. 
ก่อนระเบียบวาระ 
1. ร่วมประชุมทางไกล “พุธเช้าข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 – 09.00 น. 

2. กิจกรรม PLC การวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามกลยุทธเขตพื้นที่การศึกษา 

3. ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดี 
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 

  นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ ระหว่างวันที่ 10 -20 
พฤษภาคม 2562 ได้รับรางวัล ดังนี้ 

1) นางสาวจีรภา คงทน ชั้น ม.5/5  
รางวัลชนะเลิศ ประเภทกรรเชียง 2 คนหญิง ระยะ 1,000 บาท 

2) นายธันวา ชาญศรี  ชั้น ม.6/5 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย 

3) ด.ช. ธนากร เบลกระโทก ชั้น ม.3/5  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเรือแคนูสลาลอม 1 คน รุ่นยุวชนชาย 

4) นายณัฐภัทร  ชัยจันทึก ชั้น ม.4/2  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท ประเภทเรือคยัค 2 คนชาย ระยะ 1,000 เมตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเรือคยัค 1 คนชาย ระยะ 500 เมตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเรือคยัค 2 คนชาย ระยะ 500 เมตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเรือคยัค 1 คนชาย ระยะ 200 เมตร 

 

ผู้ฝึกสอน ครูปรีชา พรมแก้ว 
อ านวยการฝึกโดย ผู้อ านวยการพัลลภ พัวพันธ์ 
 
 
 



๖ 

  
 
 
 
  

 

วาระการประชุม 
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๔. มอบเกียรติบัตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบิด  ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ ตามโครงการ          

ด้านการศึกษา ๑๑ โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นจ านวนเงิน  ๓๔๐ ,๐๐๐ บาท                
โดย นายไพรินทร์  ประสานทอง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบิด  
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๖2           
  
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 

 
๓.๑ กลุ่มอ านวยการ 
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 

  ประกาศส านักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อของจิตอาสา
และภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่ รายละเอียดดังนี้ 
   เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศ                     
ให้ทราบโดยทั่วกันว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม           
ให้จัดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” และทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาพระราชทาน  เพ่ือ
พระราชทานก าลังใจแก่ประชาชนทุกคนที่มีจิตอันเป็นกุศลในการท าความดีเพ่ือส่วนรวมและประเทศชาติ นั้น 

 

  ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อของจิตอาสาและ            
ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่  เพ่ือทดแทนชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสา                   
ที่ ได้พระราชทานไว้แต่เดิม เพ่ือเชิญไปใช้ในกิจกรรมต่าง  ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับจิตอาสาพระราชทาน                      
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. พระราชทานชื่อจิตอาสา ว่า “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” 
2. ให้ใช้ชื่อและภาพการ์ตูนจิตอาสาใหม่  ในกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับจิตอาสาพระราชทานและ                       
ในการจัดท าสิ่งของพระราชทานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามรูปแบบ ทั้งนี้ สิ่งของพระราชทานที่มีภาพการ์ตูนฝีพระ
หัตถ์จิตอาสาเดิมยังคงใช้ได้ควบคู่กันไปไม่ได้ยกเลิก จนกว่าสิ่งของพระราชทานฯเดิม จะช ารุดหรือเสื่อมสภาพ 
ใช้ปฏิบัติภารกิจไม่ได้แล้ว ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.) จึงได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์
อ านวยการจิตอาสาจังหวัด/ทั่วประเทศ   เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 
904วปร.  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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๓.๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  ๓.๒.1 สรุปรายงานบัญชีกองทุนเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน ( กองทุน ฉก.ชน.สพม.
33) ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 
  อาศัย ระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ว่าด้วย กองทุนเฉพาะกิจ
เพ่ือช่วยเหลือเด็กนักเรียน  พ.ศ. 2562 ข้อ 11 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าบัญชี และสรุปรายงานกองทุน
เฉพาะกิจเพ่ือช่วยเหลือเด็กนักเรียน“กองทุน ฉก.ชน. สพม.33” ทุกเดือน  นั้น 
   ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๓ (ศูนย์ ฉก.ชน.สพม.๓๓)  จึงสรุปรายงานบัญชีกองทุนเฉพาะกิจเพ่ือช่วยเหลือเด็กนักเรียน ดังนี้ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
   

 ๓.๒.๒ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายส าคัญในสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษา 

ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นโครงการหลักในการขับเคลื่อนงานการ
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้จัดท าคู่มือ หลักเกณฑ์การพิจารณา ขั้นตอนการ
ประเมินให้แก่สถานศึกษาที่มีความพร้อม เพ่ือขอรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินระดับหน่วยงานต้น
สังกัดของสถานศึกษา การประเมินระดับจังหวัด และการประเมินระดับกระทรวง ซึ่งในแต่ละระดับหาก
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์ประเมินที่ก าหนด สถานศึกษาจะได้รับการประกาศเป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
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เสพติดและอบายมุขดีเด่น ระดับ เงิน ทอง และเพชร ตามล าดับ” และจะได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลเชิดชู
เกียรติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ในการนี้ 
การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุ ข ปีการศึกษา 2561 ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าปฏิทินขั้นตอนการด าเนินงานในแต่ละระดับเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพ่ือเป็น
การเตรียมการให้หน่วยงาน/สถานศึกษา มีความพร้อมในการส่งผลงานและรับการประเมินจากคณะกรรมการใน
ระดับต่าง ๆ จึงขอให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ด าเนินการตามปฏิทินขั้นตอนการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 ต่อไป  

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอเรียนว่า ได้ด าเนินการแจ้งโรงเรียนในสังกัด ให้ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี
การศึกษา 2561 และมีโรงเรียนในสังกัดด าเนินการตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าว จ านวน 32 แห่ง แยก
รายละเอียดตามระดับ จ านวน 3 ระดับ คือ ระดับเงิน จ านวน 18 โรงเรียน (ขอสละสิทธิ์ 1 โรง คือจารย์วิทยา
คาร) ระดับทองจ านวน 11 โรงเรียน และระดับเพชร จ านวน 3 โรงเรียน (เอกสารแนบ 1) และเพ่ือให้การ
ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นไปตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด จึงได้
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. แจ้งโรงเรียนในสังกัด จ านวน 32 แห่ง ด าเนินการตามปฏิทินขั้นตอนการด าเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามหนังสือ สพม.33 ที่ ศธ 04263/2220 ลว 5 
มิถุนายน 2562 เรื่อง ปฏิทินขั้นตอนการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายสุข 
ปีการศึกษา 2561  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา 
เสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 ตามค าสั่ง สพม.33 ที่ 157/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 สั่ง ณ 
วันที่ 5 มิถุนายน 2562  

3. ก าหนดลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์สถานศึกษาที่ประเมินตนเองผ่านเกณฑ์  
และประเมินผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่นพ่ือพิจารณา
คัดเลือกสถานศึกษา ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  ระหว่างวันที่  17 – 28 
มิถุนายน 2562   

4. ผลงานสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น ระดับเงิน ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จะจัดท าประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็น  
“สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขดีเด่น ระดับเงิน” พร้อมชื่อผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบ 
พร้อมส าเนาประกาศรายชื่อฯ รับรองส าเนาถูกต้องให้ศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือจัดท าทะเบียนข้อมูลสถานศึกษาสี
ขาว ต่อไป 

5. ส่งผลงานสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น ระดับทอง และ 
ระดับเพชร  ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบตามล าดับต่อไป  

  



๙ 

  
 
 
 
  

 

วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

 
บัญชีรายช่ือสถานศึกษาสมัครเข้ารับการประเมินโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

ปีการศึกษา 2561 

 ที ่ ชื่อสถานศึกษา สหวิทยาเขต ณ 10 มิ.ย. ขนาด ระดับ หมายเหตุ 

 1 สวายวิทยาคาร 1 586 กลาง ทอง ส่งต่อ ศธจ.สร. 

 2 วีรวัฒน์โยธิน 1 1,734 ใหญ่ ทอง ส่งต่อ ศธจ.สร. 

 3 สุรินทรร์าชมงคล 1 278 เล็ก เงิน   

 4 มหิธรวิทยา 1 74 เล็ก เงิน   

 5 ท่าสว่างวิทยา 2 170 เล็ก ทอง ส่งต่อ ศธจ.สร. 

 6 ตั้งใจวิทยาคม 2 165 เล็ก ทอง ส่งต่อ ศธจ.สร. 

 7 เมืองลีงวิทยา 3 329 เล็ก เงิน   

 8 แร่วิทยา 3 83 เล็ก ทอง ส่งต่อ ศธจ.สร. 

 9 บึงนครประชาสรรค ์ 3 57 เล็ก เงิน   

 10 พนาสนวิทยา 3 579 กลาง ทอง ส่งต่อ ศธจ.สร. 

 11 ห้วยจริงวิทยา 4 634 กลาง ทอง ส่งต่อ ศธจ.สร. 

 12 มัธยมจารพัตวิทยา 4 106 เล็ก เพชร ส่งต่อ ศธจ.สร. 

 13 ยางวิทยาคาร 4 302 เล็ก เงิน   

 14 ขวาวใหญ่วิทยา 4 86 เล็ก เงิน   

 15 จารย์วิทยาคาร 4 266 เล็ก เงิน สละสิทธ์ิ 

 16 ชุมพลวิทยาสรรค ์ 5 1,177 กลาง เพชร ส่งต่อ ศธจ.สร. 

 17 เมืองบัววิทยา 5 506 กลาง เงิน   

 18 โนนแท่นพิทยาคม 5 73 เล็ก เงิน   

 19 รัตนบุร ี 6 2,091 ใหญ่ เพชร ส่งต่อ ศธจ.สร. 

 20 ธาตุศรีนคร 6 272 เล็ก เงิน   

 21 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 6 155 เล็ก เงิน   

 22 หนองอียอวิทยา 6 136 เล็ก เงิน   

 23 นารายณ์ค าผงวิทยา 6 664 กลาง เงิน   

 24 โคกยางวิทยา 7 332 เล็ก เงิน   

 25 ไทรแก้ววิทยา 7 328 เล็ก เงิน   

 26 กาบเชิงวิทยา 7 750 กลาง เงิน   

 27 ปราสาทเบงวิทยา 7 345 เล็ก เงิน   



๑๐ 

  
 
 
 
  

 

วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

 28 ขนาดมอญพิทยาคม 8 814 กลาง ทอง ส่งต่อ ศธจ.สร. 

 29 มัธยมทับทิมสยาม 04 8 323 เล็ก ทอง ส่งต่อ ศธจ.สร. 

 30 เทพอุดมวิทยา 8 248 เล็ก ทอง ส่งต่อ ศธจ.สร. 

 31 บัวเชดวิทยา 8 1,742 ใหญ่ เงิน   

 32 มัธยมศรสี าเภาลูน 8 241 เล็ก ทอง ส่งต่อ ศธจ.สร. 
 

 
รายละเอียดก าหนดวัน เวลา และสถานที่ 

การประเมินโครงการสถานศกึษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน 

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลาประเมิน ชื่อสถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน 
สหวิทยา

เขต 
หมายเหตุ 

17/มิ.ย./2562 

08.30 - 10.00 น. 1. โรงเรียนมหิธรวิทยา อ.เมอืงสุรินทร์  1   
10.30 - 12.00 น. 2. โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อ.เมืองสุรินทร์  1   
13.30 - 15.00 น. 3. โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อ.จอมพระ 3   
15.30 - 17.00 น. 4. โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 3   

18/มิ.ย./2562 

08.30 - 10.00 น. 1. โรงเรียนยางวิทยาคาร อ.ศีขรภูมิ 4   
10.30 - 12.00 น. 2. โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา อ.ศีขรภูมิ 4   
13.30 - 15.00 น. 3. โรงเรียนธาตุศรีนคร อ.รัตนบุรี 6   
15.30 - 17.00 น. 4. โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ อ.รัตนบุรี 6   

19/มิ.ย./2562 
09.00 - 11.30 น. 1. โรงเรียนเมืองบัววิทยา อ.ชุมพลบุรี 5   
13.00 - 15.00 น. 2. โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม อ.ท่าตูม 5   

20/มิ.ย./2562 
08.30 - 11.30 น. 1. โรงเรียนหนองอียอวิทยา อ.สนม 6   
13.00 - 15.00 น. 2. โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา อ.โนนนารายณ์ 6   

27/มิ.ย./2562 

08.30 - 10.00 น. 1. โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อ.ปราสาท 7   
10.30 - 12.00 น. 2. โรงเรียนโคกยางวิทยา อ.ปราสาท 7   
13.30 - 15.00 น. 3. โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา อ.กาบเชิง 7   
15.30 - 17.00 น. 4. โรงเรียนกาบเชิงวิทยา อ.กาบเชิง 7   

28/มิ.ย./2562 08.00 - 12.00 น. โรงเรียนบัวเชดวิทยา อ.บัวเชด 8   

     
               มติที่ประชุม รับทราบ   



๑๑ 

  
 
 
 
  

 

วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

๓.๓ กลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

  ๓.๓.๑ โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานละประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประสานให้ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดตามรายชื่อ https://utt.ly/tA8sO โดยมีรายชื่อสถานศึกษาในสังกัด 
สพม.๓๓ จ านวน ๓๓ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนสินรินทร์วิทยา, จอมพระประชาสรรค์, ชุมพลวิทยาสรรค์, 
เมืองบัววิทยา, ทุ่งกุลาพิทยาคม, นารายณ์ค าผงวิทยา, เชื้อเพลิงวิทยา, ไทรแก้ววิทยา, พนมดงรักวิทยา, เทนมีย์
มิตรประชา, ศรีไผทสมันต์, สวายวิทยาคาร, สุรินทร์ภักดี, สุรวิทยาคาร, สิรินธร, รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก, 
ตั้งใจวิทยาคม, นาดีวิทยา, พญารามวิทยา, เบิดพิทยาสรรค์, รัตนบุรี, พนาสนวิทยา, กุดไผทประชาสรรค์, 
แตลศิริวิทยา, หนองแวงวิทยาคม, ศีขรภูมิพิสัย, สนมวิทยาคาร, หนองขุนศรีวิทยา, กระเทียมวิทยา, ขนาด
มอญพิทยาคม, มัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์, สังขะ, ศรีสุขวิทยา ร่วมประชุมใน “โครงการส่งเสริม
สถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒” ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องทับทิมสยาม 
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยให้สถานศึกษา สแกน QR Code เพ่ือตอบรับการเข้า
ร่วมประชุมภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และขอให้เบิกจ่ายค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จาก
สถานศึกษา 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๓.๓.๒ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
       สพม.๓๓ อยู่ระหว่างอ่าน วิเคราะห์ และสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (SAR) จากการอ่าน วิเคราะห์ และสังเคราะห์พบข้อสังเกตในภาพรวม
ดังนี้ 

๑) สถานศึกษาหลายแห่งไม่ด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และเอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของ สพฐ. (เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การน ามาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ สู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ 
โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์) โดยยังใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับคุณภาพเดิม คือ  ๔ มาตรฐาน 

   

https://utt.ly/tA8sO%20โดยมีรายชื่อสถานศึกษาในสังกัด%20สพม.๓๓%20จำนวน%20๓๓%20แห่ง%20ประกอบด้วย%20โรงเรียนสินรินทร์วิทยา,%20จอมพระประชาสรรค์,%20ชุมพลวิทยาสรรค์,%20เมืองบัววิทยา,%20ทุ่งกุลาพิทยาคม,%20นารายณ์คำผงวิทยา,%20เชื้อเพลิงวิทยา,%20ไทรแก้ววิทยา,%20พนมดงรักวิทยา,%20เทนมีย์มิตรประชา,%20ศรีไผทสมันต์,%20สวายวิทยาคาร,%20สุรินทร์ภักดี,%20สุรวิทยาคาร,%20สิรินธร,%20รามวิทยา%20รัชมังคลาภิเษก,%20ตั้งใจวิทยาคม,%20นาดีวิทยา,%20พญารามวิทยา,%20เบิดพิทยาสรรค์,%20รัตนบุรี,%20พนาสนวิทยา,%20กุดไผทประชาสรรค์,%20แตลศิริวิทยา,%20หนองแวงวิทยาคม,%20ศีขรภูมิพิสัย,%20สนมวิทยาคาร,%20หนองขุนศรีวิทยา,%20กระเทียมวิทยา,%20ขนาดมอญพิทยาคม,%20มัธยมทับทิมสยาม%20๐๔%20ในพระอุปถัมภ์,%20สังขะ,%20ศรีสุขวิทยา%20ร่วมประชุมใน
https://utt.ly/tA8sO%20โดยมีรายชื่อสถานศึกษาในสังกัด%20สพม.๓๓%20จำนวน%20๓๓%20แห่ง%20ประกอบด้วย%20โรงเรียนสินรินทร์วิทยา,%20จอมพระประชาสรรค์,%20ชุมพลวิทยาสรรค์,%20เมืองบัววิทยา,%20ทุ่งกุลาพิทยาคม,%20นารายณ์คำผงวิทยา,%20เชื้อเพลิงวิทยา,%20ไทรแก้ววิทยา,%20พนมดงรักวิทยา,%20เทนมีย์มิตรประชา,%20ศรีไผทสมันต์,%20สวายวิทยาคาร,%20สุรินทร์ภักดี,%20สุรวิทยาคาร,%20สิรินธร,%20รามวิทยา%20รัชมังคลาภิเษก,%20ตั้งใจวิทยาคม,%20นาดีวิทยา,%20พญารามวิทยา,%20เบิดพิทยาสรรค์,%20รัตนบุรี,%20พนาสนวิทยา,%20กุดไผทประชาสรรค์,%20แตลศิริวิทยา,%20หนองแวงวิทยาคม,%20ศีขรภูมิพิสัย,%20สนมวิทยาคาร,%20หนองขุนศรีวิทยา,%20กระเทียมวิทยา,%20ขนาดมอญพิทยาคม,%20มัธยมทับทิมสยาม%20๐๔%20ในพระอุปถัมภ์,%20สังขะ,%20ศรีสุขวิทยา%20ร่วมประชุมใน
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๑๒ 

  
 
 
 
  

 

วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

และ ๔ ระดับคุณภาพ รวมถึงประเด็นพิจารณาในแต่ละมาตรฐานการศึกษาไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานใหม่ ๓ มาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินคุณภาพแนวใหม่ 

๒) สถานศึกษาบางแห่งน าเสนอกระบวนการพัฒนา/ผลการพัฒนา โดยลอกจาก SAR ของปีที่
ผ่านมาแบบค าต่อค า บรรทัดต่อบรรทัด หน้าต่อหน้าตลอดทั้งเล่ม  

๓) สถานศึกษาหลายแห่งน าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนผลการประเมินตาม 
ประเด็นพิจารณา และมาตรฐานการศึกษาไม่ชัดเจน ไม่น่าเชื่อถือ และไม่สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  

๔) สถานศึกษาหลายแห่งน าเสนอกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาไม่เป็นไปตามบริบทของสถานศึกษาของตนเอง (ระดับมัธยมศึกษา) บางแห่งน า
กระบวนการพัฒนาระดับประถมศึกษาตามแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ของ 
สพฐ. ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นตัวอย่างมาเขียนและน าเสนอใน SAR ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและผล
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๕) สถานศึกษาหลายแห่งไม่มีการน าเสนอในส่วนของแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
อีกหนึ่งระดับหรือให้มีความยั่งยืน และมีการน าเสนอแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอีกหนึ่งระดับหรือ
ให้มีความยั่งยืนไม่สอดคล้องกับจุดที่ควรพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพรายมาตรฐานการศึกษา 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  ๓.๓.๓ นโยบายและแนวทางการเขียนรายงาน SAR ของสถานศึกษา และหน้าที่ของ
ศึกษานิเทศก์ : ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

 ๑.โครงสร้างของรายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย  
  ๑) บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
  ๒) เนื้อหาสาระการประเมินตนเอง ประกอบด้วย  
   ๒.๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
    ๒.๑.๑ น าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานให้เหมาะสมตามบริบท โดยน าเสนอ
ข้อมูลฐานให้เหมาะสมตามบริบท 
    ๒.๑.๒ ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
    ๒.๑.๓ การน าเสนออาจเป็นความเรียง ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ 
หรือกราฟ เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากร ข้อมูลงบประมาณ 
ข้อมูลสภาพชุมชมโดยรวม เป็นต้น 
   ๒.๒ เนื้อหาสาระการประเมินตนเองมุ่งตอบค าถาม ๓ ข้อ คือ  
    ๒.๒.๑ มาตรฐานของสถานศึกษามีระดับคุณภาพใด  
     ๑) ให้ระบุระดับคุณภาพของสถานศึกษา น าเสนอทั้งราย
ด้าน จ านวน ๓ มาตรฐาน และภาพรวมของสถานศึกษา  
     ๒) ระดับคุณภาพประกอบด้วย 5 ระดับ คือ ระดับก าลัง
พัฒนา(๑) ปานกลาง(๒) ดี(๓) ดีเลิศ(๔) และยอดเยี่ยม(๕) 



๑๓ 

  
 
 
 
  

 

วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

 ๒.๒.๒ มีข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนอะไรบ้าง เช่น ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ข้อมูลที่น าเสนอ เช่น ค่าเฉลี่ยของ O-NET ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน เขียน สื่อสาร และคิด
ค านวณ ชั้น ม.๑ ระดับดีข้ึนไป ผู้เรียนมีผลการสอบข้อสอบกลางระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ ๓.๐ ขึ้นไป ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนมีสุขภาพดี เป็นต้น 

 ๒.๒.๓ แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม(อย่างน้อย ๑ ระดับ) อย่างไร 
     ๑) ให้สถานศึกษาน าเสนอแนวทางการแก้ไข การพัฒนา
คุณภาพในปีต่อไป เพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
     ๒) สถานศึกษาอาจน าเสนอแผนงาน/โครงการที่จะพัฒนา
รายด้าน เช่น แผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาครูในเรื่องต่าง ๆ ด้านอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา เป็นต้น 

 ๒. บทสรุปการประเมินตนเองจะมีประสิทธิภาพที่สุด 
  ๑) กระชับ รวบรัด จับประเด็นส าคัญ และมีที่มาของหลักฐานที่ชัดเจน 
  ๒) เป็นการประเมินไม่ใช่การบรรยาย 

  ๓) สื่อให้เห็นอย่างชัดเจนถึงผลกระทบของสิ่งที่โรงเรียนได้ลงมือท าเพ่ือพัฒนา
คุณภาพด้านต่าง ๆ ( เช่น ด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านบริหาร ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน เป็นต้น) 
  ๔) เป็นเอกสารที่ ผอ. อ้างถึงเป็นประจ าเพ่ือพัฒนาโรงเรียนและมีการปรับปรุง
เอกสารอยู่เสมอตามกระบวนการประเมินของโรงเรียน 

  ๕) เป็นเอกสารที่จัดท าโดย ผอ.โรงเรียน และใช้เพ่ือให้ผู้น าโรงเรียนได้รับทราบ
สถานการณ์ของโรงเรียนรวมถึง กรรมการโรงเรียน ผู้บริหารอื่น ๆ และครู 

  ๖) ใช้ส าหรับชี้ด้านที่โรงเรียนจะพัฒนา และเพ่ือวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
  ๗) มีตัวชี้วัดว่าโรงเรียนประสบความส าเร็จหรือไม่ในการพัฒนาตามแผนจากการ
ประเมินครั้งก่อนหน้า 
 ๓. การประเมินตนเองมีแนวโน้มที่จะถูกต้องและเข้มแข็งถ้าเกิดจากการรวบรวมและใช้
ข้อมูลประเมินจากการหลายแห่ง เช่น 

  ๑) การวิเคราะห์การเรียนการสอนและผลงานของนักเรียน 
  ๒) การวิเคราะห์ความสืบหน้าและสัมฤทธิ์ของนักเรียน(กลุ่มนักเรียนต่าง ๆ) 

  ๓) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประพฤติและความปลอดภัยของนักเรียน (เช่น 
การโดนท าโทษ การขาดเรียน การเกิดเหตุต่าง ๆ) 

  ๔) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการต่าง ๆ ที่โรงเรียนเคยท าใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์หรือพฤติกรรมของนักเรียน 

  ๕) มุมมองของผู้ปกครอง 
  ๖) การประเมินจากภายนอกต่าง ๆ เช่น ผู้ตรวจราชการกระทรวง สมศ. หรืออ่ืน ๆ 
 ๔. ศึกษานิเทศก์กับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๑) สื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา 



๑๔ 

  
 
 
 
  

 

วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

  ๒) เป็นพี่เลี้ยง ให้ค าปรึกษาต่าง ๆ (การจัดท า SAR แนวใหม่) 
  ๓) ศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ SAR 
  ๔) จัดส่ง SAR ให้ สพฐ. 
  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
๓.๓.๔  ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ปี ๒๕๖๒  รอบคัดเลือก 
 ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ก าหนดจัดประกวด 

โครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา รอบระดับประเทศ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมอบให้ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประกวดโครงงาน 
ดีเด่นสะเต็มศึกษา รอบคัดเลือก ส าหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ได้แก่ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
ศรีสะเกษ และสุรินทร์ มีก าหนดน าเสนอโครงงานและแข่งขันในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารสิรินธร 
โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี  ก าหนดรายละเอียดและด าเนินการดังนี้ 

 ๑. การแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ ระดับคือ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งผลงานโครงงานเข้าแข่งขันได้ระดับละไม่เกิน ๒ 
ทีม 
  ๒. ส่งเอกสารตามแบบรายงานในคู่มือฯ จ านวน ๕ ชุด ไปที่ เลขที่ ๖๐๐ ศูนย์สะเต็มศึกษา
ภาค โรงเรียนเบญจะมะมหาราช อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒       

 ๓. ประกาศผลและตรวจสอบรายชื่อทีมท่ีผ่านเข้ารอบ ที่เว็บไซต์ www.benchama.ac.th 
ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และให้ผู้ที่มีรายชื่อ มาน าเสนอโครงงานที่โรงเรียนเบญจะมะมหาราช ใน

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
  ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้แจ้งรายละเอียดทาง

ระบบ My Office แล้ว ตามหนังสือ สพม.๓๓ ที่ ศธ ๐๔๒๖๓/ว ๒๒๔๘ ลว. ๗ มิ.ย.๖๒ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 
 ๓.๔.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษษมัธยมศึกษา เขต 33 ได้สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562  
ทุกหมวดรายจ่าย ทุกแผนงาน/โครงการ  ณ วันที่  31  พฤษภาคม 2562 

 
รายจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ผูกพัน 

 
ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

งบบุคลากร 48,089,686 42,859,422.14 89.12 0.00 0.00 5,230,260.86 10.88 
งบด าเนินงาน 52,306,991 34,384,601.68 65.70 44,470 0.09 17,877,919.32 34.18 



๑๕ 

  
 
 
 
  

 

วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

เงินอุดหนุน 275,667,932 275,667,932 100   0.00 0.00 
งบลงทุน 86,904,800 37,979,495.18 40.25 45,248,363.20 52.07 6,676,941.62 

 
7.68 

รวม 
 

462,969,409 387,891,451 83.78 45,292,833.20 9.78 29,785,124.80 6.43 

 
เป้าหมายการเบิกจ่าย  ไตรมาสที่ 3  (30  มิถุนายน 2562)  งบลงทุนไม่น้อยกว่า  65.%  งบรายจ่ายประจ า  
80%   ภาพรวมทุกงบไม่น้อยกว่า  77%) 
        - งบลงทุนและงบด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายฯ   และภาพรวมผลการเบิก
จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายฯ 
        - ส าหรับงบด าเนินงาน รายการเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขอให้ทางโรงเรียน
ที่ได้รับแจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณแล้วเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม  2562  
(การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเป็นค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ในการด าเนินงาน) จะเบิกเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม
กรรมการสถานศึกษาไม่ได้ เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาไม่ได้เป็นคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกา
เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2523และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอกรมบัญชีกลางตอบข้อหารือ  
(สพฐ.โดย ตสน.ได้ท าหนังสือหารือกรมบัญชีกลางเพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายเป็นค่าตอนแทนเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ) 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
๓.๔.2 แจ้งอนุมัติเงินประจ างวดปีงบประมาณ พ.ศ.2562      
สพฐ.แจ้งอนุมัติเงินประจ างวดประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 ดังนี้ 

            2.1 งบลงทุน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ  รร.ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก เงิน 491,000  บาท 
            2.2 งบด าเนินงาน  
                 2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโรงเรียนขนาดมอญวิทยา เงิน 1,620 บาท   
                 2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการลูกเสือจิตอาสา   เงิน  48,000  บาท 
                 2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนักเรีบนทุน ม.ท.ส.  เงิน .35,000 บาท 
                 2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน  เงิน  
11,200 บาท 

                 2.2.5  ค่าอาหารนักเรียนพักนอน  7 โรง รวมเป็นเงิน  2,589,600  บาท ขอให้กลุ่ม
ศูนย์ หน่วย โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร/อนุมัติเงินงบประมาณเร่งเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 



๑๖ 

  
 
 
 
  

 

วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

       ๓.๔.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 1)        
            สพฐ.โดยกลุ่มระบบบัญชี ส านักการคลังและสินทรัพย์  ได้แจ้งผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 1)  ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี ของสพม.33  ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 470 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 470  รวมคะแนน KRS ได้
ระดับ 5  ดังนี้ 
เรื่องท่ี 1 ความถูกต้อง 1.1 บัญขี 1.2 การเคลื่อนไหว ได้คะแนน 330  
เรื่องท่ี 2  ความโปร่งใส    2.1 การเปิดเผย           ได้คะแนน  100  
เรื่องที่ 3 ความรับผิดชอบ 3.1 3.1 จัดส่งงบทดลอง 3.2 การตอบข้อทักท้วง  3.3 การแก้ไขข้อทักท้วง   ได้
คะแนน 40     
เรื่องท่ี  4 ความครบถ้วนของสถานศึกษา   ผลการประเมิน ผ่าน 
   
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
       ๓.๔.4  การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า  ตามค าสั่งศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ที่ 
168/2562 ลงวันที่  เมษายน 2562 เรื่องเลื่อนเงินขั้นเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ 2562  (1 เมษายน 
2562-30 กันยายน   2562)  นั้น  ในเดือนมิถุนายน  2562   สพม.33 ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนตาม
ค าสั่งดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับเงินเดือนตกเบิก 2  เดือน( เมษายน – พฤษภาคม 2562 ) 
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๔.5 การยืมเงินและส่งใช้เงินยืมราชการ 
             1. ลูกหนี้ปีงบประมาณ พ.ศ.2561    ตามท่ีสพม.33 ได้แจ้งให้ส่งใช้เงินยืม แก้ไขเอกสารส่ง
เอกสารเพ่ิมเติม และส่งเงินคืน(ถ้ามี) ตามหนังสือ ที่ ศธ 04263/ 4529   ลงวันที่    30ตุลาคม 2561   
หนังสือ ที่ ศธ 04263/ 822   ลงวันที่   20 กุมภาพันธ์  2562    นั้น  

              จากการตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม   2562  พบว่ายังมีบางรายที่ยังไม่มา
ด าเนินการแก้ไขฯ   ในการนี้จึงขอให้ทางโรงเรียนก าชับ ติดตาม เร่งรัดด าเนินการแก้ไขให้ครบถ้วนโดยด่วน 
ส าหรับรายที่ต้องส่งเงินคืน ทางสพม.33 ได้ขออนุมัติหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 
เพ่ือส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศธ 04263/ 2250   ลงวันที่  10  มิถุนายน  
2562     
               2. ลูกหนี้ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จากการตรวจสอบ ข้อมูล ณ วันที่ 31  พฤษภาคม 
2562 พบว่ายังมีลูกหนี้ค้างส่งใช้เงินยืมเกินก าหนดเวลา ดังนี้ 

                2.1   เงินนอกงบประมาณ    
                     2.1.1 นางนุษนภา  พิทยรักษ์   เงิน 2,700 บาท(ยืม 25 ม.ค.2562) 
                     2.1.2 นายภัทรพล  หมวกเหล็ก  เงิน  2,026,200 บาท(ยืม 27 มี.ค.62) 
                2.2  เงินงบประมาณ  
                    2.2.1 นางสาวณัฐภัสสร  ทวีอิสราพัชร์ เงิน 388,800  บาท (ยืม 9 ม.ค.2562) 



๑๗ 
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                    2.2.2  นายชัยสิทธิ์   คุณสวัสดิ์  เงิน 57,540  บาท (ยืม 13 มี.ค.62)  
                    2.2.3  นางสาวชูจิตร  ชูทรงเดช  เงิน 19,800 บาท (ยืม 2 เม.ย.2562) 

             การส่งใช้เงินยืมกรณีเดินทางไปราชการ ให้ส่งใช้เงินยืมภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่กลับจากไป
ราชการ กรณียืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ให้ส่งใช้เงินยืมภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน   ขณะนี้ล่วงเลย
เวลานานแล้ว ได้เสนอขออนุมัติผู้บังคับบัญชาหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย เพ่ือส่งใช้เงินยืมเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน
ต่อไป              
           มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๓.๔.6 เงินหลักประกันสัญญา   
       ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

ข้อ 170  ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้ค้ าประกัน ตามลักเกณฑ์ ดังนี้ 
     (1)  หลักประกันการเสนอราคา ให้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
     (2)  หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ าประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน  15 วัน นับ
ถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว     การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการรับประกันเพ่ือความ
ช ารุดบกพร่อง ให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ าประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้ จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวน และในสัญญาด้วย  การคืนหลักประกัน
ที่เป็นหนังสือค้ าประกันธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ในกรณีทีผู่้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ไม่มารับภายในก าหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ าประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ค้ าประกัน
ทราบด้วย ส าหรับหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                    ขอเรียนว่า เมื่อโรงเรียนขอถอนคืนเงินหลักประกันสัญญา ต้องไปด าเนินการคืนเงิน
หลักประกันสัญญาในระบบจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์  e-GP ด้วย 
                      1.หลักประกันสัญญาที่เป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคาร  หนังสือค้ าประกันสัญญาฉบับจริง 
เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย จัดท าทะเบียนคุม เมื่อครบก าหนด แจ้งผู้รับจ้างขอคืน   เจ้าหน้าที่ต้องมาบันทึกใน
ระบบ e-GP คืนหลักประกันสัญญา ระบบ e-GP จะปรากฏ “หมดภาระผูกพัน” หากโรงเรียนไม่ด าเนินการใน
ระบบe-GP ผู้รับจ้างจะไม่สามารถด าเนินการธุรกรรมหนังสือค้ าประกันกับธนาคารได้ 

            2.เงินสดน าฝากคลัง เมื่อครบก าหนด โรงเรียนด าเนินการขอถอนคืนเงินฝากหลักประกันสัญญา  
ส่งสพม.33 และผู้รับจ้างได้เงินคืนแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องมาบันทึกในระบบ e-GP คืนหลักประกันสัญญา ระบบ  
e-GP จะปรากฏ “หมดภาระผูกพัน” ทุกครั้ง 
                    สพม.33 ได้แจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบเงินฝากคลังรายการเงินหลักประกันสัญญา และเร่งรัดให้
เบิกถอนคืนให้ผู้ขาย ผู้รับจ้าง เมื่อครบก าหนด ตามหนังสือ ที่ ศธ 04263/1697 ลงวันที่ 11 มกราคม 



๑๘ 
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2561 / หนังสือที่ ศธ 04263/4310 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 และแจ้งในวาระการประชุมผู้บริ หาร
สถานศึกษา ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561/ประจ าเดือน ธันวาคม  2561 ให้เร่งด าเนินการถอนคืนโดยด่วน 
จากการตรวจสอบทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินฝากคลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31   พฤษภาคม   2562 พบว่า
โรงเรียนยังไม่ด าเนินการถอนคืน ดังนี้  

๑. ปีงบประมาณ   2544-2558   จ านวน    36 สัญญา   รวมเงิน   373,767.25  บาท 
๒.  ปีงบประมาณ  2559             จ านวน 11   สัญญา    รวมเงิน   121,930  บาท 
๓.  ปีงบประมาณ  2560(1 ปี)      จ านวน   16  สัญญา   รวมเงิน   202,395  บาท 

จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญ  ก าชับ ก ากับ ติดตาม แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
ตรวจสอบ 

และแจ้งเจ้าหน้าที่การเงินเร่งรัดเบิกถอนคืนหลักประกันสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28  มิถุนายน  2562  
หากล่วงเลยก าหนดนี้ ทาง สพม.33 จะขออนุมัติผู้อ านาจเบิกถอนเงินหลักประกันสัญญา ในเดือน กรกฎาคม 
2562 ตามข้อ 1 ข้อ2 และ ข้อ  3 แล้วน าเงินดังกล่าวส่งคลังจังหวัดเป็นเงินรายได้แผ่นดินต่อไป (สตง.จังหวัด
สุรินทร์ แจ้งทักท้วงในรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน) หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม สพม.33 ได้ที่กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 



๑๙ 
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ล ำดับ ใบน ำฝำก ใบเสร็จรับเงิน วัน เดือน ปี โรงเรียน/สังกัด คู่สัญญำจ้ำง ครบ จ ำนวนเงิน

ท่ีน ำฝำก ก ำหนด

ยอดยกมำ

1 มหิธรวิทยำ โครำชอำนันต์กรู๊ป 1 ปี 3,050.00

2 ส ำโรงทำบวิทยำคม นำงอ ำนวย  ค ำเสนำ 4,200.00

3 ส ำโรงทำบวิทยำคม บ.สตรองฮิลล์อินเตอร์เนช่ันแนล 10,500.00

4 หนองแวงวิทยำคม หจก.ฮุสนำ  คอนสตรัคช่ัน 2 ปี 14,500.00

5 ศรีสุขวิทยำ ร้ำนเชษฐำ 5,650.00

6 เมืองลีงวิทยำ อู่สุริยะ 1,000.00

7 23-ก.พ.-47 ขวำวใหญ่วิทยำ หจก.สุรินทร์เกิดกิจ 8,775.00 47,675.00

ปีงบประมำณ 2552

8 บฝ.12/52 รร.บุแกรงวิทยำ ร้ำนเมืองช้ำงบุคเซ็นเตอร์ 10,910.00 10,910.00

ปีงบประมำณ 2554

9 14-มิ.ย.-54 หนองอียอวิทยำ 5,000.00

10 12ก17233/34 20-มิ.ย.-54 สพม.33 หจก.บุรีรัมย์โชคชัยกำรไฟฟ้ำ 16,900.00

11 12ก05481/26 16-ก.ย.-54 แสงทรัพย์ฯ 5,000.00

12 12ก05481/29 16-ก.ย.-54 โคกตะเคียนวิทยำ ร้ำนบุญพรมอลูมิเนียม 2 ปี 7,500.00

13 12ก05481/32 21-ก.ย.-54 จำรย์วิทยำคำร 14,950.00

14 12ก05481/37 27-ก.ย.-54 นำรำยณ์ค ำผงวิทยำ 5,575.00

15 10ก93992/1 28-ก.ย.-54 สพม.33 หจก.ไพลพิทักษ์ 14,950.00

16 30-ก.ย.-54 พนมดงรักวิทยำ 4,400.00 74,275.00

ปีงบประมำณ 2555

17 บฝ.5 12ก06374/5 12-มี.ค.-55 วีรวัฒน์โยธิน 29,900.00

18 บฝ.20 19-ก.ค.-55 มัธยมจำรพัตวิทยำ หจก.สุรินทร์ศรธนสำร 9,965.00 39,865.00

ปีงบประมำณ 2556

19 ปฝ.25 บร.13ก62025/8 29-ม.ค.-56 วังข่ำพัฒนำ นำยชำญยุทธ   ศรีแก้ว 5,000.00

20 บฝ.37 บร.13ก87430/2 28-มี.ค.-56 แนงมุดวิทยำ หจก.สุรินทร์รุ่งทิพย์ 9,852.50

21 บฝ.47/56 บร13ก87430/27 พ.ค.-56 ประดุ่แก้วประชำสรรค์ ร้ำนทรัพย์เจริญ 9,094.02

22 บฝ.48/56 บร13ก87430/34 พ.ค.-56 หนองขุนศรี หจก.ทับใหญ๋ฯ 5,918.00

23 บฝ.53 ศีขรภูมิพิสัย 12,997.73 42,862.25

ปีงบประมำณ 2557

24 บฝ20/57  บร15ก10577/22 2-ก.ย.-57 ขนำดมอญพิทยำคม บ.เอเซียสรีนคร จ ำกัด 26,250.00 26,250.00

ปีงบประมำณ 2558

25 บฝ.29/58 14 ก 88418/31 25/2/2558 ร.ร.หนองขุนศรีวิทยำ ร้ำนหมูทองก่อสร้ำง 6,250.00

26 บฝ.30/58 14 ก 88418/27 26/2/2558 ร.ร.รัตนบุรี นำงสุภำภรณ์  วงศ์วำน 25,470.00

27 บฝ.35/58 14 ก 88418/44 6/3/2558 ร.ร.โคกตะเคียนวิทยำ บจก. ศรวัสย์  พำวเวอร์  แพลนท์ 7,250.00

28 บฝ.44/58 14 ก 88730/05 16/3/2558 ร.ร.พนำสนวิทยำ บจก. ศรวัสย์  พำวเวอร์  แพลนท์ 27,000.00

29 บฝ.67/58 14 ก 88730/31 25/3/2558 ร.ร.ยำงวิทยำคำร หจก.สุรินทร์วรวุธ 12,250.00

30 บฝ.91/58 14 ก 88941/29 29/4/2558 ร.ร.ประดู่แก้วประชำสรรค์ หจก.โภคทรัพย์  ธุรกิจ 13,200.00

31 บฝ.110/58 14 ก 88939/20 19/8/2558 ร.ร.โคกตะเคียนวิทยำ บ.ฐิติโชติ เอสเตท จ ำกัด 19,250.00

32 บฝ.132/58 14ก 88940/11 2/9/2558 ร.ร.ประดู่แก้วประชำสรรค์ หจก.เหลืองพัฒนำ 10.00                 

33 บฝ.143/58 14 ก 88940/31 11/9/2558 ร.ร.ทุ่งกุลำพิทยำคม นำงศิริพร  ปรำกฏรัตน์(พลำยซิสเต็มส) 2,245.00

34 บฝ.144/58 14 ก 88940/32 11/9/2558 ร.ร.ทุ่งกุลำพิทยำคม นำงศิริพร  ปรำกฏรัตน์(พลำยซิสเต็มส) 6,735.00

35 บฝ.151/58 14 ก 88940/48 18/9/2558 ร.ร.เมืองแกพิทยำสรรค์ บ.ฐิติโชติ เอสเตท จ ำกัด 6,750.00

36 บฝ.157/58 16 ก 73231/15 25/9/2558 ร.ร.มัธยมจำรพัตวิทยำ บริษัท ศูนย์รวมครุภัณฑ์ 2000 5,520.00 131,930.00

รวม 373,767.25 373,767.25

หมำยเหตุ  : สพม.ได้แจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลและด ำเนินกำรขอถอนคืนหลักประกันสัญญำให้ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำงแล้ว

บัดน้ีล่วงเลยเวลำนำนแล้ว  

ได้ขออนุมัติผู้มีอ ำนำจถอนคืนเงินหลักประกันสัญญำท่ีคงค้ำงส่งคืนเป็นเงินรำยได้แผ่นดินต่อไป

รับมำจำก สพป.สร.1

ทะเบียนคุมเงินฝำกหลักประกันสัญญำ

คงเหลือ ณ 31    พฤษภำคม  2562  ท่ีหมดภำระผูกพันแต่ยังมิได้จ่ำยคืนผู้มีสิทธ์ิ



๒๐ 

  
 
 
 
  

 

วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล ำดับ ใบน ำฝำก ใบเสร็จรับเงิน วัน เดือน ปี โรงเรียน/สังกัด คู่สัญญำจ้ำง ครบ จ ำนวนเงิน

ท่ีน ำฝำก ก ำหนด

ปีงบประมำณ 2559

1 บฝ.1/59 16 ก 73458/5 6/10/2558 ร.ร.ตำคงวิทยำรัชมังคลำ ฯหจก.เหลืองพัฒนำ 1 ปี 9,405.00

2 บฝ.10/5916 ก 73458/50 12/11/2558 ร.ร.วีรวัฒน์โยธิน นำยนรินทร์   กระบวนงำม 2  ปี 25,000.00

3 บฝ.11/5917 ก 12101/1 12/11/2558 ร.ร.วีรวัฒน์โยธิน นำยนรินทร์   กระบวนงำม 1 ปี 10,000.00

4 บฝ.13/5917 ก 12101/3 16/11/2558 ร.ร.หนองสนิทวิทยำ หจก.นำมสว่ำงกิจก่อสร้ำง 1 ปี 7,500.00

5 บฝ.15/5917 ก 12101/6 18/11/2558 ร.ร.ประดู่แก้วประชำสรรค์  นำยฐิติวัฒน์  ศิลำขำว 1 ปี 7,500.00

6 บฝ.27/5917 ก 12101/19 23/11/2558 ร.ร.จำรย์วิทยำคำร บริษัท วีซี อินฟินิต้ีซิสเต็ม  จ ำกัด 1 ปี 7,500.00

7 บฝ.40/5917 ก 12101/35 25/11/2558 ร.ร.พนำสนวิทยำ หจก.ชวัลวิทย์ คอนสตรัคช่ัน 1 ปี 10,000.00

8 บฝ.89/5918ก 16036/07 8/4/2559 ร.ร.ตำคงวิทยำ รัชมังคลำภิเษกร้ำนบุญเจริญ 1  ปี 7,500.00

9 บฝ.95/5918ก 19929/21 28/6/2559 ร.ร.ศีขรภูมิพิสัย ร้ำนบุญทรัพย์     2 ปี 7,525.00

10 บฝ.101/5918ก 19961/49 8/9/2559 ร.ร.ขนำดมอญพิทยำคม ร้ำนสมบัติก่อสร้ำง 1 ปี 25,000.00

11 บฝ.102/5918ก 19961/50 9/9/2559 ร.ร.โคกตะเคียนวิทยำ หจก.ชวัลวิทย์  คอนสตรัสช่ัน 1 ปี 5,000.00

รวม 121,930.00

สพม.ได้แจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลและด ำเนินกำรขอถอนคืนหลักประกันสัญญำให้ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำงแล้ว

บัดน้ีล่วงเลยเวลำนำนแล้ว  

ได้ขออนุมัติผู้มีอ ำนำจถอนคืนเงินหลักประกันสัญญำท่ีคงค้ำงส่งคืนเป็นเงินรำยได้แผ่นดินต่อไป

ทะเบียนคุมเงินฝำกหลักประกันสัญญำ

ยอดคงเหลือท่ียังไม่เบิกถอน ปีงบประมำณ 2559

เพียงวันท่ี 31  พฤษภำคม   2562

หมำยเหตุ  :



๒๑ 

  
 
 
 
  

 

วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

 

ล ำดับ ใบน ำฝำก ใบเสร็จรับเงิน วัน เดือน ปี โรงเรียน/สังกัด คู่สัญญำจ้ำง ครบ จ ำนวนเงิน

ท่ีน ำฝำก ก ำหนด

ยอดยกมำ

1 มหิธรวิทยำ โครำชอำนันต์กรู๊ป 1 ปี 3,050.00

2 ส ำโรงทำบวิทยำคม นำงอ ำนวย  ค ำเสนำ 4,200.00

3 ส ำโรงทำบวิทยำคม บ.สตรองฮิลล์อินเตอร์เนช่ันแนล 10,500.00

4 หนองแวงวิทยำคม หจก.ฮุสนำ  คอนสตรัคช่ัน 2 ปี 14,500.00

5 ศรีสุขวิทยำ ร้ำนเชษฐำ 5,650.00

6 เมืองลีงวิทยำ อู่สุริยะ 1,000.00

7 23-ก.พ.-47 ขวำวใหญ่วิทยำ หจก.สุรินทร์เกิดกิจ 8,775.00 47,675.00

ปีงบประมำณ 2552

8 บฝ.12/52 รร.บุแกรงวิทยำ ร้ำนเมืองช้ำงบุคเซ็นเตอร์ 10,910.00 10,910.00

ปีงบประมำณ 2554

9 14-มิ.ย.-54 หนองอียอวิทยำ 5,000.00

10 12ก17233/34 20-มิ.ย.-54 สพม.33 หจก.บุรีรัมย์โชคชัยกำรไฟฟ้ำ 16,900.00

11 12ก05481/26 16-ก.ย.-54 แสงทรัพย์ฯ 5,000.00

12 12ก05481/29 16-ก.ย.-54 โคกตะเคียนวิทยำ ร้ำนบุญพรมอลูมิเนียม 2 ปี 7,500.00

13 12ก05481/32 21-ก.ย.-54 จำรย์วิทยำคำร 14,950.00

14 12ก05481/37 27-ก.ย.-54 นำรำยณ์ค ำผงวิทยำ 5,575.00

15 10ก93992/1 28-ก.ย.-54 สพม.33 หจก.ไพลพิทักษ์ 14,950.00

16 30-ก.ย.-54 พนมดงรักวิทยำ 4,400.00 74,275.00

ปีงบประมำณ 2555

17 บฝ.5 12ก06374/5 12-มี.ค.-55 วีรวัฒน์โยธิน 29,900.00

18 บฝ.20 19-ก.ค.-55 มัธยมจำรพัตวิทยำ หจก.สุรินทร์ศรธนสำร 9,965.00 39,865.00

ปีงบประมำณ 2556

19 ปฝ.25 บร.13ก62025/8 29-ม.ค.-56 วังข่ำพัฒนำ นำยชำญยุทธ   ศรีแก้ว 5,000.00

20 บฝ.37 บร.13ก87430/2 28-มี.ค.-56 แนงมุดวิทยำ หจก.สุรินทร์รุ่งทิพย์ 9,852.50

21 บฝ.47/56 บร13ก87430/27 พ.ค.-56 ประดุ่แก้วประชำสรรค์ ร้ำนทรัพย์เจริญ 9,094.02

22 บฝ.48/56 บร13ก87430/34 พ.ค.-56 หนองขุนศรี หจก.ทับใหญ๋ฯ 5,918.00

23 บฝ.53 ศีขรภูมิพิสัย 12,997.73 42,862.25

ปีงบประมำณ 2557

24 บฝ20/57  บร15ก10577/22 2-ก.ย.-57 ขนำดมอญพิทยำคม บ.เอเซียสรีนคร จ ำกัด 26,250.00 26,250.00

ปีงบประมำณ 2558

25 บฝ.29/58 14 ก 88418/31 25/2/2558 ร.ร.หนองขุนศรีวิทยำ ร้ำนหมูทองก่อสร้ำง 6,250.00

26 บฝ.30/58 14 ก 88418/27 26/2/2558 ร.ร.รัตนบุรี นำงสุภำภรณ์  วงศ์วำน 25,470.00

27 บฝ.35/58 14 ก 88418/44 6/3/2558 ร.ร.โคกตะเคียนวิทยำ บจก. ศรวัสย์  พำวเวอร์  แพลนท์ 7,250.00

28 บฝ.44/58 14 ก 88730/05 16/3/2558 ร.ร.พนำสนวิทยำ บจก. ศรวัสย์  พำวเวอร์  แพลนท์ 27,000.00

29 บฝ.67/58 14 ก 88730/31 25/3/2558 ร.ร.ยำงวิทยำคำร หจก.สุรินทร์วรวุธ 12,250.00

30 บฝ.91/58 14 ก 88941/29 29/4/2558 ร.ร.ประดู่แก้วประชำสรรค์ หจก.โภคทรัพย์  ธุรกิจ 13,200.00

31 บฝ.110/58 14 ก 88939/20 19/8/2558 ร.ร.โคกตะเคียนวิทยำ บ.ฐิติโชติ เอสเตท จ ำกัด 19,250.00

32 บฝ.132/58 14ก 88940/11 2/9/2558 ร.ร.ประดู่แก้วประชำสรรค์ หจก.เหลืองพัฒนำ 10.00                 

33 บฝ.143/58 14 ก 88940/31 11/9/2558 ร.ร.ทุ่งกุลำพิทยำคม นำงศิริพร  ปรำกฏรัตน์(พลำยซิสเต็มส) 2,245.00

34 บฝ.144/58 14 ก 88940/32 11/9/2558 ร.ร.ทุ่งกุลำพิทยำคม นำงศิริพร  ปรำกฏรัตน์(พลำยซิสเต็มส) 6,735.00

35 บฝ.151/58 14 ก 88940/48 18/9/2558 ร.ร.เมืองแกพิทยำสรรค์ บ.ฐิติโชติ เอสเตท จ ำกัด 6,750.00

36 บฝ.157/58 16 ก 73231/15 25/9/2558 ร.ร.มัธยมจำรพัตวิทยำ บริษัท ศูนย์รวมครุภัณฑ์ 2000 5,520.00 131,930.00

รวม 373,767.25 373,767.25

หมำยเหตุ  : สพม.ได้แจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลและด ำเนินกำรขอถอนคืนหลักประกันสัญญำให้ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำงแล้ว

บัดน้ีล่วงเลยเวลำนำนแล้ว  

ได้ขออนุมัติผู้มีอ ำนำจถอนคืนเงินหลักประกันสัญญำท่ีคงค้ำงส่งคืนเป็นเงินรำยได้แผ่นดินต่อไป

รับมำจำก สพป.สร.1

ทะเบียนคุมเงินฝำกหลักประกันสัญญำ

คงเหลือ ณ 31    พฤษภำคม  2562  ท่ีหมดภำระผูกพันแต่ยังมิได้จ่ำยคืนผู้มีสิทธ์ิ

มติที่ประชุม รับทราบ 



๒๒ 

  
 
 
 
  

 

วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

 
 

๓.๕ กลุ่มส่งเสริมเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ๓.๕.1 การด าเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone 
C) ในสถานศึกษา 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ เริ่มด าเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล โดยแบ่งพ้ืนที่ด าเนิน
โครงการออกเป็น ๘ กลุ่มสัญญา และได้ก าหนดรูปแบบประเภทบริการส าหรับสถานศึกษา เป็น ๓ ประเภท 
ได้แก่ (๑) บริการศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณะ (ศูนย์ USO Net) (๒) บริการห้องอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO 
Wrap) และ (๓) บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (USO Wi-Fi) ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จ านวนทั้งสิ้น 3 โรงเรียน ได้แก่ 
 1.โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา  ประเภทบริการห้องอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Wrap) 
 2.โรงเรียนหนองอียอวิทยา ประเภทบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (USO Wi-Fi) 
 3.โรงเรียนดอนแรดวิทยา   ประเภทบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (USO Wi-Fi) 
 ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แจ้งโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการดังกล่าวข้างต้นรับทราบ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  ๓.๕.2 การติดตามการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ด าเนินการนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2562 นั้น 
 ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ขอให้ผู้รับผิดชอบ
งาน DLIT ของแต่ละสถานศึกษา รายงานการติดตามการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทางเว็บไซต์ http://gg.gg/DLIT162 ภายใน
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เพ่ือจักได้รวบรวมข้อมูลและรายงานให้กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทราบต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 
 



๒๓ 

  
 
 
 
  

 

วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

๓.๖ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ๓.๖.๑ การเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาประกอบการ
ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูสายงานการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

  ด้วย ก.ค.ศ.ได้แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๒๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนด
หลักสูตรต้องมีองค์ประกอบด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความเป็นครู และคุณลักษณะที่คาดหวัง โดยมีเงื่อนไข 
เป็นหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

  ต่อมา ก.ค.ศ. (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๘๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม 
๒๕๖๒) มีมติให้ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณารับรองหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดส่ง
หลักสูตรการอบรมที่เป็นผู้ด าเนินการจัดอบรมเองหรือร่วมกับหน่วยงานภายนอก เป็นหลักสูตรที่มีงบประมาณ
ในการด าเนินการหรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ส าหรับสถานศึกษาให้ส่งหลักสูตร
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้รวบรวมและกรอกข้อมูลในนามส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (เฉพาะ
หลักสูตร 
ที่มีผลส าเร็จตามหลักสูตรการพัฒนาไม่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ  
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 มีผลบังคับใช้) เพ่ือให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณารับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถน าผลการพัฒนามานับเป็น
ชั่วโมงการพัฒนา ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยจัดส่งหลักสูตรตามแบบ google form ที่หน้าเว็บไซต์ 
สพค.  
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ชื่อหลักสูตร………………………… 
  ๒) วัตถุประสงค์…………………………… 
  ๓) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและปริมาณ……………………………. 
  ๔) กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
    มัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย  อ่ืนๆ..... 
  ๕) กลุ่มเป้าหมายวิทยฐานะของผู้เข้าอบรม  
    ครูผู้ช่วย   ครู   ครูช านาญการ  ครูช านาญการพิเศษ 
                                ครูเชี่ยวชาญ  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ  



๒๔ 

  
 
 
 
  

 

วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

  ๖) จ านวนผู้เข้ารับการอบรมต่อรุ่น.......................................... 
  ๗) เกณฑ์การผ่านการอบรมของผู้เข้ารับการพัฒนา....................... 
  ๘) โครงสร้างเนื้อหาที่ส าคัญพอสังเขป 
    ด้านความรู้..................................... 
     ด้านทักษะ...................................... 
    ด้านความเป็นครู............................ 
    ด้านคุณลักษณะสอดคล้องตามวิทยฐานะ........................................ 
  ๙) วิทยากร (ระบุต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร) 
  ๑๐) จ านวนวิทยากร 
  ๑๑) จ านวนชั่วโมงการพัฒนา 
  ๑๒) สถานที่จัดอบรม 
  ๑๓) การด าเนินการพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ ....................   (ตอบเป็นข้อ) 
  ๑๔) การด าเนินการพัฒนา ด้านสถานที่และแหล่งเรียนรู้............... (ตอบเป็นข้อ) 
  ๑๕) การด าเนินการด้านการก ากับ ติดตามผลการพัฒนา...................... (ตอบเป็นข้อ) 
  ๑๖) จ านวนผู้ผ่านการพัฒนา…….คน  (แนบไฟล์รายชื่อผู้ผ่านการอบรม และให้ ผอ.สพท.ลง
นามก ากับบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาทุกแผ่น) 
  ๑๗) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (อย่างน้อย ๒ คน) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
๓.๖.๒ การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจ าปี ๒๕๖๒ 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.) ก าหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และผู้มีคุณูปการ 
เป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความอุตสาหะ เสียสละ และอุทิศตนในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพจนเป็น
ที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจ าปี ๒๕๖๒ 
จ านวน ๘๓๗ รางวัล แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

  ๑) ประเภทบุคคล จ านวน ๗๖๐ รางวัล  
  ๒) ประเภทหน่วยงาน      จ านวน ๗๗ รางวัล 

ประเภทบุคคล แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้ 
   กลุ่มท่ี ๑ ครูและคณาจารย์ 
   กลุ่มท่ี ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา 
   กลุ่มท่ี ๓ ผู้บริหารการศึกษา 



๒๕ 

  
 
 
 
  

 

วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

   กลุ่มท่ี ๔ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
   กลุ่มท่ี ๕ ผู้มีคุณูปการ 
รางวัลระดับประเทศ  
 ประเภทบุคคล  
 ชนะเลิศ จะได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท 
 รองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท 
 รองชนะเลิศอันดับ ๒ จะได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ประเภทหน่วยงาน 
 ชนะเลิศ จะได้รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 รองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท 
 รองชนะเลิศอันดับ ๒ จะได้รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท 
รางวัลระดับจังหวัด 
                     ประเภทบุคคล จ านวน ๑๕ รางวัล (กลุ่มละ ๓ รางวัล) จะได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี เกียรติ
บัตร และเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท                                                                                
       ประเภทหน่วยงาน ๑ รางวัล จะได้รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท  

หมายเหตุ ก าหนดส่งใบสมัคร พร้อมเอกสาร จ านวนไม่เกิน ๓๐ หน้า จ านวน ๕ เล่ม ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

3.7 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

   ๓.๗.1  การมอบหมายผู้แทนของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการเป็นคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดสุรินทร์ 
 

 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เกิดขึ้นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ            
ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6 ซึ่งมีสาระส าคัญว่า ในแต่ละ
จังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” 

อ านาจหน้าที่ กศจ.  ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในแต่ละเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
            (1) ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลายในจังหวัด 
            (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 



๒๖ 

  
 
 
 
  

 

วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

            (3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการด าเนินงาน
ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
            (4) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
จังหวัดต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพ่ือใช้อ านาจตาม
ข้อ ๒ (๔) 
            (5) ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
            (6) วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่
สถานศึกษา 
            (7) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพ่ือ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ได้ตามความจ าเป็น 
            (8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมาย 

 
โครงสร้างของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ (กศจ.สุรินทร์) 
1.ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์      ประธานกรรมการ 
2.ศึกษาธิการภาค 14       รองประธานกรรมการ 
3.ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรรมการ 
4.ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    กรรมการ 
5.ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   กรรมการ 
6.ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
7.ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   กรรมการ 
8.ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    กรรมการ 
9.ผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนองค์กรภาคเอกชน     กรรมการ 
10.ผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนองค์กรวิชาชีพ     กรรมการ 
11.ผู้แทนคุณวุฒิผู้แทนภาคประชาชน     กรรมการ 
12.ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
13.ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
14.ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
15.ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์      กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 



๒๗ 

  
 
 
 
  

 

วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

 
รายช่ือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์(กศจ.สุรินทร์) 
1.ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์      ประธานกรรมการ 
   (นายประภัสสร์ มาลากาญจน์) 
2.ศึกษาธิการภาค 14       รองประธานกรรมการ 
3.นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ      กรรมการ 
   ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ 
   ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
4.ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    กรรมการ 
5.นายพรรษา  ฉายกล้า       กรรมการ 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
   ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6.นางสาวนิสากร  เกษอารี      กรรมการ 
   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
7.นายประเสริฐ  บุญเรือง       กรรมการ 
   รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    
8.ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    กรรมการ 
9.ผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนองค์กรภาคเอกชน     กรรมการ 
10.ผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนองค์กรวิชาชีพ     กรรมการ 
11.ผู้แทนคุณวุฒิผู้แทนภาคประชาชน     กรรมการ 
12.ผู้ทรงคุณวุฒ ิ       กรรมการ 
13.ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
14.ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
15.ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์      กรรมการและเลขานุการ 
     (นางวิมลมาลย์ รินไธสง)        
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 



๒๘ 

  
 
 
 
  

 

วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

  ๓.๗.2  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 
  ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด จ านวน 7  แห่ง          
ที่ได้รับจัดสรรอัตราว่าง  เพ่ือด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตุพิเศษ ยืนยันความต้องการครูตามสาขาวิชา  ซึ่ง
โรงเรียนทั้ง 7  แห่ง ได้รายงานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏดังนี้ 

1.โรงเรียนรัตนบุรี    วิชาเอก คอมพิวเตอร์ 
2.โรงเรียนประสาทวิทยาคาร   วิชาเอก ภาษาไทย 
3.โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  วิชาเอก สังคมศึกษา 
4.โรงเรียนกระเทียมวิทยา  วิชาเอก เคมี 
5.โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 
6.โรงเรียนเมืองลีงวิทยา  วิชาเอก ชีววิทยา 
7.โรงเรียนห้วยจริงวิทยา  วิชาเอก คณิตศาสตร์ 

 
  บัดนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดการคัดลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีกรณีที่มีความ
จ าเป็นและมีเหตุพิเศษ  โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าข้อมูลต าแหน่งว่างที่ใช้ส าหรับการคัดเลือก  
ไปให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการคัดเลือกต่อไป 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ได้จัดท าข้อมูลต าแหน่งว่างที่ใช้ส าหรับ
การคัดเลือก  พร้อมยืนยันความต้องการครูตามสาขาวิชา  ของโรงเรียนทั้ง 7 แห่ง ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุรินทร์เรียบร้อย  เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.8 กลุ่มนโยบายและแผน 
 

๓.๘.๑ แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
                      ดว้ยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท ให้โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  ดังนี้ 
                     ๑) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา รายการครุภัณฑ์ประจ า
ห้องปฏิบัติการ ม.ต้น จ านวน ๑๖ แห่ง งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๙,๖๐๑,๒๐๐ บาท(เก้าล้านหกแสนหนึ่งพันสอง
ร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 



๒๙ 

  
 
 
 
  

 

วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

ที ่ โรงเรียน งบประมาณ(บาท) 
๑ โคกตะเคียนวิทยา  ๖๐๐,๒๐๐  
๒ จารย์วิทยาคาร   ๖๐๐,๒๐๐  
๓ ตาเบาวิทยา    ๖๐๐,๒๐๐ 
๔ เทพอุดมวิทยา   ๖๐๐,๒๐๐ 
๕ ธาตุศรีนคร   ๖๐๐,๒๐๐    
๖ แนงมุดวิทยา  ๖๐๐,๒๐๐ 
๗ โนนเทพ ๖๐๐,๒๐๐ 

๘ ปราสาทเบงวิทยา   ๕๙๘,๒๐๐ 
๙ พญารามวิทยา  ๖๐๐,๒๐๐ 

๑๐ พระแก้ววิทยา  ๖๐๐,๒๐๐ 
๑๑ มัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์                      ๖๐๐,๒๐๐  
๑๒ ลานทรายพิทยาคม  ๖๐๐,๒๐๐ 
๑๓ ศรีณรงค์พิทยาลัย   ๖๐๐,๒๐๐ 
๑๔ สุรินทร์ภักดี  ๖๐๐,๒๐๐ 
๑๕ หนองขุนศรีวิทยา ๖๐๐,๒๐๐ 
๑๖ หนองสนิทวิทยา   ๖๐๐,๒๐๐ 
 รวม ๑๖ แห่ง ๙,๖๐๑,๒๐๐ 

                    
                  
     ๒) จากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า กิจกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า รายการครุภัณฑ์
ประจ าห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย จ านวน ๔ แห่ง งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๘๐๐ บาท(สองล้านสี่แสนแปด
ร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน งบประมาณ(บาท) 
๑ กาบเชิงวิทยา ๖๐๐,๒๐๐ 
๒ บัวเชดวิทยา ๖๐๐,๒๐๐ 
๓ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ๖๐๐,๒๐๐ 
๔ สนมวิทยาคาร ๖๐๐,๒๐๐ 
 รวม ๔ แห่ง  ๒,๔๐๐,๘๐๐ 



๓๐ 

  
 
 
 
  

 

วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  จึงให้โรงเรียนเร่งด าเนินการจัดซื้อตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ จะก่อ
หนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น  โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศหรือค าสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหมดความจ าเป็นในการ
ด าเนินงานหรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอ่ืนแล้ว   รวมทั้งไม่สามารถด าเนินการได้ทัน ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดให้แจ้งส่งคืนงบประมาณโดยด่วน และขอให้โรงเรียนด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้ถูกต้อง
ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งด าเนินการอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๘.๒ แจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ให้การอุดหนุนงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ จ านวน ๑๗ โครงการ รวมเป็นเงิน ๕,๙๒๔,๐๐๐ บาท(ห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาท
ถ้วน) รายละเอียดตามรายชื่อที่แนบ และแจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

๑. แจ้งขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการ 
๒. ห้ามด าเนินการหรือก่อหนี้ผูกพัน ก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สุรินทร์ 
๓. ก่อนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจะต้องจัดท าบันทึกข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
๔. เมื่อได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์แล้ว ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ไว้เป็นหลักฐาน 
๕. ในการด าเนินโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทรม์ีหน้าที่ติดตามผลการด าเนินโครงการ

จนแล้วเสร็จ หากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ไม่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์สามารถเรียกเงินเท่ากับจ านวนที่
อุดหนุนไปทั้งหมดคืนโดยเร็ว 

๖. การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับในครั้งนี้ ให้ด าเนินการตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ถือปฏิบัติ 



๓๑ 

  
 
 
 
  

 

วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

๗. การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต้องใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานสมทบ
ก่อนเป็นอันดับแรก หากไม่เพียงพอจึงจะสามารถใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ได้ 

๘. เมื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงายผลการด าเนินงานตาม
แบบที่ก าหนด พร้อมส าเนาใบเสร็จรับเงินและหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุรินทร์ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือให้
ส่งคืนในคราวเดียวกัน 

๙. เก็บรักษาหลักฐานการด าเนินการไว้เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องตรวจสอบต่อไป 
๑๐. ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จะสามารถเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อมี

รายได้เพียงพอ 
               ดังนั้น หากโรงเรยีนมีความประสงค์จะด าเนินการตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าว  ให้
ด าเนินการ จัดส่งเอกสารให้ส านักงานเขตฯ ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้  

               ๑. แจ้งขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการ โดยจัดส่งส าเนาโครงการและแผนปฏิบัติงาน   
                               ๒. จัดท าบันทึกข้อตกลงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
๓๓ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์   
                               ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ จะมีหนังสือแจ้งโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



  
 
 
 
  

 ๓๒ 

วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
  

 ๓๓ 

วาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
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9. กลุ่มกฎหมายและคดี 

ขอความร่วมมือด าเนินการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) 

 ด้วย สพฐ.ก าหนดให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 225 เขต  ด าเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในเข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ในระบบ ITA Online ระหว่างวันที่ 3-14 มิถุนายน 2562 และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ระหว่างวันที่ 17-28 มิถุนายน 2562 นั้น   

สพม.33 ได้ด าเนินการขอข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา (ออนไลน์) และได้รับข้อมูลการตอบรับ
จ านวน 72 ราย (รายละเอียดตามรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ) ซึ่งในระหว่างวันที่ 17-28 
มิถุนายน 62 สพฐ.จะจัดส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ไปยังอีเมล์ส่วนตัวของท่านโดยตรง โดยช่อง
ทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT จะอยู่ในลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามาตอบในระบบ ITA Online ในช่วงเวลาที่ 
สพฐ.ก าหนด  

 ดังนั้น สพม.33 จึงขอความร่วมมือทุกท่านที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ของ สพม.33 ได้เข้าไป
ตรวจสอบอีเมล์ส่วนตัวของท่าน แล้วได้โปรดด าเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 
ภายในระหว่างวันที่ 17-28 มิถุนายน 2562  ทั้งนี้ข้อมูลการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT สพฐ.เป็นผู้ด าเนินการ
ประมวลผลคะแนนและเป็นความลับ  
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มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๓/๒๕๖๒ 

 
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 


