
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

 

รายงานการประชุม 
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  

คร้ังที่  ๑/๒๕๖๑ 
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ณ  ห้องประชุมโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร ์
ผู้มาประชุม  
 ๑. นายส าเริง บุญโต   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33     ประธานที่ประชุม   
 ๒. นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓     รองประธาน  
 ๓. ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยหรือตัวแทนทุกกลุ่ม/หน่วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓  
 ๔. ผู้บริหารสถานศึกษา/ตัวแทน 85 โรงเรียน 
 ๕. เจ้าหน้าที่ สพม.33 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นางลัดดาวัลย์ ไชยา  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   ไปราชการ 
ก่อนวาระประชุม 
 ๑. มอบเงินสร้างบ้านคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ตามโครงการบ้านน้ าใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ด้วยการระดม
ทรัพยากร จัดสร้างบ้านให้นักเรียนที่ขาดแคลนที่พักอาศัย หลังที่ ๓ และได้พิจารณาก าหนดมอบเงินให้นางสาว
กรรณิการ์  ใจดี  โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา  จ านวน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท   (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
 ๒. มอบเกียรติบัตรให้แก่นายศึกษก พงสุวรรณ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ที่ได้รับรางวัลชมเชยใน
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา  เขต ๓๓  โดยมีรายชื่อดังนี้ 
  ๓. มอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น “ประจ าปี  ๒๕๕๙  ดังต่อไปนี้ 

ประเภท ล าดบัที่ ช่ือ – สกลุ สถานศึกษา 

ผู้บริหาร ๑ ว่าที่ร้อยตรีอภนิันท์  จันทเขต  โรงเรียนพนมดงรักวทิยา 

 ๒ นายภทัรพล  หมวกเหลก็  โรงเรียนสิรินธร 

 ๓ นางณฐัชานันท์ พระทองสุขสกลุ  โรงเรียนวรีวฒัน์โยธิน 

ผู้สอน ๑ นางสร้อยเพชร วุฒิงาม  โรงเรียนแกศึกษาพฒันา 

 ๒ นายเอกพล สีบาง  โรงเรียนหนองอยีอวทิยา 

 ๓ นายเรืองณวนิ มีดนิด า  โรงเรียนพนมดงรักวทิยา 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

 ๔. มอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น “ประจ าปี  ๒๕๕๙   ดังต่อไปนี้ 
ชั้นที่ ๒ 

1.  ลว. ประกาศิต  หมั่นยืน  โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 
2.  ลญ. ฤทธา  ทองน า  โรงเรียนสุรวิทยาคาร 

ชั้นที่ ๓ 
1. ลญ. สหรัฐ  ทองจันทร์  โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 
2. ลญ. บารมี  ขันสีลา  โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 
3. ลว. ธรีภัทร  สาโสภา  โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
4. ลญ. ภูมิฐาน  ศรีใหญ่  โรงเรียนรัตนบุรี 
5. ลญ. ณัฐพล  ใจหาญ  โรงเรียนรัตนบุรี 
6. ลญ. สุวรรณภัทร์  ธนพรชัยสทิธิ์ โรงเรียนรัตนบุรี 
7. ลญ. มงคล  ฟ้องเขตต์  โรงเรียนรัตนบุรี 
8. ลญ. ภานุพงศ์  บุดดา  โรงเรียนรัตนบุรี 
9. นญ. ภัทรวดี  อินทร์ส าราญ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 
10. ลญ. ปวิธ  แก้วปลั่ง  โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 
11. ลญ. ราเชนร์  สมจิตร  โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 
12. ลญ. ฤทธา  ทองน า  โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
13. ลญ. ธีรภัทร  บุตรเทศน์  โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
14. ลญ. ศิวกร  ชุ่มขุนทด  โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
15. ลญ. ธราเทพ  ทองกลาง  โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
16. ลญ. ภีรพัฒน์  อภิชาตวาณิช โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
17. ลญ. สันติภาพ  พัฒนศิริวงศ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
18. ลญ. พงศธร  ผูกดวง  โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
19. ลญ. ภูวนา  หวลระลึก  โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
20. ลญ. จิรจรัส  นิยมทว ี  โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
21. ลญ. ธนวัฒน ์ ปิยไพร  โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
22. ลญ. ปัณณทัต  กุศลส่ง  โรงเรียนสุรวิทยาคาร 

 

 ๔ นายนฤพนัธ์ ภกัด ี  โรงเรียนโคกยางวทิยา 

 ๕ นายจรูญ ชัยยิง่  โรงเรียนวรีวฒัน์โยธิน 

ผู้สนับสนุน ๑ นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๓ 

 ๒ นายศรีสุนทร ส่งเสริม  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๓ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

 ๕ การมอบรางวัลบุคลากร สพฐ.ดีเด่นครั้งที่ 12 ระดับช านาญการพิเศษ นางประดิษฐา นักทรัพยากรบุคคล 
และระดับช านาญงาน ได้แก่นางจุไรภรณ์ สิริไสย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑. ขอขอบคุณนายไชยสิทธิ์ ชิดขอบและคณะครูทุกคนที่เอ้ือเฟ้ือสถานที่ โดยวันนี้มีพิธีมอบสนาม
กีฬา โดยอธิบดีกรมพลศึกษาในวันนี้ 
 ๒. ขอชื่นชมยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลและทุกคน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ
การสร้างบ้านหลังที่ 3 โดยการจ าหน่ายเสื้อมอบบ้านน้ าใจ 
 ๓. ขอขอบคุณในความร่วมมือในการจัดงาน สพฐ.เกมส์ ให้ส าเร็จลุล่วง ในส่วนที่ต้องแก้ไขเช่น 
ที่นั่ง คณะกรรมการตัดสิน ในครั้งต่อไปจะได้เข้มงวดและปรับปรุง 
 ๔. ขอบคุณครูและนักเรียนที่ได้ไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 20-22 
ธันวาคม 2560  ณ จังหวัดขอนแก่น  ผลการแข่งขันปีนี้อยู่ในระดับดี  ซึ่งการแข่งขันต่อไปที่ ม.ธรรมศาสตร์รังสิต 
 ๕. จากรายงานพุธเช้าข่าวสพฐ. มีประเด็นที่ส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 1. ให้ครูทุกคนได้รับรู้และรับฟัง
รายการอาจใช้รูปแบบการฟังเทป และให้รายงานผลการรับฟังออนไลน์ 2. จะมีการปรับรายการมาเป็นเวลา 7.30 
น. เพื่อให้โรงเรียนหรือเขตพ้ืนที่ที่มีผลงานได้มีโอกาส น าเสนอผลงานเป็นคลิป โฆษนา ไม่เกิน 30 วินาทีให้ส่งมาท่ี
เขตพ้ืนที่เพ่ือส่งต่อไปยัง สพฐ. หรือ วีทีอาร์งานที่สนองนโยบายเช่น STEM ศึกษา ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ PLC การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เวลา ประมาณ 3-5 นาที 
 ๖. ผลจากการพบปะของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 29 ธ.ค. ที่ผ่านมา เรื่องการปรับ
ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต จาก MOE net มาเป็น uni net หรือให้เอกชนมาด าเนินการกรณีท่ีไม่เพียงพอ และหาก
มีปัญหาให้แจ้ง ICT  การนี้ปรับปรุงมีวัตถุประสงคเ์พ่ือน าไปสู่พัฒนาผู้เรียน เพ่ือสร้างเสริมให้มีโอกาสเท่าเทียมกัน 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า ติวออนไลน์ ติวฟรีดอทคอม  
 7. โครงการร่วม การจัดท าหลักสูตรการศึกษาสู่อาชีพ ของ อบจ. โดย ได้มีการประเมินโรงเรียน
เบื้องต้น 8 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และจะได้มีการคัดเลือกต่อไป 
 8. ผู้บริหารต้องลึกซึ้งในภารกิจ ในงานมาตรฐานโรงเรียน งานนโยบาย ต้องชัดเจนและ
ขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์เพ่ือพิชิตงานนโยบายและใส่ใจในเชิงพ้ืนที่ โรงเรียนใช้ศักยภาพแต่ละบริบทของ
โรงเรียนเพ่ือตอบสนองชุมชนหรือพ้ืนที่ของโรงเรียน 
 9. การเตรียมสอบ O-Net ม.3 ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ม.6 ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 
สามารถน าติวฟรี หรือบูลพรินท์มาเสริม 
 10. การก าหนดเสปค ความเป็น SMART ของแต่ละเรื่อง ในการขับเคลบื่อนไปสู่เป้าหมาย
ความส าเร็จที่ เพลาเพลิน โดยจะมีตัวแทนผู้บริหารสรุปน าเสนอ โดยหากมีการแก้ไขปรับปรุงสามารถเสนอได้ก่อน
ประกาศน าเสนอใช้ ได้แก่ SMARTdirector คือช้าง smart teacher ครูด ี,ตัวชี้วัดที่เปน็รายละเอียดประกอบ สมาร์ 
student คือเด็กซาเรน 8 ตัว เป็นต้น 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๔ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

 11. สหวิทยาเขต และเขตพ้ืนที่โดย ศึกษานิเทศจะออกนิเทศตามนโยบาย โดยกระตุ้นการ
เตรียมการโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นการนิเทศติดตามงานตามนโยบายและตามมาตรฐานฯ เป็นการให้ก าลังใจ  
กรณีท่ีผู้บริหารไม่อยู่ แจ้งรักษาการให้ทราบด้วย   
  
  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
 ด้วยฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม
๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณา  
โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุม ได้จากหน้าเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 
(รูปครุฑ) (แจ้งแก้ไขที่กลุ่มอ านวยการ) 
 
 
 
 มติที่ประชุม มีมติรับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
เพ่ือทราบเพ่ิมเติมโดย  นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพม.33 
  ๑. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าตรวจระบบการเงิน บัญชีและสินทรัพย์ ของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ ซึ่งตรวจปีงบประมาณ 2559 ซึ่งเป็นการตรวจปกติ เมื่อวันที่ 12-
29 ธันวาคม 2560 ซึ่งต่อไปจะมีการตรวจสอบในระดับโรงเรียน จึงขอเน้นย้ าข้อสังเกตซ่ึงมีรายละเอียดตามวาระใน
กลุม่การเงินและสินทรัพย์ ที่ส าคัญดังนี้ 
   -ระบบบัญชี ระบบใบเสร็จรับเงิน  
   -ระบบการเงิน ตู้นิรภัย บัญชีคงเหลือประจ าวันซึ่งต้องตรงกับบัญชีในตู้นิรภัย  
   -ระบบพัสดุ การจัดซื้อจัดหา การเบิกจ่ายพัสดุ การตรวจสอบพัสดุ ตามทะเบียนลง
รับ  
   - ระบบการท างาน บัญชีลงเวลา รายเดือนรายตัว ให้ครบถ้วนและมีการตรวจสอบ
โดยผู้บริหาร กรณีไปราชการให้บันทึกชี้แจง มีการเชื่อมโยงการกับเบิกจ่ายการไปราชการ การไปประชุมสัมมนา 
หลักฐานใช้โฟลิโอเพียงอย่างเดียว ไม่มีการเหมาจ่าย  การค านวณระยะทางกรณีเบิกชดเชยน้ ามัน 
    - ระบบสินทรัพย์ทุกประเภทต้องลงทะเบียน  รถยนต์ที่ต้องติดตราหน่วยงานต้องพ่น
สีเท่านั้นไม่ให้ใช้สติ๊กเกอร์  
   - การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ โครงการบางโครงการไม่สามารถ
เบิกได้เช่นโครงการมุทิตาจิต ต้องจัดในลักษณะพัฒนาศักยภาพองค์กร  
  ๒. ในส่วนของ ปปช. มีประเด็นที่เราต้องค านึงถึง 
   ๑. หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วม 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๕ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

   ๒. การขัดกันในผลประโยชน์ ประโยชน์ทับซ้อน 
ผอ.เขต เพิ่มเติม  
   1. ข้อสังเกตที่ สตง.แจ้ง จะแจ้งในเว็บไซต์เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ  
   2. การใช้รถยนต์ ต้องมีคู่มือประจ ารถให้คนขับเป็นผู้บันทึก การไปร่วมงานศพในเวลา
ราชการให้เป็นในแนวทางชุมชนสัมพันธ์ 
   3. การเบิกโครงการมุทิตาจิต ให้เป็นลักษณะการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงาน หรือ
พัฒนาองค์การ 
   4. การลงเวลาและการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 
   5. การอนุมัติแผนเพื่อด าเนินการ ประเด็นการยืมเงินหรือล้างหนี้ ต้องมีการอนุมัติ
แผนงานโครงการทุกครั้ง หรือบางโครงการที่มีในแผนแต่ไม่ได้ด าเนินการต้องมีบันทึกการปรับแผนหรือเปลี่ยนแปลง 
 ๓.๑ กลุ่มอ านวยการ 
นางสาวชูจิตร ชูทรงเดชผอ.อก. เพ่ิมเติม  
      - เอกสารการไปราชการของโรงเรียน ผู้บริหารต้องอนุญาตตนเองมาราชการทุก
ครั้ง  
      - การมอบหมายงานของผู้บริหาร 
      - รถราชการอยู่ในระเบียบข้อ 7 ต้องพ่นสี ยกเว้นเป็นรถเช่าใช้สติ๊กเกอร์ 
   ๓.๑.๑  สพฐ. ขอความร่วมมือในการก าชับย้ าเตือนสถานศึกษาให้ความส าคัญและ
ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. กวดขันเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด 
                   ๒. กระตุ้นเตือนให้นักเรียน ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงอันตราย พร้อมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า 
                   ๓. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยอย่างสม่ าเสมอ 
                   ๔. ควรปิดไฟ ปิดพัดลม และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งเมื่อออกนอกห้องหรือพัก
กลางวัน 
                   ๕. โรงเรียนที่มีบริเวณอยู่ติดกับแนวกั้นป่า ป่าหญ้ารก หรือใกล้บริเวณท่ีปลูกพืช
ไร่ ควรท าแนวกั้นไฟ 
                   ๖. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญในเรื่องของอัคคีภัย โดยขอให้ครูทุกคน
ศึกษาข้อมูลจากคู่มือโรงเรียนปลอดภัย แต่งตั้งคณะท างานมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน และควรมีเบอร์โทรศัพท์
แข้งเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัย และควรจัดซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับนักเรียนและคณะครูร่วมกับชุมชน 
                   ๗. ติดตามสถานการณ์จากข่าวสารของทางราชการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการภาคีเครือข่ายรวมทั้งชุมชนท้องถิ่น 

   ที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ  

    ๓.๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล       
   ๓.๒.๑  ตัวแทนที่ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๗ ประจ าปี
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การศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะได้เข้าร่วมประกวดในระดับระภาค จ านวน ๕๖ 
คน รายละเอียด ดังนี้ 

   ๑. ครูผู้สอน     จ านวน ๓๙ คน 
   ๒. ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๑๖ คน 
   ๓. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค(๒) จ านวน ๑ คน 
 ส าหรับการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นฯ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดขอนแก่น ได้ก าหนดปฏิทินด าเนินการ ดังนี้ 

วันเวลา รายการกิจกรรม หมายเหตุ 
๑ พ.ย. - ๓๑ ธ.ค.๒๕๖๐ -คัดเลือกตัวแทนผู้ประกวดระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
-สพม.๓๓ ด าเนินการแล้ว 
๑๗-๑๘ ต.ค.๒๕๖๐ 

๑๕ - ๓๑ ธ.ค.๒๕๖๐ -รับสมัครกรรมการตัดสินกิจกรรมระดับ
ภาค 

 

๑ - ๘ ม.ค.๒๕๖๑ -เปิดการลงทะเบียนตัวแทนผู้เข้าประกวด
จากเขตพ้ืนที่การศึกษา 

-เขตฯ เป็นผู้ด าเนินการ
ลงทะเบียน 

๙ ม.ค.๒๕๖๑ -ปิดการลงทะเบียน  
๙ - ๑๒ ม.ค.๒๕๖๑ -ส่งผลงานเข้าประกวด ไปยัง สพป.

ขอนแก่น เขต ๑ 
-ผู้ประกวดตัวแทนเขต เป็นผู้
จัดส่งผลงานเอง 

๑๓ – ๑๕ ม.ค.๒๕๖๑ -ตรวจสอบรายชื่อ/ผู้มีคุณสมบัติเข้า
ประกวด และตรวจ แก้ไข ชื่อสกุล 
รายการประกวด 

-ผู้เข้าประกวด 

๑๖ ม.ค.๒๕๖๑ -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด  
๒๓ – ๒๔ ม.ค.๒๕๖๑ -การประกวด OBEC AWARDS        

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ สพป.ขอนแก่น ๑ 
สถานที่ยังไม่ก าหนด 

๒๖ ม.ค.๒๕๖๑ -ประกาศผลการแข่งขัน  
 ส่วนการประกวดรางวัลหน่วยและผู้มีผลงานดีเด่นฯ ระดับชาติ ก าหนดวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม – ๑ 
มีนาคม ๒๕๖๑ สถานที่ยังไม่ก าหนด 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๓.๒.๒ ยืนยันความต้องการครูตามสาขาวิชาเอก 
 ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ด าเนินการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เพื่อให้การ
ด าเนินการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ปี พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึงขอให้ สพท. ส่งข้อมูลอัตราว่างและ ความต้องการครูตามสาขาวิชาเอก พร้อมก าหนด
สัดส่วนต าแหน่งว่างเพ่ือรับย้ายและการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ตามหลักเกณฑ์ ว.๘/๒๕๔๙ ข้อ ๘ กรณีมี
ต าแหน่งว่าง ให้ค านึงถึงสัดส่วนของต าแหน่งที่จะรับย้ายกับที่จะบรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับ
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ระเบียบวาระการประชุม 
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การคัดเลือก ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน) ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพ่ือน าส่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุรินทร์ ต่อไป 
   ในการนี้ กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ได้แจ้งโรงเรียนทั้ง ๒๓ แห่ง ตามหนังสือ
สพม.๓๓ ด่วนมากที่ศธ ๐๔๒๖๓/๕๓๔๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพ่ือส ารวจและยืนยันตามบัญชีรายละเอียด
ดังแนบ หากโรงเรียนมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงความต้องการวิชาเอก ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล้วรายงานให้ สพม.๓๓ ทราบ ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพ่ือจะได้น าส่งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
   ๓.๒.๓ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดสุรินทร์ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้สั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ ดังนี้ 
   ๓.๒.๓.๑ ในเขต จ านวน ๑๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒  
   ๓.๒.๓.๒  ต่างเขต จ านวน  ๙ รายดังนี้ 

ล าดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน/สังกัดเดิม โรงเรียน/สังกัดใหม่ 

๑ นางสาววัชรานุช รังแก้ว ครูช านาญการ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
สพม.๓๓ 

โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยา
คม) 
สพป.สุรินทร์ เขต ๑ 

๒ นางศรัณย์ภรณ์ พ่ึงชาติ ครูช านาญการ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยา
คาร 
สพม.๓๓ 

โรงเรียนบ้านหนองกัว 
สพป.สุรินทร์ เขต ๑ 

๓ นางสาวนิภาวรรณ สุข
น้อย 

ครูช านาญการ โรงเรียนพระแก้ววิทยา  
สพม.๓๓ 

โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 
สพป.สุรินทร์ เขต ๑ 

๔ นางวราภรณ์ฉิมมาลี ครูช านาญการ
พิเศษ 

โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลา
ภิเษก 
สพม.๓๓ 

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 
สพป.สุรินทร์ เขต ๑ 

๕ นางมลิวรรณ์ วิวัฒน์วธ
นัย 

ครูช านาญการ
พิเศษ 

โรงเรียนนาดีวิทยา  
สพม.๓๓ 

โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยา
คม)  
สพป.สุรินทร์ เขต ๑ 

๖ นางสาวรภัสสา วสุวัชร์ ครูช านาญการ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 
สพม.๓๓ 

โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน 
(ธรรมสุชาติอุทิศ) 
สพป.สุรินทร์ เขต ๑ 

๗ น า ง ส า ว ป รี ย รั ต น์ 
สงคราม 

ครูช านาญการ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 
สพม.๓๓ 

โรงเรียนบ้านลุงปุง 
สพป.สุรินทร์ เขต ๒ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๘ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

๘ นางวิภาพร จันดารัตน์ ครู โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 
สพม.๓๓ 

โรงเรียนบ้านท่าศิลา 
สพป.สุรินทร์ เขต ๒ 

๙ นางสาวณภัทร แก้ว
ก าแพง 

ครู โรงเรียนตาคงวิทยาฯ 
สพม.๓๓ 

โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 
สพป.สุโขทัย เขต ๑ 

 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 ๓.๒.๔ การบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ครั้งที่ ๓)   
  ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวดัสุรินทร์ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สุรินทร์ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติอนุมัติให้เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ที่ข้ึน
บัญชีไว้ให้ไปรายงานตัว เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมรวมฤทัยธ ารง โรงเรียนสรินิธร จ านวน ๓๘ ราย 
รายละเอียดดังนี้ 
  ๑) กรณีไม่ได้รับราชการมาก่อนเข้ารับการบรรจุ  จ านวน ๓๑ ราย 
  ๒) กรณีรับราชการอยู่แล้ว ขอย้าย/โอนตามผลการสอบแข่งขัน จ านวน   ๗ ราย 
ในการนี้กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ ไปรายงานตัว ณ โรงเรียนที่เลือกเรียบร้อยแล้ว 
 ที่ประชุม รับทราบ 
   ๓.๒.๕ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัลของคุรุสภา ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   
  ตามที่คุรุสภาด าเนินการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพ่ือรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก
พระนามาภิไธยย่อ สธ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นั้น 
  บัดนี้ คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๐ ได้อนุมัติให้ครูภาษาไทยผู้มีคุณสมบัติควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูภาษาไทยดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จ านวน ๕๐ คน   ในการนี้ มีข้าราชการครูฯ สังกัด สพม.๓๓ ได้รับรางวัลดังกล่าว จ านวน ๑ ราย คือ นางสาวสุพรรณี 
ขาวงาม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  
 ทีป่ระชุม รับทราบ 
 ๓.๒.๖ ขออนุมัติการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอนุมัติให้ใช้ต าแหน่งว่างที่ใช้ในการด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกมัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้แจ้งข้อมูลอัตราว่างและความ
ต้องการวิชาเอก เพ่ือขออนุมัติประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการจ านวน ๖ อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง อันดับ ขั้น 
ความต้องการ

วิชาเอก หมายเหตุ 
    เลขที่ เลขที่         



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๙ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

สพฐ. 

      เบิกจ่ายตรง         

๑ ศึกษานิเทศก์ ๖ ๐๔๐๕๕๑๘ คศ.๒ 
   
๔๑,๖๒๐  วิทยาศาสตร์ 

รับย้าย/
โอน 

๒ ศึกษานิเทศก์ ๘ ๐๔๐๕๕๒๐ คศ.๓ 
   
๕๓,๙๕๐  ภาษาอังกฤษ 

รับย้าย/
โอน 

๓ ศึกษานิเทศก์ ๙ ๐๔๐๕๕๒๑ คศ.๓ 
   
๔๗,๖๖๐  ภาษาไทย 

รับย้าย/
โอน 

๔ ศึกษานิเทศก์ ๑๗ ๐๔๐๕๕๒๙ คศ.๓ 
   
๕๓,๐๘๐  สังคมศึกษา 

สอบ
คัดเลือก 

๕ ศึกษานิเทศก์ ๑๙ ๐๔๐๕๕๓๑ คศ.๒ 
   
๒๕,๔๔๐  ศิลปศึกษา 

สอบ
คัดเลือก 

๖ ศึกษานิเทศก์ ๒๐ ๐๔๐๕๕๓๒ คศ.๓ 
   
๕๓,๐๘๐  คณิตศาสตร์ 

สอบ
คัดเลือก 

 
จ านวนอัตราว่างศึกษานิเทศก์   ๖  อัตรา 

    
 

ก าหนดสัดส่วนเพื่อสอบคัดเลือก  ๓ อัตรา 
    

 

ก าหนดสัดส่วนเพื่อรับย้าย/โอน  ๓ อัตรา 
 

    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  ขออนุมัติดังนี้ 
๑. การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด (ว.๓๓/๖๐) ข้อ ๒ คุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ฯ ไม่ได้ก าหนดความต้องการวิชาเอก จึงควรตัดความต้องการวิชาเอกออก (ตามแบบส ารวจ)โดย
ด าเนินการตามปฏิทินที่ สพฐ.ก าหนด 

๒. การด าเนินการรับย้าย/โอน กรณีมีผู้ยื่นค าร้องย้าย/โอนไว้แล้ว และอยู่ระหว่างรอหลักเกณฑ์ฯ และการ
พิจารณาย้าย/โอนนั้น ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับค าร้องขอย้าย/โอนไว้ เพ่ือพิจารณาย้าย/โอนต่อไป 

๓. ให้ใช้ต าแหน่งว่างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ จ านวน ๓ อัตรา (โดยไม่ก าหนดวิชาเอก ) 

๔. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๕. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการในการลงนามประกาศ/ค าสั่ง/หนังสือที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๕.๑ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคล 

 ๕.๒ ออกหนังสือ/ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
   ๕.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์คัดเลือก 
 ๕.๔ อนุมัติผลการคัดเลือกและการประกาศผลการคัดเลือก 

ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๐ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑. ประกาศรับสมัคร ภายในวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๒. รับสมัครคัดเลือก วันอังคารที่ ๙-วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ (ไม่เว้น

วันหยุดราชการ) 
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
๔. ประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม – วันศุกร์ที่ ๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๕. สอบข้อเขียน ภาค ก 
 - ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 

วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๖. สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๗. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 ที่ประชุม รับทราบ 
  ๓.๒.๗ ขออนุมัติด าเนินการการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการ
นักเรียนทุนรัฐบาล เพ่ือรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอน ภาษาต่างประเทศ   ที่สองเพ่ือ
ผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๘  จ านวน๗อัตรา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  ได้ก าหนดต าแหน่งว่างข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) เพ่ือรองรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล  
โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพ่ือผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๘  
จ านวน ๗ อัตรา ดังนี้ 

 (๑) ต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งเลขที่  ๑๐๔๙๓๓  เลขที่ต าแหน่งเบิกจ่ายตรง 
๐๔๐๖๒๔๖  อันดับ คศ.๓ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ าเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์ (วิชาภาษาเวียดนาม) 

 (๒) ต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งเลขที่  ๗๙๙๘๓  เลขที่ต าแหน่งเบิกจ่ายตรง 
๐๔๐๖๒๓๑  อันดับ คศ.๒ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ (วิชาภาษาญี่ปุ่น) 

 (๓) ต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งเลขที่ ๘๐๓๔๓  เลขที่ต าแหน่งเบิกจ่ายตรง 
๐๔๐๖๐๓๙  อันดับ คศ.๓ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (วิชาภาษาเขมร) 

 (๔) ต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งเลขที่ ๗๘๑๐๔ เลขที่ต าแหน่งเบิกจ่ายตรง ๐๔๐๖๐๒๒ 
อันดับ คศ.๒ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (วิชาภาษาญี่ปุ่น) 

 (๕) ต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งเลขที่ ๗๓๐๙๗ เลขที่ต าแหน่งเบิกจ่ายตรง ๐๔๐๖๐๑๘ 
อันดับ คศ.๒ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (วิชาภาษาเวียดนาม) 

 (๖) ต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งเลขที่ ๘๐๓๘๕ เลขที่ต าแหน่งเบิกจ่ายตรง ๐๔๐๘๔๓๖  
อันดับ คศ.๓ โรงเรียนสิรินธร อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ภาษาฝรั่งเศส) 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๑ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

 (๗) ต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งเลขที่ ๗๙๘๒๙ เลขที่ต าแหน่งเบิกจ่ายตรง ๐๔๐๘๔๐๕ 
อันดับ คศ.๓ โรงเรียนสิรินธร อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ภาษาเกาหลี) 

 ส านักงานคณะกรรมกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ ประสานงานกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สุรินทร์เห็นชอบกลั่นกรอง และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการคัดเลือกทุนโครงการทุนศึกษาด้าน
การสอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง เพ่ือผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๘ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ว ๑๖ ปี ๒๕๕๗) และให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดโดยได้แจ้ง
รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ส าเร็จการศึกษาตามโครงการดังกล่าวจ านวน ๗ อัตรา ได้แก ่
ที ่ ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัย 

(ป.ตรี) 
วุฒิ สาขาวิชา รร.ที่เลือกบรรจุ 

ชื่อโรงเรียน อ าเภอ 
๑ น.ส.คนาพร โสฬส ม.มหาสารคาม ศศ.บ. ภาษาเวียดนาม จอมพระประชาสรรค์ จอมพระ 
๒ น.ส.ภูวษา ไตรเรืองกุล ม.มหาสารคาม ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น บัวเชดวิทยา บัวเชด 
๓ นายตรีวัฒน์  ศรีนพ

วิทย์ 
ม .ศ รี น คิ น ท ร
วิโรฒ 

ศศ.บ. ภาษาเขมร วีรวัฒน์โยธิน เ มื อ ง
สุรินทร์ 

๔ น.ส.อารีรัตน์ ไชยศรี ม.ขอนแก่น ศษ.บ. ก า ร ส อ น
ภาษาญี่ปุ่น 

วีรวัฒน์โยธิน เ มื อ ง
สุรินทร์ 

๕ น.ส.เกวลี มูลชาลี ม.มหาสารคาม ศศ.บ. ภาษาเวียดนาม วีรวัฒน์โยธิน  เ มื อ ง
สุรินทร์ 

๖ นายธนากร กายสง่า ม.มหาสารคาม ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส สิรินธร เ มื อ ง
สุรินทร์ 

๗ น.ส.สุจิตรา ชาสุด ม.มหาสารคาม ศศ.บ. ภาษาเกาหลี สิรินธร เ มื อ ง
สุรินทร์ 

 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  ขออนุมัติดังนี้ 
 ๑. ขออนุมัติด าเนินการการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพ่ือรองรับการบรรจุนักศึกษาทุน
โครงการทุนศึกษาด้านการสอน ภาษาต่างประเทศที่สองเพ่ือผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๘  
จ านวน๗อัตรา 
 ๒. ขออนุมัติเป็นหลักการ มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  เป็นผู้ด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพ่ือเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู
ผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล เพ่ือรองรับการบรรจุนักศึกษาทุน
โครงการทุนศึกษาด้านการสอน ภาษาต่างประเทศ   ที่สองเพ่ือผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ ๓ ประจ าปี 
๒๕๕๘   



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๒ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

๓. อนุมัติเป็นหลักการ มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ลงนามประกาศ,ค าสั่ง,หนังสือที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (๑) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล 

 (๒) ออกหนังสือ,ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคล 
 (๓) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์คัดเลือก 
 (๔) อนุมัติผลการคัดเลือก และการประกาศผลการคัดเลือก 
 (๕) อนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินและอยู่ในล าดับที่ได้รับการเรียกรายงานตัวเข้ารับการ

บรรจุและแต่งตั้ง 
๔. ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 ๔.๑ นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์    ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์   กรรมการ 
 ๔.๓ นายแสน แหวนวงษ์   กรรมการ 
 ๔.๔ นายกฤษ ละมูลมอญ   เลขานุการ 
 ๔.๕ นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล โครงการทุนศึกษาด้านการ
สอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพ่ือผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๘  ดังนี้ 

ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันที่ 
๔ มกราคม  ๒๕๖๑ 

รับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑๑ -๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

ด าเนินการคัดเลือก (สัมภาษณ์) วันที่ 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 
๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 

บรรจุและแต่งตั้ง วันที่    
๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
  ๓.๒.๘ ขออนุมัติด าเนินการการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุน
รัฐบาล เพ่ือรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ    ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๓ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  ได้ก าหนดต าแหน่งว่างข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) เพ่ือรองรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล  โครงการ
ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)    จ านวน ๒ อัตรา ดังนี้ 

 (๑) ต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งเลขที่  ๗๙๘๖๑  เลขที่ต าแหน่งเบิกจ่ายตรง 
๐๔๐๘๔๒๒  อันดับ คศ.๓ โรงเรียนสิรินธร อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ (วิชาชีววิทยา) 

  (๒) ต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งเลขที่  ๘๐๓๐๑  เลขที่ต าแหน่งเบิกจ่ายตรง 
๐๔๐๘๔๓๑  อันดับ คศ.๓ โรงเรียนสุริวิทยาคาร อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (วิชาคอมพิวเตอร์) 

 ส านักงานคณะกรรมกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ ประสานงานกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สุรินทร์เห็นชอบกลั่นกรอง และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการคัดเลือกทุนโครงการส่งเสริมการผลิต
ครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด    (ว 
๑๖ ปี ๒๕๕๗) และให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดโดยได้แจ้งรายชื่อและรายละเอียด
เกี่ยวกับผู้ส าเร็จการศึกษาตามโครงการดังกล่าวจ านวน ๒ อัตรา ดังนี้ 
ที ่
 
 

ชื่อ – สกุล 
 
 

สาขาวิชาเอก ภูมิล าเนา ข้อมูลระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษา 

๑ น.ส.อรอนงค์ อินทร์ตา ชีววิทยา สุรินทร์ ม.
เกษตรศาสตร์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

๒ นายมนภัทร สุธรรม คอมพิวเตอร์ สุรินทร์ ม.
มหาสารคาม 

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  ขออนุมัติดังนี้ 
๑. ขออนุมัติการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  จ านวน ๒ อัตรา 

๒. ขออนุมัติเป็นหลักการ มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  เป็นผู้ด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพ่ือเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู
ผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) น าเสนอที่ประชุมพิจารณา    ๒ ประเด็น คือ 

๓. อนุมัติเป็นหลักการ มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ลงนามประกาศ,ค าสั่ง,หนังสือที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 (๑) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล 
 (๒) ออกหนังสือ,ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคล 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๔ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

 (๓) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์คัดเลือก 
 (๔) อนุมัติผลการคัดเลือก และการประกาศผลการคัดเลือก 
 (๕) อนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินและอยู่ในล าดับที่ได้รับการเรียกรายงานตัวเข้ารับการ

บรรจุและแต่งตั้ง 
๔. ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 ๔.๑ นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ กรรมการ 
 ๔.๓ นายแสน แหวนวงษ์ กรรมการ 
 ๔.๔ นายกฤษ ละมูลมอญ เลขานุการ 
 ๔.๕ นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล  โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ตามร่างก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันที่๔ มกราคม  ๒๕๖๑ 
รับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑๑ -๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 

๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
ด าเนินการคัดเลือก (สัมภาษณ์) วันที่ 

๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 
ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
บรรจุและแต่งตั้ง วันที่    

๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
 
  ที่ประชุม รับทราบ 
นายกฤษ ละมูลมอญ เพิ่มเติม วาระที่ 3.2.7 และ 3.2.8 สกอ.ได้ด าเนินการและขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านไว้ เราต้องประกาศ
โดย กศจ.และด าเนินการตามประกาศนี้ ถ้าผู้มีคุณสมบัติมาสมัครก็จะสัมภาษณ์ ต้องสอบโทเฟลผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  
   ๓.๒.๙ ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ มีผู้ขอยื่นค าขอรับ
การประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน  ๒ ราย 
  ที่ประชุม รับทราบ 
   ๓.๒.๑๐ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๕ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓มีผู้ขอยื่นค า
ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะช านาญการ จ านวน  ๕ ราย 
  ที่ประชุม รับทราบ 
   ๓.๒.๑๑ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓มีผู้ขอยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อน
เป็นวิทยาฐานะช านาญการพิเศษจ านวน  ๓ ราย 
   ๓.๒.๑๒ ขออนุมัติก าหนดสัดส่วน จ านวนต าแหน่งว่างที่จะใช้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกมัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้แจ้งแบบสรุปต าแหน่งว่างที่มี
อัตราเงินเดือนของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)ฯ ดังนี้ 
    ๑. ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการเป็นการคัดเลือกกรณีพิเศษ จ านวน ๒ อัตรา และ
สอบแข่งขัน จ านวน ๑ อัตรา 
    ๒. ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นการคัดเลือกกรณีพิเศษ จ านวน ๑ 
อัตรา 
 

แบบสรุปต าแหน่งว่างท่ีมีอัตราเงินเดือนของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืน 
บุคลากรทาง ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานกรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุ

พิเศษ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ตามหนังสือส านักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

 
      

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวนต าแหน่งว่างประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน (ที่มีอัตราเงินเดือนและไม่อยู่ใน

เงื่อนไขใดๆ) 
ส าหรับการคัดเลือก ส าหรับการสอบแข่งขัน รวม หมายเหตุ 

๑ เจ้าพนักงานธุรการ ๒ ๑ ๓   

๒ 
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

๑ ๐ ๑ 
  

๓ เจ้าพนักงานพัสดุ ๐ ๐ ๐   



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๖ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

            
ผอ.เขตฯเพ่ิมเติม คัดเลือกเฉพาะ สพฐ. ส่วนการสอบแข่งขันเปิดกว้าง 
  ที่ประชุม รับทราบ 
  ๓.๒.๑๓  มอบรางวัลโล่พร้อมเกียรติบัตร บุคลากร สพฐ. ดีเด่น ครั้งที่ ๑๒ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐  
    สพฐ. ได้ประกาศรายชื่อบุคคล เพ่ือรับรางวัลบุคลากร สพฐ. ดีเด่น ครั้งที่ ๑๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และบุคลกร ในสังกัด สพม.๓๓ ได้รับรางวัลดังกล่าว จ านวน ๒ ราย ประกอบด้วย 
   ๑) นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ได้รับรางวัล 
“บุคลากร สพฐ. ดีเด่น” (ระดับจังหวัด) กลุ่ม ช านาญการพิเศษ/อาวุโส  
   ๒) นางจุไรภรณ์ สิริไสย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้รับรางวัล 
“บุคลากร สพฐ. ดีเด่น” (ระดับจังหวัด) กลุ่ม ช านาญการ/ช านาญงาน 
 ที่ประชุม รับทราบ 
ผอ.เขต เพ่ิมเติม  1.ขอบคุณ ครูผู้บริหารที่ร่วมโอเบคอวอร์ดค่อนข้างเยอะ 
 2. ฝากประชาสัมพันธ์ ศน.ให้ผู้มีคุณสมบัติมาสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 3. การย้ายของครูยังชะลอไว้ก่อน เนื่องจาก กคศ.ก าลังตรวจสอบหลักเกณฑ์  
   4. เพ่ิมเติม ครูผู้ทรงคุณค่า 23 อัตรา ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้ว เขตเป็นผู้ท าสัญญา ให้
ด าเนินการได้เลย 
  ๓.๒.๑๔  คืนอัตราว่างต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
เรื่องเดิม / ความเดิม 
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณปี  
พ.ศ.๒๕๖๑งบด าเนินงาน ส าหรับจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ระยะเวลา ๖ เดือน 
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามจ านวนพ่ีเลี้ยงเด็กพิการส าหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการ
เรียนรวมตามจ านวนอัตรา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานในระบบโปรแกรม SET 
ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ตามจ านวนพ่ีเลี้ยงเด็กพิการที่มีตัวปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม
จริง นั้น 
ข้อเท็จจริง / สาระส าคัญ 
 ส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ขอเรียนว่า ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้ง แนวปฏิบัติการจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ เพ่ือไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนจากพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ เนื่องจาก
อัตราดังกล่าวเป็นการจ้าง โดยไม่ผูกพันงบประมาณในปีต่อไป และไม่มีข้อผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงาน
ราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด ส าหรับโรงเรียนที่ได้รับอัตราพ่ีเลี้ยงเด็กพิการให้จ้างบุคลากรคนเดิมของ
โรงเรียนเก่า หากด าเนินการไม่เป็นไปตามวิธีที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด หรือตรวจสอบ
แล้วพบ ในภายหลังไม่ได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติ หรือเกิดการฟ้องร้อง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๗ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

ต้องรับผิดชอบ ส่วนกรณีจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการคนใหม่จะด าเนินการจ้างได้ก็ต่อเมื่อพ่ีเลี้ยงคนเดิมไม่ประสงค์ต่อสัญญา 
หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอัตราว่างลง ห้ามมิให้ใช้อัตราว่างดังกล่าวในทุกกรณีและ        
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งคืนอัตราว่างให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ      
ในภาพรวมต่อไป และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้แจ้งแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาทราบ
เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
 ข้อกฎหมาย / ระเบียบ / กฎ / หลักเกณฑ์ /หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง 
  - หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๗/ว ๑๔๓๒๑  
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

- หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๖๓/๕๕๑๔ 
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓ 
  ที่ประชุม รับทราบ 
  ๓.๒.๑๕ การบริหารอัตราก าลังในภาพรวมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 เรื่องเดิม / ความเดิม 
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งให้ศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น. 
 ข้อเท็จจริง / สาระส าคัญ 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอเรียนว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งว่าเพ่ือ
เป็นการวางแผนและการบริหารอัตราก าลังในภาพรวมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง
ระบบ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ด าเนินการดังนี้ 

๑. สงวนอัตราว่างพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน และอัตราว่างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
ต าแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต และต าแหน่งครูสาขาขาดแคลน ที่ว่างลงจากกรณี
ผู้ครองต าแหน่งเดิมได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที ่๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมรายงานคืนต าแหน่งว่าง 

๒. ตรวจสอบข้อมูลสภาพอัตราก าลังของโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๒๕๐ คน ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 
ปกติในนการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้มีหนังสือสั่งการแจ้งไปยังผู้อ านวยการ
สถานศึกษาในสังกัดทั้ง ๘๕ โรงเรียน ทาง My Office เรียบร้อยแล้วเพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด จึงขอให้สถานศึกษาได้แจ้งรายชื่อ ต าแหน่ง พร้อมเหตุผล            การ
ลาออกของผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู
ผู้ช่วยกรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ทราบโดยด่วน ภายใน ๓ วัน หลังจากผู้ครอง
ต าแหน่งเดิมลาออก เพ่ือจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๘ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

  ที่ประชุม รับทราบ 

รองกฤษ เพ่ิมเติม : พนักงานราชการที่ว่างจาก ว.16 ไม่สามารถใช้ได้ 
   ๓.๒.๑๖. การส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี
ความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
 เรื่องเดิม / ความเดิม 
 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประกาศ ณ วันที่๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งที่ ๒
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้/สอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัวและเลือกโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์นั้น 
 ข้อเท็จจริง / สาระส าคัญ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้มีหนังสือส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ มารายงานตัว ณ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เพ่ือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ จ านวน ๒๐ ราย (อัตราว่างทั้งสิ้น จ านวน ๒๑ อัตรา) ดังนี้ 

๑. วิชาเอกสาขา นาฏศิลป์      จ านวน - ราย 
๒. วิชาเอกสาขา คณิตศาสตร์     จ านวน๒ ราย 
๓. วิชาเอกสาขา คอมพิวเตอร์     จ านวน ๑ ราย 
๔. วิชาเอกสาขา พลศึกษา      จ านวน ๓ ราย 
๕. วิชาเอกสาขา อุตสาหกรรมศิลป์      จ านวน ๑ ราย 
๖. วิชาเอกสาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป     จ านวน ๑ ราย 
๗. วิชาเอกสาขา ภาษาอังกฤษ     จ านวน ๒ ราย 
๘. วิชาเอกสาขา บรรณารักษ์ศาสตร์     จ านวน ๑ ราย 
๙. วิชาเอกสาขา ภาษาไทย      จ านวน ๑ ราย 
๑๐. วิชาเอกสาขา สังคมศึกษา     จ านวน ๓ ราย 
๑๑. วิชาเอกสาขา ฟิสิกส์      จ านวน ๑ ราย 
๑๒. วิชาเอกสาขา เกษตรกรรม     จ านวน ๑ ราย 
๑๓. วิชาเอกสาขา การเงินและบัญชี     จ านวน ๑ ราย 
๑๔. วิชาเอกสาขา ญี่ปุ่น      จ านวน ๑ ราย 
๑๕. วิชาเอกสาขา ดนตรีศึกษา     จ านวน ๑ ราย 

  ที่ประชุม รับทราบ 

รองกฤษ ละมูลมอญ : การย้ายผู้บริหารฯที่ติดค าสั่งศาลอยู่ เขตเห็นความจ าเป็นที่โรงเรียนใหญ่ต้องมีผู้รักษาการ ที่
แจ้งมา 12 ราย ได้เสนอ ศธจ.แล้ว ให้มีการปรับข้อความ  
   ๓.๓ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๙ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

     ๓.๓.๑ สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นิเทศระดับสหวิทยาเขต ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นิเทศระดับสห
วิทยาเขต : เทคนิค ทักษะการนิเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้ก าหนดปฏิทินการนิเทศในแต่ละสหวิทยาเขต
และระดับเขตพ้ืนที่ดังนี้ 
 ๓.๓.๑.๑ กิจกรรมนิเทศระดับโรงเรียน  ให้รายงานการสังเกตพฤติกรรมการสอน
ของครูอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้งต่อคน โดยให้รายงานออนไลน์มายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๓๓ ภายในวันที่ ๓๐ ของเดือน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)  
 ๓.๓.๑.๒ กิจกรรมนิเทศระดับสหวิทยาเขต โดยนิเทศสังเกตการเรียนการสอน และ
นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ตามเครื่องมือนิเทศ ติดตามของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ 
  เมื่อนิเทศเสร็จแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะ
จัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศ โดยเชิญสหวิทยาเขตมาจัดท าสรุปรายงานผลการนิเทศร่วมกัน  ก่อนการออก
นิเทศตามปฏิทิน จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอีกครั้งในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
  เครื่องมือนิเทศติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๖๐ประกอบด้วย 
  ๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน(รายงานออนไลน์ gg.gg/nited-xโดยผู้
นิเทศระดับสห) 
  ๒) เครื่องมือนิเทศ ติดตามการปฏิบัติการนิเทศของผู้นิเทศภายใน
สถานศึกษา(ไม่ต้องจัดเก็บ) 
  ๓) เครื่องมือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  (รายงานออนไลน์ gg.gg/dlit๒๖๐โดยโรงเรียนรายงานตนเอง) 
  ๔) เครื่องมือนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้(สห
เก็บข้อมูล) 
  ๕) แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม เพ่ือประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา(เขตเป็นผู้เก็บข้อมูล) 
  ๖) แบบนิเทศติดตามโรงเรียนประชารัฐ(เขตเป็นผู้เก็บข้อมูล) 
  ๗) เครื่องมือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (สห
เก็บข้อมูล) 
  ๘) แบบติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) สู่สถานศึกษา(สหเก็บข้อมูล) 
  ๙) แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา (สหเก็บ
ข้อมูล) หมายเหตุ เครื่องมือนิเทศส่งให้ทุกโรงเรียนแล้ว หรือสามารถดาวน์โหลดได้หน้าเว็บสพม.๓๓) 
  ๓.๒.๑.๓ กิจกรรมนิเทศโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะด าเนินการนิเทศโดยวิธีการสุ่มโรงเรียนจ านวน ๓๐ โรงเรียน โดยเขตพ้ืนที่ก าหนดระหว่าง
วันที่ ๘-๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๐ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

 ที่ประชุม รับทราบ 
  ๓.๓.๒ สรุปผลการประเมินความพร้อมก่อนสอบ O-NET ด้วยข้อสอบ Pre O-NET 
   การสรุปผลการประเมินความพร้อมก่อนสอบ O-NET ด้วยข้อสอบ Pre O-NET
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป้าหมาย เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  แจ้งทุกโรงเรียนส่งสรุปผลการสอนตาม
แบบฟอร์มที่จัดส่งให้ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
  ๓.๓.๓ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 
   การสอบวัดผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ก าหนดสอบพร้อมกันในวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในการ
ด าเนินการสอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะประสานทางสหวิทยาเขตในการรับข้อสอบ
และด าเนินการจัดสอบอีกครั้ง ทั้งนี้ต้องรอไฟล์ข้อสอบจากทางสพฐ.จัดส่งมาให้ 
  ที่ประชุม รับทราบ 
  ๓.๔ กลุ่มงาน ICT 
    ๓.๔.๑ แนวทางในการด าเนินงานนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้แจ้งยกเลิกการใช้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต MOENetตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดได้ด าเนินการดังนี้ 
                   ๓.๔.๑.๑. กรณีที่โรงเรียนมีเครือข่ายอินเทอรเน็ตของ Uninetให้ใช้เครือข่าย 
Uninetต่อไปแต่ถ้ามีจ าเป็นต้องใช้เพ่ิมเติม สามารถด าเนินการเช่าจากผู้ให้บริหารได้ตามเหตุผลและความจ าเป็น 
ตลอดจนเงินงบประมาณของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ถ้าสามารถเปลี่ยน Router เป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง จะสามารถ
เพ่ิมความเร็วจาก ๑๐๐ Mbps ได้ถึง ๑ Gigabyte 
   ๓.๔.๑.๒. กรณีโรงเรียนที่ไม่มีเครือข่าย Uninet ให้เช่าสัญญาณกับผู้ให้บริการใน
เขตพ้ืนที่ โดยเลือกใช้ความเร็วตามความจ าเป็นที่ต้องใช้ตามจ านวนนักเรียน และความพร้อมด้านงบประมาณ 
    ๓.๔ .๑.๓ . กรณีที่ โรงเรียนไม่มี เครือข่าย Internet ทั้ งของ Uninetและผู้
ให้บริการอ่ืนใดในพ้ืนที่ให้แจ้งเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบปัญหา เพ่ือที่จะได้ด าเนินการประสานผู้ให้บริการในพ้ืนที่เปิด
ให้บริการในที่ตั้งของโรงเรียนนั้น หรือเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมที่จะสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้  เช่น Routerที่
สามารถใส่ซิม โทรศัพท์ได้ (กรณีมีสัญญาณ ๓ G หรือ ๔ G) 
    ในกรณีจัดหาผู้ให้บริการตามข้อ ๑ และ ๒ ให้พิจารณาด าเนินการตาม
ข้อแนะน า (ด้านล่าง) นี้ เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการตามข้อแนะน าได้ทั้งหมด ให้พิจารณาตาม
ความเหมาะสมและควรมีขอ้ตกลงที่ผู้ให้บริการนั้น ๆ จะต้องด าเนินการตามข้อแนะน าโดยเร็วที่สุด 
 ข้อแนะน าในการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา 

ขนาดหน่วยงานและ
สถานศึกษา 

จ านวนนักเรียน ความเร็วอินเทอร์เน็ต
สื่ออินเทอร์เน็ต 

จ านวน IP Address 
(Public IP) 

ขนาดเล็ก (S) ๑<๕๐๐ คน ขั้นต่ า ๓๐ Mbps อย่างน้อย ๑ IP 
ขนาดกลาง (M) ๕๐๑<๑,๕๐๐ คน ขั้นต่ า ๕๐ Mbps อย่างน้อย ๒ IP 
ขนาดใหญ่ (L) ๑,๕๐๑<๒,๕๐๐ คน ขั้นต่ า ๑๐๐ Mbps อย่างน้อย ๔ IP 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๑ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

ขนาดใหญ่พิเศษ (XL) ๒,๕๐๑<๕๐๐ คน ขั้นต่ า ๒๐๐ Mbps อย่างน้อย ๘ IP 
 เงื่อนไขในการให้บริการ 
  ๑) เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมบริการอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย (Router) และบริการอุปกรณ์
กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Access Point) ที่รองรับการใช้งานมากกว่า ๕๐ User อย่างน้อย ๑ จุด 
  ๒) ผู้ให้บริการต้องมีระบบจัดเก็บ Log File การใช้งานอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานและสถานศึกษา 
  ๓) ผู้ให้บริการต้องมีระบบป้องกันการใช้งานเว็บไซต์ไม่เหมาะสมและบริการ Web Filtering 
  ๔) ผู้ให้บริการต้องรับประกันการแก้ไขปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายใน ๑๒ ชั่วโมงหลังจาก
ได้รับแจ้งจากผู้รับบริการ 
  ๕) ผู้ให้บริการต้องส่งรายงานผลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานและสถานศึกษาแบบรายวัน 
รายเดือน รายปี ให้กับผู้รับบริการ 
  ๖) ผู้ให้บริการต้องการ Fixed IP Address 
  ๗) ผู้ให้บริการต้องบริการตูจัดเก็บอุปกรณ์ (Rack) 
  ๘) ผู้ให้บริการต้องจัดส่งรายงานชุดหมายเลข IP Address ที่ให้บริการหน่วยงานและสถานศึกษา
ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือประโยชน์ด้านกฎหมายและความม่ันคงและกฎหมายละเมิด 
  ๙) ผู้ให้บริการต้องมีแผนการเชื่อมต่อกับศูนย์ให้บริการอินเทอร์เน็ต (POP) ของระบบเครือข่าย 
Uninetในอนาคต 
    ๓.๔.๑.๔ การบริหารจัดการให้โรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้เป็นตัวชี้วัด
หนึ่งของผู้บริหารโรงเรียนที่ส าคัญ จึงขอความกรุณาท่านได้ให้ความส าคัญและมีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันตลอด 
    ๓.๔.๑.๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะลงพ้ืนที่ติดตามสภาพความพร้อมในการใช้อินเทอร์เน็ตที่
โรงเรียนทุกครั้งที่มีโอกาสลงพ้ืนที่ หรือมีโอกาสที่จะลงติดตามโดยเฉพาะ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จึง
ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน เตรียมข้อมูลและเร่งรัดการจัดให้มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในโรงเรียนที่ท่าน
รับผิดชอบ 
 ที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
    ๓.๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   ๓.๕.๑ โครงการ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา “สพม.๓๓ เกมส์” ครั้งที่ ๓ 
ประจ าปี  ๒๔๖๐ 
   ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  ด าเนินการส่งเสริมให้นักเรียน 
ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬาจึงได้บูรณาการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัด
สุรินทร์ ควบคู่ ไปกับการพัฒนาด้านการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียน ได้เล่นกีฬาเพื่อการออกก าลังกาย และพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาขั้นพ้ืนฐานไปสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ ซึ่งจะน าชื่อเสียงมาสู่ตนเอง หมู่คณะ และประเทศชาติ และเป็น
การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬานักเรียนจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไปจึงได้จัดท า 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา “สพม.๓๓ เกมส์” ครั้งที่ ๓ ประจ าปี  ๒๔๖๐ ขึ้น 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๒ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

 ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ ได้ระดมทุน เพ่ือการด าเนินโครงการฯ ดังกล่าว 
ดังนี้ 

๑. เงินสนับสนุนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐. บาท 
๒. เงินสนับสนุนค่ารายหัวจากโรงเรียนในสังกัด ๘๕ โรงเรียน             จ านวน  ๒๖๑,๒๙๕. บาท 
๓. เงินสนับสนุนจากบุคคล บริษัท ห้างร้านต่างๆ      จ านวน  ๑๖๒,๐๐๐. บาท 
๔. เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ยังไม่ได้รับ)     จ านวน  ๑๕๐,๐๐๐. บาท 
      รวมทั้งสิ้น            จ านวน  ๗๗๓,๒๙๕  บาท 
 (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 
  โดยมีผลการแข่งขันและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังเอกสารแนบท้าย ๓.๕.๑  

 ที่ประชุม รับทราบ 
  ๓.๕.๒ โครงการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
๖๗  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
   ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ได้ด าเนินโครงการ การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ 
สนามการแข่งขันโรงเรียนสุรวิทยาคาร สิรินธร วีรวัฒนโ์ยธนิและห้างโรบินสัน และในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๐ ความละเอียดทราบ แล้วนั้น 
  ผลการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าสู่
การแข่งขันระดับ ชาติ  ณ ศนูย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  รายละเอียด
ดังเอกสารแนบท้าย  ๓.๕.๒ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
   ๓.๕.๓ รายงานค่าใช้จ่ายบัญชีกองทุน ฉก.ชน.สพม.๓๓  
  ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้ด าเนินการระดมทุน
เพ่ือช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน นักศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ที่ประสบ
อุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียด ดังเอกสารแนบท้าย ๓.๕.๓  
 ทีป่ระชุม รับทราบ 
   ๓.๖ กลุ่มนโยบายและแผน 
   ๓.๖.๑ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑   “ วสิัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์   กลยุทธ์  เป้าหมาย  ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา” 
ดังเอกสารแนบท้าย ๓.๖.๑ 
 ที่ประชุม รับทราบ/ปฏิบัติ 
   ๓.๖.๒ คุณลักษณะผู้บริหาร สพม.๓๓ Smart Director / คุณลักษณะครู สพม.๓๓ 
Smart Teacher/ คุณลักษณะนักเรียน สพม.๓๓ Smart Students /คุณลักษณะบุคลากรสพม.๓๓ Smart 
Personal 
ดังเอกสารแนบท้าย ๓.๖.๒ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๓ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

ที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
 ๓.๗ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
   ๓.๗.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม    
๒๕๖๐ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ทุกหมวดรายจ่าย ณ วันที่  ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

เป้าหมายการเบิกจ่าย  ไตรมาสที่ ๑  ( ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐  งบลงทุนไม่น้อยกว่า ๒๑.๑๑%  งบรายจ่ายประจ า  
๓๓%   ภาพรวมทุกงบไม่น้อยกว่า  ๓๐.๒๙%)  ส าหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ณ 
๒๙ ธันวาคม  ๒๕๖๐  งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ๑๙.๘๒% ไม่เป็นไปตามเป้าฯ  งบรายจ่ายประจ า  เบิกจ่ายได้ ๔๑.๗๖ 
%   เป็นไปตามเป้าฯ  ภาพรวมทุกงบ เบิกจ่ายได ้  ๕๓.๔๗๙% เป็นไปตามเป้าฯ  ส าหรับงบอุดหนุน เป็นรายการ
เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  สพฐ.แจ้งอนุมัติเงินงวดมาวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  

ที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
  ๓.๗.๒ การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง 
การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖. และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
    ๓.๗.๒.๑ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดให้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามวงเงิน ต่อไปนี้ 

     ๑) ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๒) ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๓.๗.๒.๒ กรมบัญชีกลางก าหนดให้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามวงเงิน
ต่อไปนี้ 
     ๑) ครุภัณฑ์ที่มีราคาตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

      ๒) ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

รายจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ผูกพัน 
 

ร้อย
ละ 

คงเหลือ ร้อยละ 

งบบุคลากร ๔๓,๑๑๓,๐๐๐ ๑๖,๑๙๘,๕๑๒ ๓๗.๕
๗ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๖,๙๑๔,๔๘๘ ๖๒.๔๓ 

งบ
ด าเนินงาน 

๒๓,๓๗๓,๔๒๒ ๙,๗๖๑,๐๓๙.๕๔ ๔๑.๗
๖ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๓,๖๑๒,๓๘๒.๔๖ ๕๘.๒๔ 

เงินอุดหนุน ๑๐๓,๐๒๘,๓๙๐ ๘๙,๑๑๒,๘๙๐ ๘๖.๔
๙ 

๐.๐๐  ๑๓,๙๑๕,๕๐๐ ๑๓.๕๑ 

งบลงทุน ๗๒,๖๐๑,๔๐๐ ๑๔,๓๘๙,๓๒๔.๗๑ ๑๙.๘
๒ 

๓๘,๔๑๕,๘๓๔.๗
๕ 

๕๒.๙
๑ 

๑๙,๗๙๖,๒๔๐.๕๔ ๒๗.๒๗ 

รวม 
 

๒๔๒,๑๑๖,๒๑๒ ๑๒๙,๔๖๑,๗๖๖.๒๕ ๕๓.๔
๗ 

๓๘,๔๑๕,๘๓๔.๗
๕ 

๑๕.๘
๗ 

๗๔,๒๓๘,๖๑๑ ๓๐.๖๖ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๔ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอ
ก าหนดวงเงิน ดังนี้ 
     ๑) ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

     ๒) ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
โดยให้ใช้แบบฟอร์มของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ดังแนบ 
ขั้นตอนในการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
          ๑) เมื่อสถานศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดท าแผน
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี เสนอหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รับมอบอ านาจ เพ่ือขอความเห็นชอบโดยเสนอผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที ่
 ๒) โดยจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๗ ตุลาคม ของทุกปี และให้ส าเนาส่งกลุ่มงานงบประมาณ/กลุ่ม
บริหารการเงินและสินทรัพย์ไม่เกินวันที่ ๑๐ ตุลาคม ของทุกปี เนื่องจากกลุ่มงานงบประมาณ/กลุ่มบริหาร
การเงินและสินทรัพย์ต้องจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของสถานศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือรายงานให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี และเพ่ือเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของสถานศึกษา/ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานโดยเปิดเผย 
(เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมิน ITA) 
 ๓) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รับมอบอ านาจ ให้ความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Electronic Government Procurement : e-GP)   
หมายเหตุ หากสถานศึกษา/ส านักงาเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใด
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ 
 ๔) หลังจากสถานศึกษา/สพม.๓๓ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้ว ให้
สถานศึกษา/สพม.๓๓รีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน และขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
พร้อมที่จะท าสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว 

             ๕) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงาน
พร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รับมอบอ านาจ เพ่ือขอความเห็นชอบโดยเสนอผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ด าเนินการประกาศเผยแพร่แผนฯดังกล่าวในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Electronic Government Procurement : e-
GP)  และเพ่ือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถานศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานโดยเปิดเผย อีกครั้ง 

ที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
  ๓.๗.๓ ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน รายงานการตรวจสอบการ
ด าเนินงานการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สพม. ๑๒ และสพม.๑๓ สรุปดังนี้ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๕ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

   ๓.๗.๓.๑ สถานศึกษารับเงินไม่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใช้ใบเสร็จรับเงนิทีจ่ดัท าขึ้ น /
ใช้ ใบเสร็จรับเงินสมาคมผู้ ปกครองและครู แทนใบเสร็จรับเงินตามแบบที่ทางกรมบัญ ชีกลางกาหนดไม่นาเงิน
รายได้เข้าบัญชี เงินรายได้สถานศึกษา และไม่ควบคุมใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานรับเงินไว้เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้อง จากการตรวจสอบพบว่า มีโรงเรียนที่ไม่นาเงินที่จัดเก็บส่งเข้าเป็นเงินรายได้สถานศึกษา ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ จานวน ๒๑ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๕ 
  ๓.๗.๓.๒ จัดเก็บเงินบารุงการศึกษาโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาต้นสังกัด ไม่เป็นไปตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ 
๐๔๐๐๖/พิเศษ ๒๒ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การเก็บเงินบารุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร และ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ๓.๗.๓.๓ จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาแห่งอ่ืน เช่น ค่า
สนับสนุนโรงเรียนอ่ืน ค่าบัตรการกุศล ค่าปรับปรุงห้องประชุม เป็นต้น  
  ๓.๗.๓.๔ จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
เช่นค่าของขวัญให้กับผู้เกษียณอายุราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ค่ากระเช้าของขวัญ ค่าอาหารกลางวันส าหรับจัด
ประชุม และน าเงินบริจาค ทุ นการศึกษานักเรียนเป็นกองทุนสวัสดิการครู  
  ๓.๗.๓.๕ จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓.๒ 
และระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๑ 
 ๓.๗.๓.๖ เงินขาดบัญชี  การรับเงินและการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาจากเงินบารุง
การศึกษาและเงินรายได้ประเภทอ่ืนๆ พบว่า ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน ไม่บันทึกรายการรับ-จ่ายเงิน ไม่มีเอกสาร
หลักฐานการจ่าย ผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแล เก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินเพียงคนเดียว 
จัดทาสรุปรายรับ-รายจ่ายเพื่อแสดงรายการเงินคงเหลือโดยไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องตามระบบการควบคุม
ภายในของทางราชการ  
  ๓.๗.๓.๗ การท าสัญญาเช่า มีอัตราค่าเช่าสูงผิดปกติ มีการดาเนินการทางพัสดุ
ด้วยวิธีพิเศษ โดยไม่มีเหตุผลอันควร ไม่จัดทาแบบรูปรายการรายละเอียดการจ้าง ไม่มีหลักเกณฑ์ในการค านวณ
ราคากลางค่าจ้าง ไม่สามารถแจกแจงแต่ละงาน แต่ละรายการได้ว่ามีราคาค่าเช่าจานวนเงินเท่าไหร่ ไม่มีการ
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และความคุ้มค่าระหว่างการเช่าและการซื้อ ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางเพ่ือ
เป็นผู้รับผิดชอบการค านวณราคากลาง   ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนไม่แยกค านวณราคาวัสดุ
ก่อสร้างค่าแรงออกจากกัน เพ่ือก าหนดค่า Factor F ที่ใช้ค านวณราคากลาง สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์กาหนดเงื่อนไข
การต่อ สัญญาเพ่ือให้ วงเงิน การด าเนิน การทางพัสดุต่ ากว่า  ที่ ควรจะเป็น เพ่ือ หลีกเลี่ยงการดาเนินการโดยวิธีระ
กวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารการสอบราคาไปยังผู้มี
อาชีพโดยตรงหรือโดยทางไปรษณีย์ และสัญญาเช่ามีอัตราค่าเช่าสูงและก าหนดราคาเช่าไม่ชัดเจนไม่สามารถ
ตรวจสอบต้นทุนได้ 
  ๓.๗.๓.๘ เงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีแยกประเภท ไม่ได้นาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน โรงเรียนมีเงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือจากการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ โดย



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๖ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

ไม่ต้องส่งคืนเป็นเงินรายได้แผ่นดินเป็นจานวนมาก พบว่าไม่มีรายการเคลื่อนไหวทางการเงินเป็นเวลานาน และไม่น า
เงิน ไปใช้ ให้เกิด ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเป็นการเสียโอกาสในการนาเงินไปพัฒนาจัดการเรียนการสอน และ
ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินบัญชีต้องบันทึกรายการรับรู้ทางการเงินคงเหลือ จึงเป็นการเพ่ิมภาระงานด้านการเงิน 
  ๓.๗.๓.๙ เงินรายได้สถานศึกษาฝากธนาคารบัญชีเงินฝากกระแสรายวันทาให้เสีย
โอกาสในการรับผลประโยชน์ที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝาก โรงเรียนนาเงินรายได้สถานศึกษาฝากธนาคารประเภทกระแส
รายวันจานวนมาก  ซึ่งไม่มีดอกเบี้ยเงินฝาก ทาให้โรงเรียนเสียโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ ที่สถานศึกษาได้รับไว้
เป็นกรรมสิทธิโดยไม่ต้องนาส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน 
ข้อเสนอแนะ   
   ๑. กรณีการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ สั่งการให้สถานศึกษาในสังกัด ทั้งหมด ด าเนิน 
การตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่า ด้วยการบริหารจัด การเก่ียวกับเงินรายได้ส ถาน
ศึก ษาขั้นพ้ืน ฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ และระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 
       ๑.๑ สั่งการให้สถานศึกษานาเงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภทที่ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิน าเข้าบัญชี เ งิ น 
รายได้ สถานศึกษา และออกใบเสร็จรับเงิน ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนดโดยลงรายการสาระส าคัญของ
ใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการนาส่ง น าฝากได้ถูกต้องตามประเภทของเงินภายใน
ก าหนดเวลาและสามารถบันทึกบัญชีได้ถูกต้องรวดเร็วและควบคุม ใบเสร็จ รับ เงิน หรือ หลัก ฐานการรับ เงิน ไว้
เพ่ือ ให้สามารถตรวจสอบได้ และนาเงินเข้าบัญชีเงินรายได้สถานศึกษาให้ครบถ้วนตามจานวนที่ได้รับ และเป็น
ปัจจุบัน โดยควบคุมในระบบ 
บัญชีเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา ประเภทเงินรายได้ของสถานศึกษา 
           กรณีเ งิน บ ารุงศึกษาของสถานศึกษาน าฝากธนาคารในนามของสมาคมผู้ปกครองและครู ให้สั่งการให้นา
เงินทั้งหมดส่งคืนและนาฝากในนามของสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบฯต่อไป 
           กรณีร้านค้าสวัสดิการที  ่ด าเนินกิจการในรูป แบบสหกรณ์แ ละเงิน สวัสดิการสถานศึกษาจัดสรรกาไรสุทธิ   
ประจาปีเป็นเงิน ค่าบ ารุง สถานศึกษา ให้เป็น สวัสดิการกับ โรงเรียนให้สั่งการให้โรงเรียนรับเงินและออก
ใบเสร็จรับเงินนาส่งเป็นเงินรายได้สถานศึกษา เพ่ือโรงเรียนจะได้บริหารจัดการและเบิกจ่ายตามระเบียบต่อไป 
       ๑.๒ สั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด ก าหนดหลักเกณฑ์หรือข้อตกลง หรือสัญญา 
อัตราการจัดเก็บค่าใช้สถานที่ ต่ า ง ๆ ให้ มี ค วามชัด เจนเพื่อ ให้ ผู้จัดเก็บ และผู้ เ ช่าทรั พ ย์ สิ น ของ 
สถานศึกษามีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
       ๑.๓ สั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ที่เรียกเก็บ 
จากบ้านพักครู บ้านพักภารโรง หรือบุคคลภายนอกท่ีขอใช้ร่วมกับสถานศึกษา ในกรณีมิได้แยกมิเตอร์ 
ไฟฟ้าหรือมาตรวัดน้าออกจากสถานศึกษา ให้พิจารณาเก็บตามความเหมาะสม เพ่ือไม่ให้เป็นภาระของ 
สถานศึกษา และเงินที่จัดเก็บให้ควบคุมในระบบบัญชีเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา ประเภท 
เงินสมทบค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปาและให้นาสมทบจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปาของสถานศึกษา 
           อนึ่ง เพื่อ ไม่ ใ ห้ กระทบต่อ เงิน งบประมาณหรือ เงินบ ารุงของสถานศึกษาควรด าเนินการแยกมิเตอร์
ไฟฟ้าและมาตรวัดน้าประปาประจาบ้านพักแต่ละหลังจากมิเตอร์ไฟฟ้าและมาตราวัดน้าของสถานศึกษา และให้
เรียกเก็บเงินจากผู้อยู่อาศัยโดยตรง 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๗ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

       ๑.๔ สั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จัดให้มีเอกสารหลักฐานการได้มาของเงินรายได้ประเภทต่าง ๆ เพื่อ
เป็นหลักฐานในการรับส่งเงิน และจัดเก็บเอกสารที่เก่ียวข้องให้สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานสาหรับบันทึก
บัญชีการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้ครบถ้วนตามระบบบัญชีของส่วนราชการ และควรจัด ท าบัญชีย่อยเงิน 
รายได้สถานศึกษาแต่ ล ะประเภทให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการควบคุม 
ก ากับดู แ ล และตัดสินใจในการอนุมัติ อนุญาต การบริหารกิจการต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ ให้การใช้จ่ายเงินเป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ และสามารถตรวจสอบได้ 
  ๑.๕ สั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด ให้บันทึกรายการรับเงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภทตามระบบบัญชี
ของทางราชการ เพ่ือให้มีการควบคุมการรับ -จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบได้ และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการควบคุมกากับดูแล และตัดสินใจในการอนุมัติการใช้จ่ายเงิน การ
บริหารกิจการต่างๆ ตามอ าหน้าที่ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  ๑.๖ กรณีเงินบริจาคเพ่ือทุนการศึกษา โรงเรียนนาเงินไปตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาเพ่ือการกู้ยืม แล้วนาดอกเบี้ยไป
จา่ยเป็น ทุนการศึกษา ให้พิจารณายกเลิกการดาเนินการดังกล่าว แล้วน าเงินทั้งหมดส่งคืนเป็นเงินรายได้สถานศึกษา 
เพ่ือนาไปจ่ายเป็นทุนการศึกษานักเรียนตามวัตถุประสงค์แห่งการบริจาคต่อไป 
  ๒. การก่อหนี้ผูกพันและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
      ๒.๑ กรณีจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาแห่งอ่ืน และกรณีจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เก่ียวกับการจัดการศึกษา สั่งการให้ผู้สั่งจ่ายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งเงินคืนให้กับสถานศึกษา ตามนัย 
ข้อ ๑๐๗ของระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลั ง พ.ศ. ๒๕๕๑ พร้อมทั้ง 
ดาเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี 
      ๒.๒ กรณี จ่ายค่าจ้าง อัตราจ้างและลูก จ้ า งคนไทย และครู อัต ราจ้ า งชาวต่างชาติ 
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามข้อตรวจพบ ข้อ ๑.๒.๓ 
            ๒.๒.๑ สั่งการให้โรงเรียน ดาเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้างและลูกจ้างด้วยความโปร่งใส โดยค านึงกรอบ
อัตรากาลังวุฒิ การศึกษาอั ตราค่าจ้างและเงื่อนไขการจ้างให้ เป็ น ไปตาม หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง 
ที่ กค ๐๔๑๕/ว.๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง หลัก เกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้าง 
ชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ อย่างเคร่งครัด 
            ๒.๒.๒ สั่งการให้ผู้ที่สั่งจ่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างครูอัตราจ้าง 
และลูกจ้างสูงกว่าหลักเกณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว.๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๔๖ ส่งเงินคืน ให้ กับสถานศึกษา ตามนั ย ข้ อ ๑๐๗ ของระเบียบการบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ พร้อมทั้งดาเนินการทางวินัยกับผู้ เกี่ยวข้อง 
ตามควรแก่กรณี 
    ๒.๓ กรณีจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ตามข้อตรวจพบ 
ข้อ ๑.๒.๔สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ผู้สั่งจ่าย ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง ส่งเงินคืนให้กับสถานศึกษา ตามนัย ข้อ ๑๐๗ ของระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการนน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ พร้อมทั้ง ด าเนินการทางวิ นัยกับผู้เกี่ยวข้อง 
ตามควรแก่กรณี 
    ๒.๔ กรณีจ่ายเงินรายได้สถานศึกษานอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศฯโดยไม่ได้ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๘ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

กรณีจ้างครูพิเศษ เพ่ือสอนวิชาสังคมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสั่งการให้ 
          ๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริง และดาเนินการทางวินัยกับผู้มีอ านาจหรือหน้าที่ 
ตามนัย ข้อ ๑๐ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
           ๒) สั่งการให้ ผู้อนุมัติจ่ายเงินละผู้ ที่เก่ียวข้องส่งเงินคืน ให้ กั บ สถานศึกษาตามนัย ข้อ ๑๐๗ ของระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ พร้อมทั้งดาเนินการทางวินัยกับ
ผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี๓.๑๐ กรณีเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีแยกประเภท ไม่ได้นาไปใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ตามข้อตรวจพบที่ ๓ ข้อตรวจพบอ่ืนๆ ข้อ ๓.๑ สั่งการให้สถานศึกษา ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและพิจารณาปิดบัญชีเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีแยกประเภทที่ไม่ได้นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนการสอน และนาเงินคงเหลือดังกล่าวเข้าเป็นรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือนาเงินไปใช้จ่ายให้
เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
    ๒.๕  กรณีนาเงินรายได้สถานศึกษาฝากธนาคารในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ทาให้เสียโอกาส ในการรับ
ผลประโยชน์ที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร สั่งการให้หรือพิจารณาให้มีการนาเงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภท
ที่ถือเป็นกรรมสิทธิ ของสถานศึกษานาเงินฝากธนาคารประเภทอ่ืนที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทน 

ที่ประชุม รับทราบ 
  ๓.๘ หน่วยตรวจสอบภายใน 
   -ไม่มีวาระประชุม- 
 
         เลิกประชุมเวลา16.30 น. 
 
       
       (นางปวีณา กระเวนกิจ)  
               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
       (นายกฤษ ละมูลมอญ) 
       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เอกสารแนบท้าย 

๑. ก่อนวาระประชุมรายการท่ี ๓ 
๒. ก่อนวาระประชุมรายการท่ี ๔ 
๓. เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระ ๓.๒.๒ 
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