
 

 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต ๓๓ 

 

ครงัที /  

รายงานการประชมุสมัมนาผ ูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

เลขทีเอกสาร........ เอกสารเลขที 

ครงัที /  
 

    วนัที    ธนัวาคม   
 ณ  หอ้งประชมุชนั   อาคาร   
 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 

 

 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  
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 ๑ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

   รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  

ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕9 
วันที่ 13  ธันวาคม  ๒๕๕9  เวลา ๐9.0๐ น.  

ณ ห้องประชุมชั้น 1  อาคาร 2  สพม.33 
รายงานปริมาณผู้เข้าประชุม 
ผู้เข้าประชุม จ านวน  84  ราย 
ผู้ไม่เข้าประชุม  จ าวน  1 ราย 

ท่ี ชื่อโรงเรียน 
สหวิทยา

เขต 
ชื่อ - สกุล 

การเข้าร่วม
ประชุม 

1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สห 1 นายแสน  แหวนวงษ์ มาประชุม 

2 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สห 1 นายทวีศักดิ์  สนส ี มาประชุม 

3 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา สห 1 นายอ านาจ  นวนิล มาประชุม 

4 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ สห 1 นายพิทยา  อินทร์ชัย มาประชุม 

5 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สห 1 นายพิทักษ์    สุปิงคลัด มาประชุม 

6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สห 1 นายเฉลิมชัย   แสนสุข มาประชุม 

7 โรงเรียนวรีวัฒน์โยธิน สห 1 นางณัฐชานันท์  พระทองสุขสกุล มาประชุม 

8 โรงเรียนมหิธรวิทยา สห 1 นายสาโรจน์   พฤษภา มาประชุม 

9 โรงเรียนนาบัววิทยา สห 1 นายวิทยา  เพ่งเลงดี มาประชุม 

10 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สห 1 นายวายุคล  จุลทัศน์ มาประชุม 

11 โรงเรียนพนาสนวิทยา สห 1 นายสุรพงศ์  ปรากฎรัตน์ มาประชุม 

12 โรงเรียนสิรินธร สห 2 นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์ มาประชุม 

13 โรงเรียนนาดีวิทยา สห 2 นายวรพงศ์    มีมาก มาประชุม 

14 โรงเรียนสุรินทร์ภักด ี สห 2 นายศุภชัย    ชาวนา มาประชุม 

15 โรงเรียนพญารามวิทยา สห 2 นายไพบูรณ์   เมินขุนทด มาประชุม 

16 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สห 2 นายนิเวศ   ทิวทอง มาประชุม 

17 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สห 2 นายทศพร   สระแก้ว มาประชุม 



 
 
 
 
 

 ๒ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

18 โรงเรียนต้ังใจวิทยาคม สห 2 นายชนะศึก  จินดาศรี มาประชุม 

19 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สห 2 นายแซม    มุ่งดี มาประชุม 

20 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สห 2 นางสาวทองใบ  ตลับทอง มาประชุม 

21 โรงเรียนสุรพนิท์พิทยา สห 2 นายสมศักดิ์   บุญโต มาประชุม 

22 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สห 3 นายสฤษดิ์    วิวาสุขุ มาประชุม 

23 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา สห 3 นายชอบ    พรหมบุตร มาประชุม 

24 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สห 3 นายทวีโชค  งามชื่น มาประชุม 

25 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา สห 3 นายนิวัฒน์   โพธิมาศ มาประชุม 

26 โรงเรียนสินรนิทร์วิทยา สห 3 นายวสันต์   ปัญญาธานี มาประชุม 

27 โรงเรียนแร่วิทยา สห 3 นายมนัด  เทศทอง มาประชุม 

28 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ สห 3 นางสาวสุมณี   บูรณ์เจริญ มาประชุม 

29 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สห 4 นายชัยสิทธิ์   ชิดชอบ มาประชุม 

30 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สห 4 นางจารุวรรณ   บุญโต มาประชุม 

31 โรงเรียนห้วยจรงิวิทยา สห 4 นายจีระพรรณ   เพียรมี มาประชุม 

32 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ สห 4 นายวรวุธ     สุทธิกุล มาประชุม 

33 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร สห 4 นายศักดิ์ดา  ศรีผาวงศ์ มาประชุม 

34 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา สห 4 นางกชพร   ธรรมวิเศษ มาประชุม 

35 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สห 4 นายนิเวศน์   เนินทอง มาประชุม 

36 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา สห 4 นายนิวัต ิ  ภัคภูริวัฒน์ มาประชุม 

37 โรงเรียนวงัข่าพัฒนา สห 4 นายวชิิตชัย  แข่งขัน มาประชุม 

38 โรงเรียนยางวิทยาคาร สห 4 นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสิ มาประชุม 

39 โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม สห 4 ว่าที่ รต.บัญญัติ  สมชอบ มาประชุม 

40 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สห 4 นางจงบุญ    จากภัย มาประชุม 

41 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สห 5 นายพีระศักดิ์  น่วมจะโปฺะ มาประชุม 

42 โรงเรียนเมืองบัววิทยา สห 5 นายยรรยง   วงค์ค าจันทร์ มาประชุม 

43 โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร สห 5 นายเสง่ียม  วงศ์พล มาประชุม 



 
 
 
 
 

 ๓ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

44 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สห 5 นายพัลลภ   พัวพันธ์ มาประชุม 

45 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สห 5 นายพิศิษฐ์  ไพรสินธุ์ มาประชุม 

46 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สห 5 นายถนอม   บุญโต มาประชุม 

47 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม สห 5 นายสมัย   ปานทอง มาประชุม 

48 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สห 5 นายจักรพงษ์   เจริญพร มาประชุม 

49 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สห 5 นายช านาญ  เกตุโสระ มาประชุม 

50 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม สห 5 นายสุดใจ   ศรีใหญ่ มาประชุม 

51 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สห 5 นายประหยัด   ทองทา  มาประชุม 

52 โรงเรียนรัตนบุร ี สห 6 นายปริญญา   พุ่มไหม    ไม่ได้เข้าประชุม 

53 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สห 6 นายสุพินทร์   พุฒตาล มาประชุม 

54 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สห 6 นายบุญศักดิ์   บุญจูง มาประชุม 

55 โรงเรียนธาตุศรีนคร สห 6 นายสรรค์นิธิ  เผ่าพันธุ์ มาประชุม 

56 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สห 6 นายสุดสาคร  สุขสวัสดิ์ มาประชุม 

57 โรงเรียนทับโพธิ์พฒันวิทย ์ สห 6 นายปิยวัฒน ์   ศรีไสว มาประชุม 

58 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สห 6 นายวิชัย    สาลีงาม มาประชุม 

59 โรงเรียนหนองอียอวิทยา สห 6 นายสรศักดิ์   สีตาชัย มาประชุม 

60 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สห 6 นายฉัตรนพดล   คงยืน มาประชุม 

61 โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา สห 6 นายทันใจ   ชูทรงเดช มาประชุม 

62 โรงเรียนโนนเทพ สห 6 นายวีรพงศ์   หมายสุข มาประชุม 

63 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สห 6 นางจิดาภา   บูรณ์เจริญ มาประชุม 

64 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สห 7 นายองอาจ   สุจินพรัหม มาประชุม 

65 โรงเรียนโคกยางวิทยา สห 7 นายสมชัย  นามสว่าง มาประชุม 

66 โรงเรียนตานีวิทยา สห 7 นายสมโภชน์  สุขเจริญ มาประชุม 

67 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สห 7 นายธรรมนูญ   มีเสนา มาประชุม 

68 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สห 7 นายกิตติชัย   แผ่นจันทร์ มาประชุม 

69 โรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา สห 7 นายพศิน   บัวหุ่ง มาประชุม 



 
 
 
 
 

 ๔ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

70 โรงเรียนตาเบาวิทยา สห 7 นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข มาประชุม 

71 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สห 7 นายวสันต์    ค าเกลี้ยง มาประชุม 

72 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สห 7 นายศรีสุนทร   ส่งเสริม มาประชุม 

73 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สห 7 นายสุคนธ์  โสกรรณิตย์ มาประชุม 

74 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สห 7 นางสาวพิจิตรา  ค ามันตรี มาประชุม 

75 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สห 7 ว่าท่ี ร.ต.อภินันท์  จันทเขต มาประชุม 

76 โรงเรียนสังขะ สห 8 นายสุนทร    พลศรี มาประชุม 

77 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สห 8 นายสุวรรณ    สายไทย มาประชุม 

78 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สห 8 นางอุดมพร   สิงห์ชยั มาประชุม 

79 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สห 8 นายไพบูลย์   ศิริมา มาประชุม 

80 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สห 8 นายเสกสันต์   สัมฤทธิ ์ มาประชุม 

81 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สห 8 นายอาย ุ  คิดดี มาประชุม 

82 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สห 8 นายวุฒิชัย  ภักดีรัตนางกูร มาประชุม 

83 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สห 8 นายอนุชา  หลิมศิริวงษ์ มาประชุม 

84 โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน สห 8 นายขันติ   จารัตน์ มาประชุม 

85 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สห 8 นายสุพิน   บุญเยี่ยม มาประชุม 

 
ก่อนวาระประชุม   
 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมรับหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๔๐  
                   ด้วย สโมสรไลออนส์สุรินทร์ จัดให้มีการรับมอบหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ 
ฉบับพระราชทาน เล่มท่ี ๔๐ ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ (สุรินทร์) จ านวน  ๓๑ 
โรงเรียน ดังนี ้

๑.โชคเพชรพิทยา ๑๒.ศรีสุขวิทยา ๒๒.รัตนบุร ี
๒.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ๑๓.บึงนครประชาสรรค์ ๒๓.แนงมุดวิทยา 
๓.สวายวิทยาคาร ๑๔.แร่วิทยา ๒๔.พนมดงรักวิทยา 
๔.วีรวัฒน์โยธิน ๑๕.นารายณ์ค าผงวิทยา ๒๕.มัธยมศรีส าเภาลูน 
๕.จอมพระประชาสรรค์ ๑๖.เมืองบัววิทยา ๒๖.ประสาทวิทยาคาร 
๖.เมืองลีงวิทยา ๑๗.ช้างบุญวิทยา ๒๗.ตานีวิทยา 



 
 
 
 
 

 ๕ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

๗.สุรพินท์พิทยา ๑๘.ลานทรายพิทยาคม ๒๘.ทุ่งมนวิทยาตาร 
๘.พนาสนวิทยา ๑๙.พรมเทพพิทยาคม ๒๙.กระเทียมวิทยา 
๙.กุดไผทประชาสรรค์ ๒๐.ศรีปทุมพิทยาคม ๓๐.เทพอุดมวิทยา 
๑๐.หนองแวงวิทยาคม ๒๑.เมืองแกพิทยาสรรค์ ๓๑.พระแก้ววิทยา 
๑๑.แตลศิริวิทยา   

             
            กิจกรรมที่ 2  มอบเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) คร้ังที่ ๖ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ผู้ที่เปน็ตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
           สรุปเหรียญรางวัล 

ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง เหรียญเงิน 
๔  ๗ ๓ ๒๒ ๖ 

รายละเอียดผลการประกวด 

ล าดับ รายการ ด้าน รางวัล ผู้เข้าประกวด 
หน่วยงาน/
โรงเรียน 

๑ ผอ.สถานศึกษายอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 

วิชาการ รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี ๒ 

เหรียญทอง 

นายสฤษด์ิ 
วิวาสุขุ 

ร.ร.แตลศิริวิทยา 

๒ ผอ.สถานศึกษายอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ 

วิชาการ รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี ๑ 

เหรียญทอง 

นายไพชยนต์ 
จันทเขต 

ร.ร.จอมพระ
ประชาสรรค์ 

๓ รองผอ.สถานศึกษายอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 

วิชาการ เหรียญทอง นายอนุวัตร 
เหมือนคิด 

ร.ร.กระเทียม
วิทยา 

๔ รองผอ.สถานศึกษายอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ 

วิชาการ เหรียญทอง นายชวลิตร 
วรรณดี 

ร.ร.ศีขรภูมิพิสัย 

๕ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วิชาการ รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี ๑ 

เหรียญทอง 

น.ส.สุวรรณี 
เสาร์ทอง 

ร.ร.สิรินธร 

๖ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

วิชาการ รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี ๑ 

เหรียญทอง 

นางชมพลอย 
ชุติแพทย์วิภา 

ร.ร.สุรวิทยาคาร 

 

๗ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

วิชาการ รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี ๑ 

เหรียญทอง 

นางขวัญจิรา     
วงแหวน 

ร.ร.สิรินธร 



 
 
 
 
 

 ๖ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

๘ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

วิชาการ เหรียญเงิน นางพรนภัส 
สถานพงษ์ 

ร.ร.บัวเชดวิทยา 

๙ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วิชาการ เหรียญเงิน นายสุพรรณ 
ก้านอินทร ์

ร.ร.สิรินธร 

๑๐ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

วิชาการ เหรียญเงิน นายฐิตินันท์  
ธนปฐมพงษ ์

ร.ร.สิรินธร 

๑๑ ผอ.สถานศึกษายอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก 

บริหาร
จัดการ 

เหรียญทอง นางจารุวรรณ 
บุญโต 

ร.ร.ศรีสุขวิทยา 

๑๒ ผอ.สถานศึกษายอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ 

บริหาร
จัดการ 

เหรียญทอง นายอนุชา 
หลิมศิริวงษ์ 

ร.ร.บัวเชดวิทยา 

๑๓ รองผอ.สถานศึกษายอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 

บริหาร
จัดการ 

เหรียญทอง นางณัฐกฤตา 
ธรรมธุระ 

ร.ร.ตานีวิทยา 

๑๔ รองผอ.สถานศึกษายอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ 

บริหาร
จัดการ 

ชนะเลิศเหรียญ
ทอง 

นางสุพิชฌาย์ 
เทศทอง 

ร.ร.บัวเชดวิทยา 

๑๕ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

บริหาร
จัดการ 

รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี ๑ 

เหรียญทอง 

นายธราดล 
บุญยาพงษ ์

ร.ร.ศีขรภูมิพิสัย 

๑๖ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

บริหาร
จัดการ 

เหรียญเงิน นายภากรณ์ 
นามสวัสด์ิ 

ร.ร.บัวเชดวิทยา 

๑๗ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

บริหาร
จัดการ 

เหรียญทอง น.ส.นิฤมณ 
มั่นยืน 

ร.ร.ห้วยจริงวิทยา 

๑๘ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ 

บริหาร
จัดการ 

รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี ๑ 

เหรียญทอง 

นายชัยสิทธิ์ 
คุณสวัสด์ิ 

ร.ร.ส าโรงทาบ
วิทยาคม 

๑๙ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

บริหาร
จัดการ 

เหรียญทอง นายศราวุฒิ 
สนใจ 

ร.ร.สิรินธร 

๒๐ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

บริหาร
จัดการ 

รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี ๑ 

เหรียญทอง 

นายสัมฤทธิ์  
เสาทอง 

ร.ร.สุรวิทยาคาร 



 
 
 
 
 

 ๗ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

และเทคโนโลยี 
๒๑ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
บูรณาการ 

บริหาร
จัดการ 

เหรียญเงิน น.ส.พรณภัส 
บุญแก้ว 

ร.ร.หนองแวง
วิทยาคม 

๒๒ ผอ.สถานศึกษายอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก 

นวัตกรรม
และเทคโนฯ 

เหรียญทอง นางอุดมพร 
สิงห์ชัย 

ร.ร.ตาคงวิทยา
รัชมังคลาภิเษก 

๒๓ ผอ.สถานศึกษายอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 

นวัตกรรม
และเทคโนฯ 

ชนะเลิศเหรียญ
ทอง 

นายสมศักดิ์ 
บุญโต 

ร.ร.ห้วยจริงวิทยา 

๒๔ รองผอ.สถานศึกษายอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ 

นวัตกรรม
และเทคโนฯ 

ชนะเลิศเหรียญ
ทอง 

น.ส.พนมพร 
แก้วใส 

ร.ร.ศีขรภูมิพิสัย 
 
 

๒๕ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

นวัตกรรม
และเทคโนฯ 

เหรียญเงิน นางสุภาพร 
โชติกาญ
จนวัฒน์ 

ร.ร.สิรินธร 

๒๖ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

นวัตกรรม
และเทคโนฯ 

รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี ๒ 

เหรียญทอง 

นายเก่งกานต์ 
แก่นดี 

ร.ร.ศีขรภูมิพิสัย 

๒๗ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

นวัตกรรม
และเทคโนฯ 

รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี ๒ 

เหรียญทอง 

นางอ าพา  
ปรากฎชื่อ 

ร.ร.ท่าตูมประชา
เสริมวิทย์ 

๒๘ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมนักเรียน 

นวัตกรรม
และเทคโนฯ 

ชนะเลิศเหรียญ
ทอง 

นายภูษิต 
ผาสุก 

ร.ร.แตลศิริวิทยา 

 ผู้ท่ีเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประกวดในระดับชาติ จ านวน ๑๔ ราย คือ ผู้ท่ี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๔ ราย รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ เหรียญทอง จ านวน ๗ ราย และรองชนะเลิศอันดับ
ท่ี ๒ เหรียญทอง จ านวน ๓ ราย 
 
 กิจกรรมที่ 3   มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการประเมินการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนในระดับดี
เยี่ยม   คร้ังที่ ๑ (ช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ๕๙)  

                 ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้ด าเนินการขับเคล่ือน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้เพื่อการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้
โรงเรียนด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนให้ปัจจุบัน ท้ังข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศ โดยมีการ
ประเมินการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนในทุก ๓ เดือนนั้น 



 
 
 
 
 

 ๘ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

                 ในการนี้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ขอมอบเกียรติบัตรโรงเรียน
ท่ีมีผลการพัฒนาเว็บไซต์ในระดับดีเย่ียม ครั้งท่ี ๑ (ช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ๕๙) จ านวน ๗ โรงเรียน (ไม่
เรียงล าดับ) ดังนี้ 

๑. โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
๒. โรงเรียนสิรินธร 
๓. โรงเรียนมหิธรวิทยา 

  ๔. โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 
  ๕. โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม 
  ๖. โรงเรียนช้างบุญวิทยา 
  ๗. โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
 
เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายส าเริง  บุญโต  รอง ผอ. สพม.เขต 33  เป็นประธานการ
ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ          
                            นายส าเริง  บุญโต  ประธานในทีป่ระชุม (รอง ผอ. สพม.เขต 33)  
 1.ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ท่ีมีผลงานดีเด่น
ประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์  เป็นต้วแทนพื้นท่ีการศึกษาเข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC 
AWARDS)  ครั้งท่ี 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          
           2. ขอเชิญร่วมท าบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และขึ้นอาคารส านักงานหลังใหม่ ในวันท่ี  30  
ธันวาคม  2559  เวลา 09.09 น. ณ อาคาร 2 ช้ัน 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
            ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 7/๒๕๕9 (สัญจร) 
                                ด้วยฝุายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งท่ี  7/2559   ในวนัท่ี      
1๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  o๙.oo น.  ณ  โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  อ าเภอจอมพระ  จังหวัด
สุรินทร์  เพื่อให้ท่ีประชุมได้พิจารณา โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมครั้งท่ี 7/ ๒๕๕9  ได้จากหน้า
เว็บไซต์ของส านักงาน  เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓  
 
 
 
 
 
                                 (รูปครุฑ)  (มีข้อความไม่ถูกต้อง แก้ไขท่ีกลุ่มอ านวยการ) 

ที่ประชุม :  รับทราบ 



 
 
 
 
 

 ๙ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

 
ระเบียบวาระที่ ๓    เร่ือง   เสนอเพือ่ทราบ 
                         3.1 เสนอเพือ่ทราบจาก (รอง ผอ. สพม.เขต 33)  

- ไม่มี  - 
 
        ๓.2  กลุ่มอ านวยการ 
                                     3.2.1  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
           ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของ
ประเทศไทย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทา         
สาธารณภัยได้จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุรินทร์ (ภัยหนาว) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เพื่อท าหน้าท่ี
การจัดการสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก าลังและทรัพยากรจากส่วนราชการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง รวมท้ังอ านวยการและประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ท้ังฝุายพลเรือนและฝุาย
ทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การสาธารณกุศลในพื้นท่ี 
** รายละเอียดดังเอกสารอ้างอิง    ภาคผนวก  หน้า 35 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
          3.2.2  การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
          ด้วยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู มีมติอนุมัติจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖0 จ านวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๓ ขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู (ผู้สอน) ในสังกัดทราบ หากข้าราชการครูท่านใด
มีความประสงค์จะกู้ยืมและมีคุณสมบัติครบถ้วนได้กู้ยืมเงินรายละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔ ต่อปี โดยไม่จ ากัดจ านวนผู้กู้ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ผู้
ยื่นค าขอกู้ยืมทุกคนกรอกแบบส ารวจความต้องการของข้าราชการครูต่อการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู กรุณากรอกแบบค าขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ให้ครบถ้วน โดยผ่านผู้บังคับบัญชาช้ันต้นรับรองขึ้นมาตามล าดับ แล้วน าส่งท่ี กลุ่มอ านวยการ ภายในวันท่ี ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันเวลาราชการ หากพ้นก าหนดจะไม่รับพิจารณา  
 (แจ้งช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร  ทางหน้าเว็บไซต์ สพม.๓๓ http://www.secondary33.go.th/) 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
        ๓.3  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
                             3.3.1  การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพือ่รับรางวัลพระราชทาน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
                         ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2559  ระดับจังหวัด  นั้น 

http://www.secondary33.go.th/


 
 
 
 
 

 ๑๐ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

                                   บัดนี้ คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2559  ระดับจังหวัด  ได้ด าเนินการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อ
เป็นตัวแทนจังหวัด เข้ารับการประเมินระดับกลุ่มจังหวัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามประกาศผลการ
ประเมินท่ีแนบ   
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ท่ีเป็นตัวแทน
เข้ารับการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัดท่ี 11  โดย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด  ในห้วงเดือนมกราคม 2560 ส่วนรายละเอียดความ
คืบหน้าจะน าเรียนในโอกาสต่อไป 
** รายละเอียดดังเอกสารอ้างอิง ภาคผนวก  หน้า 41 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
         3.3.2  อนุมัติและแต่งต้ัง ให้มีคุณวุฒิผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้
ก ากับลูกเสือ(A.L.T.) และมีสิทธิประดับเคร่ืองหมายวูดแบดจ์สามท่อน   และคุณวุฒิหัวหน้าผู้ให้การ
ฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ(L.T.) และมีสิทธิประดับเคร่ืองหมายวูดแบดจ์สามท่อน 
                                 ด้วยส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ได้มีค าส่ัง ท่ี 496/2559 ลงวันท่ี 7 
พฤศจิกายน 2559 เรื่อง อนุมัติและแต่งต้ัง ให้มีคุณวุฒิผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ(A.L.T.) 
และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สามท่อน สังกัด สพม.33  จ านวน 38 ราย   
** รายละเอียดดังเอกสารอ้างอิง ภาคผนวก  หน้า 43 
                                          ค าส่ังท่ี 500/2559 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง อนุมัติและ
แต่งต้ัง ให้มีคุณวุฒิ   หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ(L.T.) และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ส่ี
ท่อน สังกัด สพม.33 จ านวน 1 ราย   
** รายละเอียดดังเอกสารอ้างอิง ภาคผนวก  หน้า 46 
                                         ส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ขอแสดงความ
ยินดีกับทุกท่านท่ีได้รับวูดแบดจ์สามท่อน จ านวน 38 ราย และวูดแบดจ์ส่ีท่อน จ านวน 1 ราย ดังกล่าว 
ส าหรับพิธีการส าคัญทางการลูกเสือเพื่อมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์  ดังกล่าว  จะได้น าเรียนในโอกาสท่ี
เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือ 

ที่ประชุม :  รับทราบ                             
 
  3.3.3  นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
           1. จ านวนการรับนักเรียนต่อห้อง 
        ๑.๑ ห้องเรียนปกติ ให้โรงเรียนรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔     
ห้องละ ๔๐ คน หากมีความจ าเป็นต้องรับเกิน ให้รับไม่เกินห้องละ ๕๐ คน โดยให้เสนอส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาอนุมัติตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาก าหนด ท้ังนี้ให้ค านึงถึงนโยบายการปรับลดขนาดโรงเรียนและขนาดห้องเรียนให้เหมาะสม 
         ๑.๒ ห้องเรียนพิเศษ ให้โรงเรียนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ระดับมัธยมศึกษาห้องละ
ไม่เกิน ๓๐ คน  



 
 
 
 
 

 ๑๑ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

         ๑.๓ ห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ให้โรงเรียนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ ห้องละ ๓๖ คน หากมี
ความจ าเป็นต้องรับเกินให้รับห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ ได้ไม่เกินห้องละ ๔๐ คน โดยให้เสนอส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ อนุมัติตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ ก าหนด 
         ๑.๔ โรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาท่ีมีความประสงค์จะรับ
นักเรียนต่อห้องสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้เสนอแผนการรับนักเรียนไม่เกินห้องละ ๕๐ คน โดยใช้วิธีการสอบ
คัดเลือก การใช้คะแนน O-NET การจับฉลากเพื่อรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการและนักเรียนท่ัวไป ตามวิธีการ 
ท่ีก าหนดส าหรับแต่ละประเภท ไม่น้อยกว่าห้องละ ๔๐ คน นอกนั้นให้รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  
นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ หรือ อื่น ๆ โดยให้ประกาศรับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียว และแยกประกาศแต่ละ
ประเภทให้ชัดเจน ท้ังนี้ ให้เสนอส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ อนุมัติ ตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ก าหนด 
  ๒. วันและเวลาการรับนักเรียน 
        ๒.๑ ให้โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาท่ีก าหนดตรงกันท่ัวประเทศตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ (ดังรายละเอียดคู่มือนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน) 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 ๓.๓.๔. การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม. ๓๓ เกมส์” คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙  

                         (ร่าง) ก าหนดพิธีเปิด- ปิด ในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ พิธีเปิด เวลา ๐๙.๐๐ น.   
พิธีปิด เวลา๑๖.๐๐ น. ก าหนดการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม.๓๓ เกมส์” ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี 
๒๕๕๙ 
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            ๓.4  กลุ่มนโยบายและแผน 
          3.4.1  แจ้งผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                       ต าม ท่ีส า นั ก ง าน คณะกรร มการก าร ศึกษาขั้ นพื้ น ฐ าน  โ ด ย
คณะกรรมการติดตาม ฯ ประกอบด้วย 
     ๑)  นายประไพ  สุนทรมัจฉะ ข้าราชการบ านาญ 
    ๒)  ดร. มนทกานต์ิ  แก้วพฤกษ์  ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
    ๓)  นางจตุพร   เรียงความ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ในวันพฤหัสท่ี ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๙  โดยมีกระบวนการขั้นตอนท่ีใช้ข้อมูลท้ังส่วนกลางและเชิงประจักษ์ (สอบถาม สัมภาษณ์ 



 
 
 
 
 

 ๑๒ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติ) ตลอดจนมีการตรวจและสอบทานข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้รับ เพื่อใช้
ในการประมวลผลให้ถูกต้องและเป็นผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว นั้น   
                                          ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แจ้งผลการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ แล้ว  
โดยมีผลการประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ “ ดีมาก ”  คะแนนท่ีได้รับ คือ “ ๗๙.๒๔ คะแนน ”        
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                     3.4.2 การออกก ากับ ติดตาม เร่งรัดการบริหารงบประมาณและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

         ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรร
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินส ารองรายจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจ าเป็น เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการละไม่เกิน ๒.๐ ล้านบาท ให้ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ และโรงเรียนในสังกัด โดยมีเงื่อนไขการจัดซื้อ/จัดจ้าง จะต้องจัดท า
สัญญา/ข้อตกลง และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น 

        เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การใช้
จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนในสังกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 
ทันตามก าหนดเวลา เป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จึง
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียนในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวน ๒ คณะ โดยจะออกก ากับ ติดตาม เร่งรัดการ
ด าเนินงาน ระหว่างวันท่ี ๑๓ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙  

ที่ประชุม :  รับทราบ 
          3.4.3  การน านโยบายสู่การปฏบิัติ ที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ 

                                         ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้ขอความ
ร่วมมือ สหวิทยาเขต และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ส่งโครงการท่ีสนองนโยบาย/จุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์  
๑๑ นโยบาย และ ๖ จุดเน้นเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของพื้นท่ี นั้น 

                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ขอเรียนว่า         
สหวิทยาเขต และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ใด ท่ียังไม่ส่งโครงการ  สามารถส่งเพิ่มเติมได้ ภายในวันท่ี 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙  รายละเอียดดังบัญชีรายช่ือฯ ท่ีแนบ 

รายชื่อ สหวิทยาเขต และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯ ที่ยังไม่ส่งโครงการ 

ท่ี สหวิทยาเขต / ศูนย์กลุ่มสาระ หมายเหตุ 
๑ สหวิทยาเขต ๓  
๒ สหวิทยาเขต ๖  



 
 
 
 
 

 ๑๓ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

๓ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
๔ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
๕ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
๖ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน  
๗ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
๘ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
๙ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

๑๐ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
๑๑ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์) 
 

๑๒ ศูนย์พัฒนากิจกรรมแนะแนว  
๑๓ ศูนย์พัฒนาการวัดผลประเมินผลและวิจัยการศึกษา  
๑๔ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี  
๑๕ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  
๑๖ ศูนย์พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๑๗ ศูนย์พัฒนากลุ่มโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนร่วม  
๑๘ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์  
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                  ๓.5  กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 

                                     3.5.1  การจัดสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
                                        สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ก าหนดให้
มีการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในวันท่ี 
๔ – ๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยก าหนดการจัดสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน ๑๘ สนามสอบ ดังต่อไปนี้ 

๑. สนามสอบโรงเรียนสิรินธร  โรงเรียนท่ีเข้าสอบมีจ านวน  ๙  โรง ได้แก่  
    ๑.๑ โรงเรียนสิรินธร     ๑.๖ โรงเรียนพญารามวิทยา 
    ๑.๒ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา  ๑.๗ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
    ๑.๓ โรงเรียนต้ังใจวิทยาคม  ๑.๘ โรงเรียนสุรินทร์ภักด ี
    ๑.๔ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา      ๑.๙ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 
    ๑.๕ โรงเรียนนาดีวิทยา 
 
 



 
 
 
 
 

 ๑๔ 
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 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

๒. สนามสอบโรงเรียนสุรวิทยาคาร  โรงเรียนท่ีเข้าสอบมีจ านวน  ๘  โรง ได้แก่ 
    ๒.๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร      ๒.๕ โรงเรียนวรีวัฒน์โยธิน 
    ๒.๒ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ๒.๖ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 
    ๒.๓ โรงเรียนนาบัววิทยา  ๒.๗ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 
    ๒.๔ โรงเรียนมหิธรวิทยา  ๒.๘ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 
๓. สนามสอบโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก  โรงเรียนท่ีเข้าสอบมีจ านวน  ๒  โรง ได้แก่ 
    ๓.๑ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
    ๓.๒ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 
๔. สนามสอบโรงเรียนสุรพินท์พิทยา  โรงเรียนท่ีเข้าสอบมีจ านวน  ๔  โรง ได้แก่ 
    ๔.๑ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 
    ๔.๒ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 
    ๔.๓ โรงเรียนพนาสนวิทยา 
    ๔.๔ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 
๕. สนามสอบโรงเรียนสินรินทร์วิทยา  โรงเรียนท่ีเข้าสอบมีจ านวน  ๓  โรง ได้แก่ 
    ๕.๑ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 
    ๕.๒ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 
    ๕.๓ โรงเรียนแร่วิทยา 
๖. สนามสอบโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  โรงเรียนท่ีเข้าสอบมีจ านวน  ๔  โรง ได้แก่ 
    ๖.๑ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
    ๖.๒ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 
    ๖.๓ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 
    ๖.๔ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 
๗. สนามสอบโรงเรียนสนมวิทยาคาร  โรงเรียนท่ีเข้าสอบมีจ านวน  ๓  โรง ได้แก่ 
    ๗.๑ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 
    ๗.๒ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 
    ๗.๓ โรงเรียนหนองอียอวิทยา 
๘. สนามสอบโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  โรงเรียนท่ีเข้าสอบมีจ านวน  ๘  โรง ได้แก่ 
    ๘๑.๑ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ๘.๕ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 
    ๘.๒ โรงเรียนช้างบุญวิทยา  ๘.๖ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 
    ๘.๓ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม  ๘.๗ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 
    ๘.๔ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม  ๘.๘ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 
๙. สนามสอบโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์  โรงเรยีนท่ีเข้าสอบมีจ านวน  ๓  โรง ได้แก่ 
    ๙.๑ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 
    ๙.๒ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 
    ๙.๓ โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร 
 



 
 
 
 
 

 ๑๕ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

๑๐. สนามสอบโรงเรียนรัตนบุรี  โรงเรียนท่ีเข้าสอบมีจ านวน  ๖  โรง ได้แก่ 
    ๑๐.๑ โรงเรียนรัตนบุรี 
    ๑๐.๒ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 
    ๑๐.๓ โรงเรียนดอนแรดวิทยา 
    ๑๐.๔ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย ์
    ๑๐.๕ โรงเรียนธาตุศรีนคร 
    ๑๐.๖ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 
๑๑. สนามสอบโรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา  โรงเรียนท่ีเข้าสอบมีจ านวน  ๓  โรง ได้แก่ 
    ๑๑.๑ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 
    ๑๑.๒ โรงเรียนโนนเทพ 
    ๑๑.๓ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 
๑๒. สนามสอบโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  โรงเรียนท่ีเข้าสอบมีจ านวน  ๘  โรง ได้แก่ 
    ๑๒.๑ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  ๑๒.๕ โรงเรียนยางวิทยาคาร 
    ๑๒.๒ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ ๑๒.๖ โรงเรียนวงัข่าพัฒนา 
    ๑๒.๓ โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา     ๑๒.๗ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
    ๑๒.๔ โรงเรียนแตลศิริวิทยา      ๑๒.๘ โรงเรียนห้วยจรงิวิทยา 
๑๓. สนามสอบโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม  โรงเรียนท่ีเข้าสอบมีจ านวน  ๒  โรง ได้แก่ 
    ๑๓.๑ โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม 
    ๑๓.๒ โรงเรียนศรีสุขวิทยา  
๑๔. สนามสอบโรงเรียนสังขะ  โรงเรียนท่ีเข้าสอบมีจ านวน  ๘  โรง ได้แก่ 
    ๑๔.๑ โรงเรียนสังขะ    ๑๔.๕ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 
    ๑๔.๒ โรงเรียนกระเทียมวิทยา   ๑๔.๖ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 
    ๑๔.๓ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  ๑๔.๗ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 
    ๑๔.๔ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ๑๔.๘ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ 
๑๕. สนามสอบโรงเรียนบัวเชดวิทยา  โรงเรียนท่ีเข้าสอบมีจ านวน  ๒  โรง ได้แก่ 
    ๑๕.๑ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
    ๑๕.๒ โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน 
๑๖. สนามสอบโรงเรียนประสาทวิทยาคาร  โรงเรียนท่ีเข้าสอบมีจ านวน  ๗  โรง ได้แก่ 
    ๑๖.๑ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ๑๖.๕ โรงเรียนตาเบาวิทยา 
    ๑๖.๒ โรงเรียนโคกยางวิทยา  ๑๖.๖ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
    ๑๖.๓ โรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา     ๑๖.๗ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 
    ๑๖.๔ โรงเรียนตานีวิทยา 
๑๗. สนามสอบโรงเรียนกาบเชิงวิทยา  โรงเรียนท่ีเข้าสอบมีจ านวน  ๓  โรง ได้แก่ 
    ๑๗.๑ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 
    ๑๗.๒ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 
    ๑๗.๓ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 



 
 
 
 
 

 ๑๖ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

๑๘. สนามสอบโรงเรียนพนมดงรักวิทยา  โรงเรยีนท่ีเข้าสอบมีจ านวน  ๒  โรง ได้แก่ 
    ๑๘.๑ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
    ๑๘.๒ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 

 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

 
                              ๓.6  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

                            3.6.1  สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 
1.1  เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 รายจ่ายประจ า  ณ วันที่ 30  พฤศจิกายน 2559 

 
รายจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ผูกพัน 

 
ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

งบบุคลากร 34,673,800 10,026,448 28.92 0.00 0.00 24,647,352 71.08 
งบด าเนินงาน 21,219,148 6,275,108.68 29.59 0.00 0.00 14,944,039.32 70.43 
งบลงทุน 94,847,200 650,055 0.69 50,244,579.56 52.97 43,952,565.44 46.34 
รวม 150,740,148 16,951,611.68 11.25 50,244,579.56 33.33 83,543,956.76 55.42 

เป้าหมายการเบิกจ่าย  ไตรมาสที่ 1  (31 ธันวาคม 2559  งบลงทุนไม่น้อยกว่า 19%     ภาพรวมทุก
งบไม่น้อยกว่า  30 % 
             จากตาราง งบลงทุน ยังไม่ผูกพัน   PO  ในระบบ GFMIS  ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
จ านวน 36 รายการ  

1.2  เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2559   
1.2.1  กรณีมีหนี้ผูกพัน  เบิกจ่ายครบทุกรายการแล้ว 
1.2.2    กรณีไม่มีหนี้   รายการงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ฯ    งบกลาง รายจ่ายงบลงทุน 75 

รายการ วงเงิน 29,636,800  บาท   ผูกพัน   PO  ในระบบ GFMIS  ครบถ้วนทุกรายการ  
ขอให้เร่งเบิกจ่ายใหแ้ล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (31 ธนัวาคม 2559 )   

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
                    3.6.2  แจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการภาครัฐปี พ.ศ.2560 

                                          สพฐ.มีหนังสือแจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการภาครัฐ        
ปี 2560 ตามหนังสือ สพฐ.ด่วนท่ีสุด   ท่ี ศธ 04002/ว  890 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม  2559 แจ้งให้ทุกหน่วย
เบิกจ่ายเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะ งบลงทุน ท่ีมีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ 
ล้านบาท ต้องก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี ๑ (๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙)  รวมท้ัง
งบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวประทศ ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันและได้จัดท า
ปฎิทินการบริหารงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จึงขอให้



 
 
 
 
 

 ๑๗ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

โรงเรียนด าเนินการดังนี้    (หนังสือสพม.33  ท่ี ศธ 04263/6625 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2559 แจ้งทาง  
Myoffice แล้ว)  

๑. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (งบปกติ) รายจ่าย 
งบลงทุน (เปูาหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการภาครัฐ ภาพรวมต้องมีผลการเบิกจ่ายไตรมาสท่ี ๑ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๙) 

๑.๑ งบลงทุนท่ีมีวงเงินต่อรายการไม่เกนิ ๒ ล้านบาท  ต้องก่อหนี้ผูกพัน
บันทึกการจัดซื้อจัด       

จ้าง ( PO) ในระบบ GFMIS และเบิกจ่ายให้เสร็จส้ินภายในไตรมาสท่ี ๑ (๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๙) 

๑.๒ งบลงทุน ท่ีมีวงเงินต่อรายการต้ังแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป  ต้องก่อหนี้
ผูกพันบันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง ( PO) ในระบบ GFMIS ภายในไตรมาสท่ี ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)และเบิกจ่าย
ตามงวดงาน 

๑.๓ งบลงทุน รายการผูกพันข้ามปี(รายการใหม่)  เช่นงบก่อสร้างอาคารเรียน 
งบปี๒๕๖๐-๒๕๖๑ ต้องก่อหนี้ผูกพันภายในมีนาคม ๒๕๖๐ และเบิกจ่ายตามงวดงาน 

๒. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (งบปกติ) รายจ่าย 
งบด าเนินงาน งบลงทุน (เปูาหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการภาครัฐ ภาพรวมต้องมีผลการเบิกจ่ายไตรมาสท่ี๑ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐   ) 

- งบด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ต้องเบิกจ่ายไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  

๓. งบกลาง  เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวปะเทศ  รายการงบลงทุนส่ิงก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ทุกวงเงินบาท  ต้องก่อหนี้
ผูกพันบันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง ( PO) ในระบบ GFMIS และเบิกจ่ายให้เสร็จส้ินภายในไตรมาสท่ี ๑ (๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙)  

        สรุป ณ วันที่  8  พฤศจิกายน 2559 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและบันทึก PO  .ในระบบ GFMIS  

-  งบลงทุน  รร.กาบเชิง /รร.หนองขุนศรีวิทยา /รามวิทยาฯ/     
วังข่าพัฒนา/ เบิดพิทยาสรรค์/พระแก้ววิทยา/ศรีณณงค์พิทยาลัย*ศีขรภูมิพิสัย/บัวเชดวิทยา              
ขอให้เร่งด าเนินการด่วน 

ที่ประชุม :  รับทราบ 

             3.6.3  แนวทางปฏิบัติงานจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
                                                ด้วยส านักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ แจ้งผลการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2559 1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559  ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ล าดับท่ี 
8 ของประเทศ ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ล าดับท่ี 1 ของประเทศ   ในปีงบประมาณพ.ศ.2560 จึงแจ้ง



 
 
 
 
 

 ๑๘ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

แนวทางปฏิบัติงานจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้ส่วนราชการในจังหวัดได้ด าเนินการ
จัดหาพัสดุตามระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติท่ีกรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1.2 หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้อง  
1. หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0405.2/ว316 ลว.16 

สิงหาคม 2559 เร่ือง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ 

(1) ให้ส่วนราชการด าเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เว้นแต่ ขั้นตอนการลงนามในสัญญา 
(2) ลงนามในสัญญาได้เมื่อ พรบ.งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับและได้รับ

งบประมาณแล้ว  กรณีไม่ได้รับการจัดสรร สามารถยกเลิกการจัดหาได้ 
(3) ส่วนราชการสามารถบันทึกข้อมูลโครงการได้โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่ง

ของเงิน 
2. หนังสือเลขาธิการธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 252 ลว.24 สิงหาคม 

2559 เร่ือง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
      เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ไตรมาส เปูาหมายการ

เบิกจ่าย 
 รายจ่ายประจ า 

เปูาหมายการเบิกจ่าย  
รายจ่ายลงทุน 

เปูาหมายการเบิกจ่าย 
รายจ่ายภาพรวม 

1 
(ต.ค.59-ธ.ค.59) 

33 19 30 

2 
(ม.ค.60-มี.ค.60) 

55 41 52 

3 
( เม.ย.60-มิ.ย.60) 

76 63 73 

4 
( ก.ค.60-ก.ย.60) 

98 87 96 

แนวทางการด าเนินงาน 
- เริ่มจัดซื้อจัดจ้างต้ังแต่ร่าง พ.ร.บ.ผ่านการพิจารณาของกรรมาธิการแล้ว (25 ส.ค.59) 
- เร่งก่อหนี้และเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนปีเดียว 

 ไม่เกิน 2 ล้านบาท/รายการ ก่อหนี้และเบิกจ่ายภายในไตรมาสท่ี 1 

 เกิน 2-1,000 ล้านบาท/รายการ ก่อหนี้ภายในไตรมาสท่ี 1 และเบิกจ่ายตามงวดงาน 

 วงเงินเกนิ 1,000 ล้านบาท/รายการ และผูกพันรายการใหม่ ก่อหนี้ภายในไตรมาสท่ี 2 และ
เบิกจ่ายตามงวดงาน 



 
 
 
 
 

 ๑๙ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

 เร่งโอนจัดสรรงบประมาณไปยังส านักเบิกส่วนภูมภิาคภายใน 3 วันท าการ (อย่างช้าไม่เกิน
วันท่ี 7 ต.ค.59) 

 เร่งก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีโดยเร็ว 

 เร่งรัดให้เริ่มด าเนินการและเริ่มการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ า ต้ังแต่ไตรมาสท่ี 1 โดยงบ
ฝึกอบรมเบิกจ่ายร้อยละ 50 ภายในไตรมาสแรก 

 การรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการเร่งรัดของหน่วยงานเป็นรายเดือน จะใช้ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP  ต้ังแต่ขั้นตอนจัดท าร่าง TOR ผู้มีอ านาจเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง ประกาศ
เชิญชวน และผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซื้อส่ังจ้าง รวมท้ังผลการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน 

3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว000395 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 
เร่ือง การบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์จัดซ้ือจัดจ้างและ
การก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP   

1.) โครงการท่ีจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP  ก่อน 15  ตุลาคม  2559 ต้องบันทึกรหัส
งบประมาณ/รหัสแหล่งของเงิน ภายใน 1 ตุลาคม 2559 

2.) โครงการท่ีจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP  ต้ังแค่ 15 ตุลาคม  2559 ต้องบันทึกรหัส
งบประมาณ/รหัสแหล่งของเงิน ทุกโครงการ 

3.) วิธีตกลงราคา/วิธีพิเศษ/วิธีกรณีพิเศษ หากไม่บันทึกรหัสงบประมาณ/รหัสแหล่งของเงิน จะ
ไม่สามารถด าเนินการระบบได้ 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

    3.6.4  การบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์
จัดซ้ือจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ  การเรียกดูรายงานในระบบ e-GP 

1)  .กรณีบันทึกรหัสในระบบ   e-GP เรียกดูรายงานจาก  
-  เมนูรายงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
- รายงานติดตามสถานการณ์ก่อหนี้รายจ่ายลงทุน 

2) กรณียังไม่ได้บันทึกรหัสในระบบ  e-GP 
2.1 กรมบัญชีกลางจะสรุปยอดตามรายกระทรวง/กรม ไว้ที่ www.gprocuremrnt.go.th หัวข้อสถิติ

การจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

http://www.gprocuremrnt.go.th/


 
 
 
 
 

 ๒๐ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

2.2 เรียกดูรายงานจาก ระบบ e-GP  
- เมนูรายงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
- เมนูย่อยรายงานข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเบิกจ่ายผ่าน GFMIS 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

3.6.5  การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2546 
             ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ

จัดจ้าง พ.ศ.2546  ลงวันท่ี  29  มกราคม 2546 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแ ผ่นดินฉบับนี้ เป็น
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังท่ีออกตามความในก าหมาย ตามมาตรการเกี่ยวกับการ
ควบคุมการเงินของรัฐการฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตาม อาจมีความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงขอให้
โรงเรียนในสังกัดด าเนินการตามประกาศโดยเคร่งครัด  

1. จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  กรณี 
1.1  การจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีมีราคาเกิน 100,000 บาท  
1.2  การจ้างก่อสร้าง –ปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาเกิน 1,000,000 บาท 

2. จัดท าแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. จัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
4. จัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  หรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  จ านวน  1  ชุด 
5. ลงประชาสัมพันธ์หน้าเว็ปไซต์ของโรงเรียน   
    สพม.33 ได้ท าหนังสือแจ้งตามหนังสือ สพม.33 ท่ี ศธ 04263/ 6551  ลงวันที   1   ธันวาคม  

2559 ส่งทาง Myoffice  แล้ว  ขอให้ได้ถือปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

3.6.6  โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของสพฐ. 
          ตามท่ีกรมบัญชีกลาง ได้ก าหนดให้สพฐ.เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ าในเดือนตุลาคม 2559 ขอเรียนว่าขณะนี้ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีกลุ่มบุคคลและ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสนทรัพย์ไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการน าข้อมูลอัตราและผู้ครองและข้อมูลผู้
ครอบครัวเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าข้างประจ า (ระบบ e-payroll )  ซึ่งเดิมก าหนดในเดือนมิถุนายน 
2559  แต่ข้อมูลยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากสพฐ.มีข้อมูลอัตราและผู้ครองจ านวนมาก ต้องใช้เวลาบาตรวจสอบ 
แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องก่อนเข้าระบบ e-payroll  กรมบัญชีกลางจึงแจ้งให้สพฐ.ด าเนการดังนี้ 

1. ให้ด าเนินการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าแบบคู่ขนาน 3 เดือน ก่อนจ่ายตรง
เต็มรูปแบบ เริ่ม เดือนคุลาคม – ธันวาคม 2559  และเริ่มจ่ายตรงเต็มรูปแบบในเดือนมกราคม 2560 

2. เพื่อปูองกันการเบิกจ่ายเงินซ้ าซ้อน ขอให้สพฐ.แจ้งหน่วยงานในสังกัดงดเบิกจ่ายเงิน
ในระบบ GFMIS ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ส าหรับรายการดังนี้ 



 
 
 
 
 

 ๒๑ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

2.1   งบบุคลากร ได้แก่เงินเดือน ค่าจ้างประจ า เงินเพิ่มการครองชีพ เงินท่ีจ่าย
ควบกับเงินเดือนและค่าจ้างประจ า เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 

2.2 งบด าเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า
ผุ้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง(เต็มข้ัน) 

2.3 งบกลาง ได้แก่ เงินสมทบกรณีข้าราชการเป็นสมาชิก กบข. และกรณี
ลูกจ้างประจ าเป็นสมาชิก กสจ. 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ส าหรับงานการเงินแบบคู่ขนาน 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน  - ธันวาคม 2559 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่ขนานเดือน 

พ.ย.59 ธ.ค.59 
1. จัดเตรียมหนี้สิน 

 

 
2. พิมพ์รายงานสรุปบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจา้ง

ประจ ามาตรวจสอบ  
  

3. ค านวณการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   
4. น าข้อมูลลูกหนี้เข้าสู่ระบบ   
5. ตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน   21-30พ.ย.59 6-16ธ.ค.59 
6. ประมวลผลสรุปการใข้จ่ายเงิน จ าแนกตามแผนงาน/

รหัสบัญชี/หน่วยประมวลผล 
  

7. พิมพ์รายงานสรุปการใข้จ่ายเงิน จ าแนกตามแผนงาน/
รหัสบัญชี/หน่วยประมวลผล 

  

8. ส่งมอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าให้ 
สพฐ. 

6ธ.ค.59 19 ธ.ค.59 

9. จัดส่งรายงานสรุป ตามข้อ 7 ให้สพฐ.ทางe-mail 6 ธ.ค.59 19ธ.ค.59 
10. สพฐ.ประมวลผลสรุปการเบิกจ่ายในภาพรวมส่ง

กรมบัญชีกลาง 
7ธ.ค.59 20ธ.ค.59 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ๒๒ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

 
ปฏิทินการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ประจ าเดือน มกราคม 2560 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ 

1.หยุดบันทึกค าสั่งและจัดส่งสรุปรายละเอียดบญัชีการจ่าย
เงินเดือน.ให้งานการเงินพร้อมค าสั่งที่บันทึก(เม่ือบันทึกในระบบ
แล้ว หากมีค าสั่งจ านวนมาก จะทยอยส่งค าสั่งให้งานการเงินก็
ได้ขึ้นอยุ่กับแต่ละเขต)  

งานบุคคล วันที่ 4 

2.จัดเตรียมหนี้สิน งานการเงิน วันที่ 1-4 
3.  พิมพ์รายงานสรุปบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า
ตรวจสอบกระทบรายงานตามข้อ 1  

งานการเงิน วันที่ 5- 7 

4.. ค านวณการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า หน่วย
ประมวลผลย่อย 

งานการเงิน วันที่ 5-7 

5. น าข้อมูลลูกหนี้เข้าสู่ระบบ งานการเงิน วันที่ 5 
6.  ตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน งานการเงิน วันที่ 5 
7. ประมวลผลสรุปการใข้จ่ายเงิน จ าแนกตามแผนงาน/รหัส
บัญชี/หน่วยประมวลผลย่อย 

งานการเงิน วันที่ 5 

8.ตรวจสอบข้อผิดพลาดของรายการจ่ายเงินเดือน งานการเงิน วันที่ 7 
9. พิมพ์รายงานสรุปการใข้จ่ายเงิน จ าแนกตามแผนงาน/รหัส
บัญชี/หน่วยประมวลผลย่อย 

งานการเงิน วันที่ 7 

10.ส่งมอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าให้ สพฐ. งานการเงิน วันที่ 8 
11.จัดส่งรายงานสรุป ตามข้อ  9พร้อมหนังสือแจ้ง ให้สพฐ.
ทางe-mail 

งานการเวิน วันที่ 8 

12.สพฐ.ประมวลผลสรุปการเบิกจ่ายในภาพรวมส่ง
กรมบัญชีกลาง 

สคส.สพฐ. วันที่ 13 

13.โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ/เข้าบัญชีหน่วยเบกิ(หนี้)  กรมบัญชีกลาง วันที่ 26 
14.สพฐ.น าเอกสารการขอเบิกในระบบ GFMIS ลงใน  Web 
site ของสคส. 

สคส.สพฐ. วันที่ 31 

ส าหรับปฎิทินการปฏิบัติงานเดือนก.พ.-ธ.ค.60 จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
ขอเรียนว่า ต้ังแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง

ประจ าจะด าเนินการตามท่ีกล่าวนี้  ส าหรับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านประจ าเดือน ค่ารักษาพยาบาล และ
การศึกษาบุตร ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าท่ีขอเบิก หรือเงินยืมโครงการ หรือเงินขอเบิกเงินค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ จะไม่รวมในโครงการจ่ายตรงจะวางฎีกาแยกต่างหากและโอนตรงเข้าบัญชีข้าราชการตามท่ี
ขอเบิกแต่ละครั้งตามแบบแจ้งข้อมูลการับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online  



 
 
 
 
 

 ๒๓ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

 
        เลขที่............... 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลงช่ือ………………………………………ผู้มีสิทธิร์ับเงิน 
                                                                                        ( …………………………………….) 
หมายเหตุ  :  เลขที่ของแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Coporate Online  ให้ระบุหมายเลขก ากับเรียงกันไป
ทุกฉบับ เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าทะเบียนคุมการโอนเงิน 



 
 
 
 
 

 ๒๔ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

3.6.7  การไม่ยื่นแบบแสดงรายการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ าปีภาษี 
2556-2557  

         ด้วยส านักงานสรรพากรพื้นท่ีสุรินทร์ ได้มีหนังสือแจ้งรายช่ือผู้มีเงินได้พึงประเมิน
ตามาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีไม่ยื่นแบบแสดงรายการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ าปีภาษี 
2556-2557 จ านวน  22  ราย ในการนี้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ขอให้ทาง
โรงเรียนแจ้งผู้มีรายช่ือนี้ ไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการให้เรียบร้อย และรายงานผลให้ทราบด้วย ส าหรับปี 
2558 ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีจะแจ้งรายช่ือเพิ่มเติมภายหลัง (ตามหนังสือ สพม.33 ท่ี ศธ 04263/ 
6584   ลงวันท่ี  2   ธันวาคม 2559)  

          ส าหรับปีภาษี พ.ศ.2559 ท่ีจะต้องช าระภาษีเงินได้มีเดือนมีนาคม 2560 
ขอให้ท่านก าชับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว นักการภารโรง  ท่ีมีเงินได้ทุกคน ไปยื่นแบบแสดง
รายการช าระภาษีตามประมวลรัษฎากรตามก าหนด หากละเลนหรือมีเจตนาหลีกเล่ียงย่อมมีโทษทางแพ่งและ
ทางอาญา 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
3.7  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

                                       3.7.1  ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)   
คร้ังที่ ๖ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
     ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)   คร้ังที่ ๖ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ณ จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
-------------- 

  ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ท่ีมีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ เป็นตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษาเข้าร่วมประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี ๖ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี ๒๙ - ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดบึงกาฬ  จ านวน ๒๙ คน  
  ในการนี้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ สรุปผลการประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี ๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 
สรุปเหรียญรางวัล 

ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๑ 

รองชนะเลิศ
อันดับท่ี ๒ 

เหรียญ 
ทอง 

เหรียญ
เงิน 

เหรียญ
ทองแดง 

ผู้เข้าร่วม รวม
ท้ังส้ิน 

๔  ๗ ๓ ๒๒ ๖ ๐ ๑ ๒๙ 

 

 



 
 
 
 
 

 ๒๕ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

รายละเอียดผลการประกวด 
    (๑) ด้านวิชาการ จ านวน ๑๐ ราย                 (๒)  ด้านบริหารจัดการ จ านวน ๑๑ ราย  
    (๓) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จ านวน ๘ ราย 

ล าดับ รายการ ด้าน รางวัล ผู้เข้าประกวด 
หน่วยงาน/
โรงเรียน 

๑ ผอ.สถานศึกษายอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 

วิชาการ รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 
เหรียญทอง 

นายสฤษด์ิ 
วิวาสุขุ 

ร.ร.แตลศิริ
วิทยา 

๒ ผอ.สถานศึกษายอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ 

วิชาการ รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
เหรียญทอง 

นายไพชยนต์ 
จันทเขต 

ร.ร.จอมพระ
ประชาสรรค์ 

๓ รองผอ.สถานศึกษายอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 

วิชาการ เหรียญทอง นายอนุวัตร 
เหมือนคิด 

ร.ร.กระเทียม
วิทยา 

๔ รองผอ.สถานศึกษายอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ 

วิชาการ เหรียญทอง นายชวลิตร 
วรรณดี 

ร.ร.ศีขรภูมิพิสัย 

๕ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

วิชาการ รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
เหรียญทอง 

น.ส.สุวรรณี 
เสาร์ทอง 

ร.ร.สิรินธร 

๖ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

วิชาการ รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
เหรียญทอง 

นางชมพลอย 
ชุติแพทย์วิภา 

ร.ร.สุรวิทยาคาร 

 

๗ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

วิชาการ รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
เหรียญทอง 

นางขวัญจิรา  
วงแหวน 

ร.ร.สิรินธร 

๘ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

วิชาการ เหรียญเงิน นางพรนภัส 
สถานพงษ์ 

ร.ร.บัวเชดวิทยา 

๙ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วิชาการ เหรียญเงิน นายสุพรรณ 
ก้านอินทร ์

ร.ร.สิรินธร 

๑๐ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

วิชาการ เหรียญเงิน นายฐิตินันท์  
ธนปฐมพงษ ์

ร.ร.สิรินธร 
 
 
 

๑๑ ผอ.สถานศึกษายอดเย่ียม บริหาร เหรียญทอง นางจารุวรรณ ร.ร.ศรีสุขวิทยา 



 
 
 
 
 

 ๒๖ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก จัดการ บุญโต 
๑๒ ผอ.สถานศึกษายอดเย่ียม 

ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ 
บริหาร
จัดการ 

เหรียญทอง นายอนุชา 
หลิมศิริวงษ์ 

ร.ร.บัวเชดวิทยา 

๑๓ รองผอ.สถานศึกษายอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 

บริหาร
จัดการ 

เหรียญทอง นางณัฐกฤตา 
ธรรมธุระ 

ร.ร.ตานีวิทยา 

๑๔ รองผอ.สถานศึกษายอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ 

บริหาร
จัดการ 

ชนะเลิศเหรียญทอง นางสุพิชฌาย์ 
เทศทอง 

ร.ร.บัวเชดวิทยา 

๑๕ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

บริหาร
จัดการ 

รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
เหรียญทอง 

นายธราดล บุญ
ยาพงษ์ 

ร.ร.ศีขรภูมิพิสัย 

๑๖ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

บริหาร
จัดการ 

เหรียญเงิน นายภากรณ์ 
นามสวัสด์ิ 

ร.ร.บัวเชดวิทยา 

๑๗ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

บริหาร
จัดการ 

เหรียญทอง น.ส.นิฤมณ มั่น
ยืน 

ร.ร.ห้วยจริง
วิทยา 

๑๘ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
บูรณาการ 

บริหาร
จัดการ 

รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
เหรียญทอง 

นายชัยสิทธิ์ คุณ
สวัสด์ิ 

ร.ร.ส าโรงทาบ
วิทยาคม 

 

๑๙ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

บริหาร
จัดการ 

เหรียญทอง นายศราวุฒิ 
สนใจ 

ร.ร.สิรินธร 

๒๐ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

บริหาร
จัดการ 

รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
เหรียญทอง 

นายสัมฤทธิ์  
เสาทอง 

ร.ร.สุรวิทยาคาร 

๒๑ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
บูรณาการ 

บริหาร
จัดการ 

เหรียญเงิน น.ส.พรณภัส 
บุญแก้ว 

ร.ร.หนองแวง
วิทยาคม 

๒๒ ผอ.สถานศึกษายอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก 

นวัตกรรม
และเทคโนฯ 

เหรียญทอง นางอุดมพร 
สิงห์ชัย 

ร.ร.ตาคงวิทยา
รัชมังคลาภิเษก 

๒๓ ผอ.สถานศึกษายอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 

นวัตกรรม
และเทคโนฯ 

ชนะเลิศเหรียญทอง นายสมศักดิ์ 
บุญโต 

ร.ร.ห้วยจริงวิทยา 
 
 

๒๔ รองผอ.สถานศึกษายอดเย่ียม นวัตกรรม ชนะเลิศเหรียญทอง น.ส.พนมพร ร.ร.ศีขรภูมิพิสัย 



 
 
 
 
 

 ๒๗ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ และเทคโนฯ แก้วใส 
๒๕ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

นวัตกรรม
และเทคโนฯ 

เหรียญเงิน นางสุภาพร 
โชติกาญจนวัฒน์ 

ร.ร.สิรินธร 

๒๖ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

นวัตกรรม
และเทคโนฯ 

รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 
เหรียญทอง 

นายเก่งกานต์ 
แก่นดี 

ร.ร.ศีขรภูมิพิสัย 

๒๗ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

นวัตกรรม
และเทคโนฯ 

รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 
เหรียญทอง 

นางอ าพา  
ปรากฎชื่อ 

ร.ร.ท่าตูมประชา
เสริมวิทย์ 

๒๘ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

นวัตกรรม
และเทคโนฯ 

เข้าร่วมประกวด นายสายชล 
ศรีวิเศษ 

ร.ร.สิรินธร 

๒๙ ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมนักเรียน 

นวัตกรรม
และเทคโนฯ 

ชนะเลิศเหรียญทอง นายภูษิต 
ผาสุก 

ร.ร.แตลศิริวิทยา 

 

 ผู้ท่ีเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประกวดในระดับชาติ จ านวน ๑๔ ราย คือ ผู้ท่ี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๔ ราย รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ เหรียญทอง จ านวน ๗ ราย และรองชนะเลิศอันดับ
ท่ี ๒ เหรียญทอง จ านวน ๓ ราย 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
    3.7.2 การแต่งต้ังข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

                                         ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มีค าส่ังแต่งต้ัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ในกรณีท่ีไม่มีผู้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติรา ชการได้  ตามล าดับ  
จ านวน 3 ราย  ดังนี้ 

ล าดับท่ี 1  นายส าเริง บุญโต ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ล าดับท่ี 2  นายจ าลอง ผู้สมเก่า ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ล าดับท่ี 3  นายกฤษ  ละมูลมอญ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
รายละเอียดตามค าส่ัง สพฐ. ท่ี 854/2559 ส่ัง ณ วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559  ดังแนบมาพร้อมนี้

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
** รายละเอียดดังเอกสารอ้างอิง ภาคผนวก  หน้า 52 
มติที่ประชุม           ..............................................................................................................................................                     
                 ............................................................................................................................................... 



 
 
 
 
 

 ๒๘ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

          ๓.8  หน่วยตรวจสอบภายใน 
3.8.1  การจัดส่งรายงานทางการเงิน  ประจ าเดือนตุลาคม  2559 

รายช่ือโรงเรยีนที่สง่รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน  ส าหรบัเดือนตุลาคม 2559 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน 

1 สังขะ 21 เมืองแกพิทยาสรรค์ 

2 แนงมุดวิทยา 22 โนนแท่นพิทยาคม 

3 ศีขรภูมิพิสัย 23 พนมดงรักวิทยา 

4 จอมพระประชาสรรค์ 24 สนมวิทยาคาร 

5 จารย์วิทยาคาร 25 ปราสาทเบงวิทยา 

6 ขนาดมอญพิทยาคม 26 เทนมีย์มิตรประชา 

7 ตานีวิทยา 27 วีรวัฒน์โยธิน 

8 บัวเชดวิทยา 28 ตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก 

9 เบิดพิทยาสรรค์ 29 มัธยมจารพัตวิทยา 

10 ลานทรายพิทยาคม 30 โคกยางวิทยา 

11 หนองสนิทวิทยา 31 กาบเชิงวิทยา 

12 ตาเบาวิทยา 32 ส าโรงทาบวิทยาคม 

13 สินรินทร์วิทยา 33 ศรีสุขวิทยา 

14 สุรวิทยาคาร 34 หนองขุนศรีวิทยา 

15 มัธยมทับทิมสยาม 04 35 โคกตะเคียนวิทยา 

16 รัตนบุร ี 36 เมืองบัววิทยา 

17 สิรินธร 37 หนองอียอวิทยา 

18 ชุมพลวิทยาสรรค์ 38 ธาตุศรีนคร 

19 ประสาทวิทยาคาร 39 แตลศิริวิทยา 

20 รามวิทยารัชมังคลาภิเษก     
ที่ประชุม :  รับทราบ 



 
 
 
 
 

 ๒๙ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

       3.8.2  การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม  SMSS 
 

การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม SMSS 

สหวิทยาเขตที่ ๑ 

ท่ี โรงเรียน 
บันทึกบัญชี 

หมายเหตุ 
ปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบัน ณ เดือน ไม่บันทึก 

1 สุรวิทยาคาร        

2 วีรวัฒนโ์ยธิน        

3 ศรีไผทสมันต์    ก.ย.     

4 สวายวิทยาคาร    ก.ย.     

5 เทนมีย์มิตรประชา    เม.ย.     

6 รามวิทยาฯ        

7 ศรีรามประชาสรรค์    ส.ค.     

8 นาบัววิทยา    ก.ย.     

9 สุรินทร์ราชมงคล     


   

10 มหิธรวิทยา    ก.ย.     

11 สุรินทร์พิทยาคม    ก.ย.     

              

  

 
 

    สหวิทยาเขตที่ 2 

ท่ี โรงเรียน 
บันทึกบัญชี 

หมายเหตุ 
ปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบัน ณ เดือน ไม่บันทึก 

1 โรงเรียนสิรินธร          

2 โรงเรียนนาดีวิทยา         ดูขอ้มูลไม่ได ้

3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม    ก.ย.     

4 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี          

5 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา    ก.ย.     



 
 
 
 
 

 ๓๐ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

6 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา          

7 โรงเรียนพนาสนวิทยา    ก.ย.     

8 โรงเรียนต้ังใจวิทยาคม    มิ.ย.     

9 โรงเรียนพญารามวิทยา          

10 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร    ส.ค.     

              

       สหวิทยาเขตที่ 3 

ท่ี โรงเรียน 
บันทึกบัญชี 

หมายเหตุ 
ปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบัน ณ เดือน ไม่บันทึก 

1 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์    ก.ย.     

2 โรงเรียนสินรนิทร์วิทยา          

3 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา    ส.ค.     

4 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา    ก.ย.     

5 โรงเรียนแร่วิทยา          

6 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม    ก.ย.     

7 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์          

              
 

สหวิทยาเขตที่ 4 

ท่ี โรงเรียน 
บันทึกบัญชี 

หมายเหตุ 
ปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบัน ณ เดือน ไม่บันทึก 

1 โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม          

2 โรงเรียนศรีสุขวิทยา          

3 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา    ก.ย.     

4 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา    ส.ค.     

5 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา    ก.ย.     



 
 
 
 
 

 ๓๑ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

6 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม          

7 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย          

8 โรงเรียนวังข่าพัฒนา          

9 โรงเรียนยางวิทยาคาร    ก.ย.     

10 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร          

11 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค ์          

12 โรงเรียนแตลศิริวิทยา    ก.ย.     

              

       สหวิทยาเขตที่ 5 

ท่ี โรงเรียน 
บันทึกบัญชี 

หมายเหตุ 
ปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบัน ณ เดือน ไม่บันทึก 

1 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์          

2 โรงเรียนช้างบุญวิทยา          

3 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม    3 ต.ค   
บันทึกรับวันท่ี 3 
ต.ค.59 วันเดียว 

4 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม    ก.ย.     

5 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม    ส.ค.     

6 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม    ส.ค.     

7 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค ์    ก.ย.     

8 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค ์         

9 โรงเรียนเมืองบัววิทยา    ก.ย.     

10 โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร          

11 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม    ส.ค.     

              

 

 
 

  

 
 
 

  



 
 
 
 
 

 ๓๒ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

สหวิทยาเขตที่ 6 

ท่ี โรงเรียน 
บันทึกบัญชี 

หมายเหตุ 
ปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบัน ณ เดือน ไม่บันทึก 

1 โรงเรียนหนองอียอวิทยา          

2 โรงเรียนสนมวิทยาคาร    ก.ย.     

3 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค ์    ก.ย.     

4 โรงเรียนโนนเทพ    ก.ย.     

5 โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา          

6 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์          

7 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา    ก.ย.     

8 โรงเรียนดอนแรดวิทยา    ก.ย.     

9 โรงเรียนธาตุศรีนคร          

10 โรงเรียนทับโพธ์ิพัฒนวิทย์    ก.ย.     

11 โรงเรียนรัตนบุรี          

12 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา          
              

  

 
 

    สหวิทยาเขตที่ 7 

ท่ี โรงเรียน 
บันทึกบัญชี 

หมายเหตุ 
ปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบัน ณ เดือน ไม่บันทึก 

1 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา          

2 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา    ก.ย.     

3 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา          

4 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา          

5 โรงเรียนแนงมุดวิทยา          

6 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร          

7 โรงเรียนตานีวิทยา    ส.ค.     



 
 
 
 
 

 ๓๓ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

8 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร    ก.ค.     

9 โรงเรียนโคกยางวิทยา    ก.ย.     

10 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา          

11 โรงเรียนตาเบาวิทยา          

12 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา          

              

       สหวิทยาเขตที่ 8 

ท่ี โรงเรียน 
บันทึกบัญชี 

หมายเหตุ 
ปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบัน ณ เดือน ไม่บันทึก 

1 โรงเรียนบัวเชดวิทยา          

2 โรงเรียนกระเทียมวิทยา          

3 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมงัคลาภิเษก    ก.ค     

4 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม          

5 โรงเรียนพระแก้ววิทยา    ก.ค.     

6 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา    ก.ย.     

7 โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน    ส.ค.     

8 โรงเรียนทับทิมสยาม 04    ก.ย.     

9 โรงเรียนสังขะ          

10 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย         ดูขอ้มูลไม่ได ้

              
 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
   
                              3.9  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
    3.9.1 รายงานการตรวจสอบการด าเนินงาน เรื่องการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งผลการ
ตรวจสอบมีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ  บางข้อไม่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย



 
 
 
 
 

 ๓๔ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) จึงให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ด าเนินการตามข้อสังเกต
ดังกล่าว  เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเคร่งครัด  

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
     4.1  ระเบียบส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ว่าด้วย การบริหาร  
สหวิทยาเขต  พุทธศักราช  2559   

ที่ประชุม :  รับทราบ 
     4.2  จ านวนโรงเรียนในแต่ละสหวิทยาเขตและคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต 

ที่ประชุม :  มีมติให้รวบรวมข้อสรุปการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตและก าหนดเชตพื้น
ของสหวิทยาเขต เม่ือด าเนินการเป็นทีเ่รียบร้อยแล้วให้สรุปรายละเอยีดและแจ้งให้ที่ประชุมทราบคร้ังต่อไป 
     4.3    การจัดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
                              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้ก าหนดการประเมินความพร้อม
ก่อนสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ โดยให้ทุกโรงเรียนรายงานผลการสอบส่ง   
ด้วย ซึ่ง สพม.๓๓ จะจัดส่งข้อสอบให้ทาง My - Office และด าเนินการจัดสอบพร้อมกันทุกโรงเรียน ในวันท่ี 
19 - 20ธันวาคม  ๒๕๕๙   (ก าหนดการสอบ ขอมติจากท่ีประชุมฯ) 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่นๆ 
            ๕.๑ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  จังหวัดสุรินทร์ 
     ๕.๒ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
   ๕.๓ สมาคมครูมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
                       ๕.๔ เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 
                        -ไม่มี-  
                                                                                           เลิกประชุม   16.30 น. 
 
 

 
(นางชัญญรัชญ์  ชูทอง) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 
                                             
                                                  (นายจ าลอง  ผู้สมเก่า) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 

  ผูต้รวจรายงานการประชุม 



 
 
 
 
 

 ๓๕ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ๓๖ 

           การประชมุสมัมนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูบ้รหิารการศกึษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศกึษานิเทศก ์คร ัง้ที ่๘/๕๙ 

กล ุ่มอ านวยการ  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

                               ขอขอบพระคณุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
  

คณะท างานและผ ูมี้สว่นเกีย่วขอ้งทกุท่าน 

กล ุ่มอ านวยการ 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 33 

 

                                ประมวลภาพกิจกรรม   

MONEY
Text Box

MONEY
Text Box




