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ผู้เข้าประชุม  
ผู้บริหารโรงเรียน  จ ำนวน  73  คน 
 

1 นายทรงศักดิ์  เสนาวงศ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
2 นายทวีศักดิ์  สนส ี โรงเรียนสวายวิทยาคาร 
3 นางดวงใจ ชนะกุล โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 
4 นายพิทักษ์    สุปิงคลัด โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
5 นายณรงค์   พรหมพัชรพล โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
6 นายสาโรจน์  พฤษภา โรงเรียนมหิธรวิทยา 
7 นายวายุคล จุลทัศน์ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 
8 นายสุรพงศ์  ปรากฎรัตน์ โรงเรียนพนาสนวิทยา 
9 นายชิน  ไทยยิ่ง โรงเรียนสิรินธร 
10 นายวรพงศ์    มีมาก โรงเรียนนาดีวิทยา 
11 นายศุภชัย    ชาวนา โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 
12 นางละออ  กระแสโสม โรงเรียนพญารามวิทยา 
13 นายนิเวศ  ทิวทอง โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 
14 นายทศพร สระแก้ว โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
15 นายทวีโชค งามชื่น โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 
16 นายแซม มุ่งดี โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 
17 นายขันติ จารัตน์ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 
18 นายองอาจ  สุจินพรัหม โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 



  

 

19 นายจีระพรรณ  เพียรมี โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 
20 นายสมชิต  พันตาแสง โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 
21 นายชัยสิทธิ์  ชิดชอบ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 
22 นายประเสริฐ พิศสมัย โรงเรียนแร่วิทยา 
23 นางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 
24 นายแสน    แหวนวงศ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
25 นายสฤษดิ์    วิวาสุขุ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
26 นายสมศักดิ์  บุญโต โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 
27 นายวรวุธ    สุทธิกุล โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 
28 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 
29 นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 
30 นายนิเวศน์  เนินทอง โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 
31 นายสุเมธ  เจนขนบ โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 
32 นายวิชิตชัย  แข่งขัน โรงเรียนวังข่าพัฒนา 
33 นายบุญศักดิ์ บุญจูง โรงเรียนยางวิทยาคาร 
34 นางจารุวรรณ บุญโต โรงเรียนศรีสุขวิทยา 
35 นายพีระศักดิ์  น่วมจะโป๊ะ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 
36 นายยรรยง   วงค์ค าจันทร์ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 
37 นายเสงี่ยม วงศ์พล โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร 
38 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 
39 นายถนอม  บุญโต โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 
40 นายสมัย  ปานทอง โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 
41 นายอุ่น    ศาลางาม โรงเรียนช้างบุญวิทยา 
42 นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 
43 นายวีรพงศ์ หมายสุข โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 
44 นายปริญญา  พุ่มไหม    โรงเรียนรัตนบุรี 



45 นายบุญเรือง พจนาโสภา โรงเรียนดอนแรดวิทยา 
46 นายวิชัย  สาลีงาม โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 
47 นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธุ์ โรงเรียนธาตุศรีนคร 
48 นายสุพินทร์  พุฒตาล โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 
49 นายปิยวัฒน์   ศรีไสว โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 
50 นายพัลลภ    พัวพันธุ์ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 
51 นายสรศักดิ์ สีตาชัย โรงเรียนหนองอียอวิทยา 
52 นายฉัตรนพดล  คงยืน โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 
53 นายทันใจ  ชูทรงเดช โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 
54 นายอมร กิ่งมณี โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 
55 นายชูเดช    อ าพันทอง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
56 นายสมชัย นามสว่าง โรงเรียนโคกยางวิทยา 
57 นายสมโภชน ์ สุขเจริญ โรงเรียนตานีวิทยา 
58 นางสุนันทา  ศิลาอ่อน โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 
59 นางสาวนิโลบล พุทธานุรักษ์ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 
60 นายธรรมนูญ     มีเสนา โรงเรียนตาเบาวิทยา 
61 นายวสันต์    ค าเกลี้ยง โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 
62 นายศรีสุนทร   ส่งเสริม โรงเรียนแนงมุดวิทยา 
63 นายสุคนธ์ โสกรรณิตย์ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 
64 นายพศิน บัวหุ่ง โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 
65 นายสุนทร    พลศรี โรงเรียนสังขะ 
66 นายสุวรรณ    สายไทย โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
67 นายอนุชา  หลิมศิริวงษ์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 
68 นายสรวิทย์  ชาญเชียว โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 
69 นายอายุ คิดดี โรงเรียนพระแก้ววิทยา 
70 นายพนม   ล าดวนหอม โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 



  

 

71 นายธีระทัศน์   อัครฉัตรรัตน์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
72 นายไพบูลย์   ศิริมา โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน 
73 ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ จันทเขต โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 

 
รองผู้บริหารโรงเรียน  จ ำนวน  85  คน 

1 นำยธีรภำพ  วลำมิตร โรงเรียนสุรวิทยำคำร 
2 นำยวิทูรย์  พิมพ์ศิริ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 
3 นำยอำทร  เสำสูง โรงเรียนสุรวิทยำคำร 
4 นำยประหยัด  เขียวหวำน โรงเรียนสวำยวิทยำคำร 
5 นำยปำรมี  นำมโสม โรงเรียนสวำยวิทยำคำร 
6 จ.ส.ต.พงศ์นรินทร์  ชื่นใจ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชำ 
7 นำงปรำณี  นำมสว่ำง โรงเรียนรำมวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 
8 นำงจิดำภำ  บูรณ์เจริญ โรงเรียนรำมวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 
9 นำยณัฐภณ  เต็งสกุล โรงเรียนสุรินทร์รำชมงคล 

10 นำงกิมำภรณ์  เติมสุข โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
11 นำงณัฐชำนันท์  พระทองสุขสกุล โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
12 นำยชัยณรงค์  ลอยประโคน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
13 นำยบุญเจือ  โฉมใส โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
14 นำยวิชำกร  หนองพล โรงเรียนพนำสนวิทยำ 
15 นำงสุภีลดำ  จันทร์แสง โรงเรียนพนำสนวิทยำ 
16 นำงสุจินดำ  สินโพธิ์ โรงเรียนสิรินธร 
17 นำยประยุทธ  มะลิงำม โรงเรียนสิรินธร 
18 นำยภัทรพล  หมวกเหล็ก โรงเรียนสิรินธร 
19 นำยกิตติคุณ  พวงเพ็ชร โรงเรียนสุรินทร์พิทยำคม 
20 นำงศิริลักษณ์  ธุนำสูรย์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ 
21 นำยวขำน  บัวบำน โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ 
22 น.ส.พรรณสินี  เหมำะดีหวัง โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 
23 น.ส.รัตปรำณี  เรืองผำ โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 
24 นำยสมำน  ขุมทอง โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 
25 ว่ำที่ร.ต.ทองดี  ศรีวิเศษ โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 
26 นำยจ ำลอง  ทิ้งสุข โรงเรียนเมืองลีงวิทยำ 



27 นำยธีระศักดิ์  พรมลำย โรงเรียนบุแกรงวิทยำคม 
28 นำยสมชิต  พันตำแสง โรงเรียนหนองสนิทวิทยำ 
29 น.ส.กัญญำอร  รัตนะธีรำกร โรงเรียนสินรินทร์วิทยำ 
30 นำยอำนุภำพ  เจษฎำพรภิญโญ โรงเรียนสินรินทร์วิทยำ 
31 น.ส.พนมพร  แก้วใส โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
32 นำยชวลิตร  วรรณดี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
33 นำยไสว  บ ำรุงธรรม โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
34 นำงนงเยำว์  ผำสุก โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
35 นำยประครอง  วงศ์ฉลำด โรงเรียนห้วยจริงวิทยำ 
36 นำยรัฐพล  ส ำนักนิตย์ โรงเรียนจำรย์วิทยำคำร 
37 นำงประจวบ  บุญพอก โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม 
38 นำยภูมินทร์  เจริญสุข โรงเรียนส ำโรงทำบวิทยำคม 
39 นำยวีระพล  สำยหอม โรงเรียนส ำโรงทำบวิทยำคม 
40 นำยบุญชู  ดัชถุยำวัตร โรงเรียนส ำโรงทำบวิทยำคม 
41 นำยสุดสำคร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์ 
42 นำยรัชพงษ์  อ่อนอก โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ 
43 นำยวินัย  ศิริเวช โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ 
44 นำยนิวัติ  ภัคภูริวัฒน ์ โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ 
45 ว่ำที่ร.ท.ชยพล  บุตรศำสตร์ โรงเรียนลำนทรำยพิทยำคม 
46 นำยสุโขทัย  เครือศรี โรงเรียนศรีปทุมพิทยำคม 
47 ว่ำที่ ร.ต.วรวิทย์  กมล โรงเรียนรัตนบุรี 
48 นำงส ำลี  โททอง โรงเรียนรัตนบุรี 
49 นำยนิรันดร  บุญอำจ โรงเรียนรัตนบุรี 
50 นำยสุรศักดิ์  ลือขจร โรงเรียนรัตนบุรี 
51 นำยสุรพันธ์  ร่วมจิตร โรงเรียนดอนแรดวิทยำ 
52 นำยพล  สีดี โรงเรียนเบิดพิทยำสรรค์ 
53 นำงพรสวรรค์  พนัส โรงเรียนแกศึกษำพัฒนำ 
54 นำยบุญจันทร์  ผิวสร้อย โรงเรียนสนมวิทยำคำร 
55 น.ส.พัชรินทร์  ชุมเพชร โรงเรียนสนมวิทยำคำร 
56 นำงพัชรนันท์  เจริญศิริวิชญกุล โรงเรียนสนมวิทยำคำร 
57 นำยสุทธีร์  ชัยตั้งจิต โรงเรียนหนองอียอวิทยำ 



  

 

58 นำยสุบรรณ์  แสงทอง โรงเรียนโนนเทพ 
59 นำยจำรุทัศน์  รู้รักษำ โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 
60 นำงกนกพร  สร้อยจิต โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 
61 นำยจ ำรัส  เสียงเพรำะ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ 
62 นำงณัฐกฤตำ  ธรรมธุระ โรงเรียนตำนีวิทยำ 
63 นำงสุนันทำ  ศิลำอ่อน โรงเรียนไทรแก้ววิทยำ 
64 นำยชัยพิชิต  คนหำญ โรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร 
65 น.ส.นิโลบล  พุทธำนุรักษ์ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยำ 
66 นำงยุพิน  หมื่นสำย โรงเรียนกำบเชิงวิทยำ 
67 นำยสมบูรณ์  ทิสำรัมย์ โรงเรียนกำบเชิงวิทยำ 
68 น.ส.พิจิตรำ  ค ำมันตรี โรงเรียนแนงมุดวิทยำ 
69 นำยระวีวัฒน์  ศรีมำรักษ์ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยำ 
70 นำยไกรสร  ธนำสูรย์ โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ 
71 นำยธนัญฐ์  ศรันยูญำติวงศ์ โรงเรียนพนมดงรักวิทยำ 
72 นำยบุญช่วย  ถ้วยทอง โรงเรียนสังขะ 
73 นำยบุญสมชัย  ฟองนวล โรงเรียนสังขะ 
74 นำยมนัด  เทศทอง โรงเรียนสังขะ 
75 นำงกัญญำภัค  แก้วกลำงเมือง โรงเรียนกระเทียมวิทยำ 
76 นำยอนุวัตร  เหมือนคิด โรงเรียนกระเทียมวิทยำ 
77 นำยนิยม  สุขทอง โรงเรียนตำคงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 
78 น.ส.มำธวรรย ์ อิงแอบ โรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม 
79 นำยชูชำติ  คิดดี โรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม 
80 นำยชวิศ  สมบัติวงค์ โรงเรียนพระแก้ววิทยำ 
81 นำยชำญสิทธิ์  เกษีสังข์ โรงเรียนเทพอุดมวิทยำ 
82 นำยพงษ์ศักดิ์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนบัวเชดวิทยำ 
83 นำงศุจิตรำภรณ์  สมหวัง โรงเรียนบัวเชดวิทยำ 
84 นำงสุพิชฌำย์  เทศทอง โรงเรียนบัวเชดวิทยำ 
85 นำยประสงค์  ตอนศรี โรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ผู้บริหารโรงเรียน  จ ำนวน  8  คน 



1 นายอ านาจ  นวนิล โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชำ 
2 นายวิทยา เพ่งเลงดี โรงเรียนนำบัววิทยำ 
3 นายไพชยนต์  จันทเขต โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 
4 นายชอบ    พรหมบุตร โรงเรียนเมืองลีงวิทยำ 
5 ว่าที ่รต.บัญญัติ  สมชอบ โรงเรียนส ำโรงทำบวิทยำคม 
6 นายประหยัด  ทองทา โรงเรียนศรีปทุมพิทยำคม 
7 นายวสันต์ ปัญญาธานี โรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร 
8 นางอุดมพร   สิงห์ชัย โรงเรียนตำคงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 

 
รองผู้บริหารโรงเรียน  จ ำนวน  17  คน 
 

1 นำยทรงศักดิ์  เสนำวงศ์ โรงเรียนสุรวิทยำคำร 
2 นำยชิน  ไทยยิ่ง โรงเรียนสิรินธร 
3 นำยภักดี  เติมสุข โรงเรียนนำดีวิทยำ 
4 นำยสรรเพชร  ศรีทอง โรงเรียนโชคเพชรพิทยำ 
5 นำงอ ำไพ  รุจิยำปนนท์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ 
6 นำยบุญญเดช  ปิ่นเพ็ชร โรงเรียนห้วยจริงวิทยำ 
7 นำยธนำวิทย์  ผำธรรม โรงเรียนศรีสุขวิทยำ 
8 นำยชนำยุทธ  ค ำเกลี้ยง โรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์ 
9 นำยประยุทธ  สำรศรี โรงเรียนเมืองบัววิทยำ 

10 นำยสุเทพ  ชินวงค์ โรงเรียนเบิดพิทยำสรรค์ 
11 นำยเอนก  ผ่องพรรณ โรงเรียนธำตุศรีนคร 
12 นำงกำญจนำ  พรหมบุตร โรงเรียนนำรำยณ์ค ำผงวิทยำ 
13 นำยภูธร  พวงสี โรงเรียนนำรำยณ์ค ำผงวิทยำ 
14 นำยพรรณำ  ลอยทอง โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 
15 นำยพรำนเพชร  ทวีผล โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 
16 นำงจันทรำ  สำรกิจ โรงเรียนพนมดงรักวิทยำ 
17 นำยวีระเดช  พูนทรัพย์ โรงเรียนสังขะ 

 
ก่อนวาระประชุม 
 
- เชิญนำยพิทยำ  ไชยมงคล  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 ประธำนกำรประชุม 



  

 

  จุดธูปเทียน บูชำพระรัตนตรัย  
ค ำบูชำพระรัตนตรัย 

อะระหัง สัมมำสัมพุธโธ ภะคะวำ,        
      พระผู้มีพระภำคเจ้ำ เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง, 
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวำเทมิ, 
      ข้ำพเจ้ำอภิวำทพระผู้มีพระภำคเจ้ำ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบำน (กรำบ), 
สวำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม,   
      พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภำคเจ้ำ ตรัสไว้ดีแล้ว, 
ธัมมัง นะมัสสำมิ,  ข้ำพเจ้ำนมัสกำรพระธรรม  (กรำบ) 
สุปะฎิปันโณ ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ,       
      พระสงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำ ปฏิบัติดีแล้ว,  
สังฆัง นะมำมิ ข้ำพเจ้ำนอบน้อมพระสงฆ์ (กรำบ) 
 

ค ำแผ่เมตตำให้กับตนเอง          
อะหัง สุขิโต โหมิ   ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข 

อะหัง นิททุกโข โหมิ   ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ 
อะหัง อะเวโร โหมิ   ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร 
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ        ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง 
อะหัง อะนีโฆ โหมิ               ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ                                        
อะหัง อะโรโค โหมิ  ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ         ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายและสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด 
 
 

ค ำแผ่เมตตำ 
สัพเพ สัตตา         
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 
อะเวรา โหนตุ        
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย 
อัพะยาปัชฌา โหนตุ     
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย 
อะนีฆา โหนตุ          
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ   
จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด 
 
 
 



ปฏิญญำ  เขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต 
      คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/มัธยมศึกษา เขต 40                                 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา/ขั้นพ้ืนฐาน 
ขอให้ค าม่ันสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ  “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต”  ดังนี้ 

ข้อ 1  เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
ข้อ 2  เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโรงเรียนและ

ชุมชน 
ข้อ 3 เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโรงเรียนและชุมชน 

ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนทั้งหมดนี ้เพ่ือธ ารงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐิติกาล 
 

- สรรเสริญ 

๑. มอบวุฒิบัตร และเข็มผู้ผ่านการฝึกอบรม วิชาพิเศษการอยู่ค่ายพักแรม จ านวน ๓ ราย 
  ๑. นำงสร้อยเพชร  วุฒิงำม   โรงเรียนแกศึกษำพัฒนำ 
  ๒. นำยเอกพล   สีบำง    โรงเรียนหนองอียอวิทยำ 
  ๓. นำยศักดิ์อนันต์  อนันตสุข โรงเรียนนำรำยณ์ค ำผงวิทยำ 
๒. สนับสนุนทุนการศึกษา 
  ตำมที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับรำยงำนจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓ กรณี ที่มีกระแสข่ำว เรื่อง ๓ หนูน้อยชีวิตอำภัพ แม่เสียชีวิตหลังคลอดลูก 
“น้องวันใหม่” ทำรกวัย ๒ เดือน ซึ่งเด็กทั้ง ๓ คน อำศัยอยู่กับยำยโดยอำศัยเบี้ยเลี้ยงชีพของยำยเดือนละ ๖๐๐ 
บำท ในกำรด ำรงชีวิต โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พิจำรณำแล้ว ได้มอบเงินกองทุน
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้แก่เด็กหญิงธิดำรัตน์  สดใส  โรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม เพ่ือสนับสนุนทุนกำรศึกษำ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีควำมขำดแคลนทุนทรัพย์ จ ำนวน ๓,๐๐๐ บำท (สำมพันบำทถ้วน) และโรงเรียน/ผู้บริหำร
สถำนศึกษำและบุคคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ จ ำนวน ๑๑,๖๒๕ บำท (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้ำบำทถ้วน) 
๓. ศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
  ตำมท่ีศูนย์เฉพำะกิจเพ่ือช่วยเหลือเด็กนักเรียนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 
(ฉก.ชน.สพม.๓๓)  ได้จัดตั้งกองทุน “ฉก.ชน.สพม.๓๓” โดยวัตถุประสงค์ระดมทุนเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกำร
ช่วยเหลือนักเรียน ที่ประสบอุบัติภัย ขำดแคลนทุนทรัพย์นั้น 
  ศูนย์เฉพำะกิจเพ่ือช่วยเหลือเด็กนักเรียนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ (ฉก.
ชน.สพม.๓๓)  จึงขอมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนดังต่อไปนี้ 

  ๑. เด็กหญิงธิดำรัตน์  สดใส  โรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม ประสบปัญหำขำดแคลนทุนทรัพย์ 
เนื่องจำกมำรดำเสียชีวิต ต้องรับภำระเลี้ยงดูน้องอีก ๓ คน และบิดำสติไม่สมประกอบ จ ำนวนเงิน ๑๑,๖๒๕ บำท 
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้ำบำทถ้วน) 

 



  

 

ที ่ รายช่ือผู้บริจาค จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๑ ศูนย์ ฉก.ชน.สพม.๓๓ ๑,๐๐๐  
๒ นำงธิดำรัตน์ สุภำพ ๑๐๐  
๓ นำงปำริชำติเสียงสนั่น ๑๐๐  
๔ นำยลำย สมเจริญ ๑๕๐  
๕ กลุ่มนโยบำยและแผน ๓๙๐  
๖ กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ ๗๗๐  
๗ โรงเรียนบุแกรงวิทยำคม ๕๐๐  
๘ โรงเรียนประสำทวิทยำคำร ๑,๐๐๐  
๙ โรงเรียนตั้งใจวิทยำคม ๓๔๐  

๑๐ โรงเรียนแนงมุดวิทยำ ๑,๐๐๐  
๑๑ โรงเรียนบุแกรงวิทยำคม ๕๐๐  
๑๒ โรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม ๒,๘๒๕  
๑๓ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ๑,๐๐๐  
๑๔ นำงสำวกมลพันธ์ ศิริพูน ๕๐๐  
๑๕ นำงสำวนภำพรรณ ศิรประภำกุล ๕๐๐  
๑๖ นำงเกศสุดำ ยิ่งแสวงดี ๑๐๐  
๑๗ นำงสำวชนิดำภำ นิตรลำภ ๕๐๐  
๑๘ โรงเรียนเมืองลีงวิทยำ ๓๕๐  

  รวม (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ๑๑,๖๒๕   
๒.  นำยกฤษพงค์  ธรรมวงศ์  โรงเรียนดอนแรดวิทยำ ประสบอุบัติเหตุ จ ำนวนเงิน ๒,๖๗๓  บำท       
(สองพันหกร้อยเจ็ดสิบสำมบำทถ้วน) ดังรำยนำมผู้บริจำคต่อไปนี้ 

ที ่ รายช่ือผู้บริจาค จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๑ ศูนย์ฉก.ชน.สพม.๓๓ ๑,๐๐๐   
๒ กุดไผทประชำสรรค์ ๕๑๕  
๓ โรงเรียนหนองสนิทวิทยำ ๔๘๓  
๔ โรงเรียนประสำทวิทยำคำร ๕๐๐  
๕ โรงเรียนเมืองลีงวิทยำ ๑๗๕  
  รวม(สองพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) ๒,๖๗๓  

  



 ๓. เด็กหญิงดวงลดำ  สุภำพ  โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ประสบอุบัติเหตุ จ ำนวนเงิน ๒,๖๗๓  บำท 
(สองพันหกร้อยเจ็ดสิบสำมบำทถ้วน) ดังรำยนำมผู้บริจำคต่อไปนี้ 

ที ่ รายช่ือผู้บริจาค จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๑ ศูนย์ฉก.ชน.สพม.๓๓ ๑,๐๐๐   
๒ กุดไผทประชำสรรค์ ๕๑๕  
๓ โรงเรียนหนองสนิทวิทยำ ๔๘๓  
๔ โรงเรียนประสำทวิทยำคำร ๕๐๐  
๕ โรงเรียนเมืองลีงวิทยำ ๑๗๕  
  รวม(สองพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) ๒,๖๗๓   

  ๔. นำงสำวพรนภำ  ชูคะรัมย์ โรงเรียนเมืองบัววิทยำ ประสบอัคคีภัย จ ำนวนเงิน ๑๑,๔๖๖  บำท 
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบหกบำทถ้วน) 

ที ่ รายช่ือผู้บริจาค จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๑ ศูนย์ ฉก.ชน.สพม.33 ๑,๐๐๐  
๒ กลุ่มนโยบำยและแผน ๕๐๐  
๓ กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ ๑,๒๐๐  
๔ นำงสำวชฎำรัตน์ ส ำนักนิตย์ ๑๐๐  
๕ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ๗๐๐  
๖ กลุ่มอ ำนวยกำร ๖๕๐  
๗ โรงเรียนนำดีวิทยำ ๕๐๐  
๘ โรงเรียนท่ำสว่ำงวิทยำ ๕๐๐  
๙ โรงเรียนแกศึกษำพัฒนำ ๔๑๖  
๑๐ โรงเรียนสินรินทร์วิทยำ ๕๐๐  
๑๑ โรงเรียนเมืองลีงวิทยำ ๓๐๐  
๑๒ โรงเรียนหนองสนิทวิทยำ ๕๐๐  
๑๓ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล ๑,๐๐๐  
๑๔ นำงตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ๑,๐๐๐  
๑๕ นำงสำวชนิดชนก พรหมบุตร ๑๐๐  
๑๖ โรงเรียนหนองอียอวิทยำ ๕๐๐  
๑๗ โรงเรียนประสำทวิทยำคำร ๑,๐๐๐  
๑๘ โรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม ๑,๐๐๐  
  รวม (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) ๑๑,๔๖๖  

 



  

 

- ชม VTR  กำรสร้ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 
 
เวลำ 12.00 น. (โดยประมำณ) พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 
เวลำ 13.00 น. 
-   รับฟังกำรบรรยำยเพ่ือควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เรื่อง TQA โดย ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรำงกูร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
เพชรพิทยำคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
ขออนุญำตแจ้งประชำสัมพันธ์ กำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องริมธำรำแกรนด์ สวนป่ำรี
สอร์ท ก ำหนดกำรดังนี ้
เวลำ 08.30 น. ลงทะเบียนรำยงำน 
เวลำ 09.00 น. - พิธีกรกล่ำวเชิญประธำน จุดธูปเทียน กล่ำวค ำบูชำพระรัตนตรัย ประธำนน ำกล่ำวค ำปฏิญญำ
เขตสุจริต 
- ด ำเนินกำรก่อนระเบียบวำระกำรประชุม มอบวุฒิบัตร มอบทุน มอบเงินช่วยเหลือฯ  
- แนะน ำผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยวีดีทัศน์ 
- ประธำนที่ประชุม ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระ 
เวลำ 12.00 น. (โดยประมำณ) พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ 13.00 น. ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระ (ต่อ) 
เวลำ 14.00 - 15.30 น. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เรื่อง TQA โดย ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรำงกูร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
เพชรพิทยำคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ/พิชญ์สิณี เจริญรัตน์ ปชส.สพม.33 
เริ่มประชุมเวลา  15.00 น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นำยพิทยำ  ไชยมงคล  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต พ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 33 เป็นประธำนกำรประชุมได้กล่ำวเปิดประชุม และด ำเนินกำรประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ                                                            
                 นายพิทยา  ไชยมงคล (ผอ.สพม.เขต 40)  
1.1 นำยพิทยำ  ไชยมงคล  ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 

33 ( ภาคผนวก ) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 
 
 
 
 
 
 
 



สร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำ

มัธยมศึกษำ เขต 33 
และโรงเรียนมิติใหม่ 

เพื่อให้กำรขบัเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำ 
มีประสิทธิภำพและเอกภำพ 

 

     1.2 วิสัยทัศน์ 
           สพม. 33 และสถำนศึกษำเป็นองค์กรคุณภำพระดับชำติ ขับเคลื่อนคุณภำพ
กำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
 
 
 
 
 
           
 
    
    1.3 นโยบายสพม.33 และโรงเรียนมิติใหม่ 
           1. สพม.33 และสถำนศึกษำเป็นองค์กรทันสมัย มีควำมคล่องตัวสูง บริหำรงำน
ตำมหลักธรรมำภิบำล  ใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

          2. สร้ำงควำมตระหนักให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ และลดภำระงำนที่ไม่เก่ียวข้องกับกำรเรียนกำรสอนของครู 

          3. พัฒนำโรงเรียนมัธยมศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
                            4. ยกระดับมำตรฐำนหลักสูตรกำรสอนเพ่ิมหลักสูตร EP, MEP, สสวท., และ

หลักสูตรเน้นอัจฉริยะนักเรียน กำรใช้สื่อกำรวัดและประเมินผล เทียบเคียง มำตรฐำนสำกล (Teach Less Learn 
Morn) (เก่ง 7 ประกำร) 
     4.1 เก่งภำษำ 
     4.2 เก่งตรรกะ-คณิตศำสตร์ 
     4.3 เก่งมิติสัมพันธ์ 
     4.4 เก่งกำรเคลื่อนไหว 
     4.5 เก่งดนตรี 
     4.6 เก่งมนุษย์สัมพันธ์ 
     4.7 เก่งรู้จิตใจของตนเอง 
 5. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีค่ำนิยมไทย มีทักษะชีวิตทักษะอำชีพเป็นคนไทยยุคใหม่ 
 6. คุณภำพกำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ภำยในเดือนมีนำคม 2560 ให้มำกท่ีสุด 

 7. สร้ำงภำคีเครือข่ำยภำครัฐ ภำคเอกชน ตำมโครงกำร ประชำรัฐ -ทวิภำคี-ทวิภำษำ ในกำร
ร่วมมือระดมทรัพยำกรเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ 
 8. น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรองค์กร
และกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 9. สร้ำงวัฒนธรรมกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล 
          1.3 พลิกโอกาส พัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล นโยบาย 20 ข้อ 
 1. มีครูเวร รับนักเรียนตอนเช้ำและส่งช่วงเลิกเรียน 



  

 

             2. กำรแต่งกำยครูวันจันทร์เครื่องแบบ รำชกำร  วันพุธ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 3. ลูกไทยสุรินทร์ต้องมีคุณสมบัติ 4 ตัว คือ มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ 
  4. ครูมีจ ำนวนน้อยให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ปกครอง มำเป็นวิทยำกรท้องถิ่น 
  5. สพม.33 และสถำนศึกษำ จัดบรรยำกำศกำรท ำงำนแบบ สพม.33 สวย โรงเรียนงำม 
เช่นอำคำรเรียน อำคำรประกอบ สนำม ถนน สวย สะอำด ร่มรื่น เขียว และปลอดภัย  
  6. มีกิจกรรมโฮมรูม ทุกโรงเรียน  
  7. ให้นักเรียนเขียนควำมตั้งใจมีเป้ำหมำยชีวิต 
  8. ใช้ Eng ในกำรเรียนกำรสอนทุกรำยวิชำด้วยกลวิธีสอนที่แตกต่ำงกัน  
  9. ใช้วิชำศิลปะ ดนตรี กล่อมเกลำจิตนักเรียนอย่ำงจริงจัง ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 
  10.จัดท ำแนวปฏิบัติกำรใช้โทรศัพท์มือถือ ของนักเรียน เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
  11. ปลูกฝังจิตสำธำรณะนักเรียนให้ช่วยงำนพ่อแม่ โรงเรียน และสังคม 
  12. ก่อนกลับบ้ำนให้ครูที่ปรึกษำพำนักเรียนพูดคุย สรุปสิ่งดีงำมในทุกวัน สวดมนต์   แบบ
สั้น ยกเก้ำอ้ีขึ้นโต๊ะ ท ำควำมสะอำดโรงเรียน 
  13. ทุกวันศุกร์ให้มีกำรสวดมนต์ยำวท ำนอง สรภัญญะ จัดให้มีครูเวรและสมุดบันทึกเวร  
  14. หำแนวปฏิบัติกำรเล่นกีฬำ กำรออกก ำลัง กำยตำมควำมชอบ ควำมถนัดของนักเรียน  
  15. ควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 
  16. กำรคัดลำยมือ 
 17. กำรบริหำรจัดกำรเน้นกำรกระจำยอ ำนำจจำก สพม. ไปสู่โรงเรียน ตำมหลักควำม
รับผิดชอบ และหลักธรรมำภิบำล เช่น แต่งตั้ง ผช.ผอ.สพม., กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนมีส่วนร่วม โดยผ่ำน      
สหวิทยำเขต, ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 18. ระบบงบประมำณ จัดตำมหลัก PBB (แบบมุ่งเน้นผลงำน) ใช้ประโยชน์อย่ำงสูงสุด  
 19. ระบบบริหำรงำนบุคคล ไม่มีกำรซื้อขำยต ำแหน่ง บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ย้ำย 
 20. ระบบบริหำรองค์กร (ตำรำงงำน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



1.4  แต่งตั้ง ประธานสหวิทยาเขต  ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษา  เขต  33   

 โดยก ำหนดให้ นำยณรงค์  พรหมพัชรพล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  ประธำน
สหวิทยำเขต1 เป็นประธำน ส่วนเลขำฯ ให้สรรหำตำมควำมเหมำะสม 

1.5  รายละเอียดการประชุมสัมมนาผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 
ครั้งที่ 1/ 2559  วันที่ 22 มีนาคม  พ.ศ.2559 ณ โรงแรงตรัง  กรุงเทพมหานคร  ( ภาคผนวก ) 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 
       1.6  สภาพการจัดการศึกษา 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33  รับผิดชอบในกำรจัดบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำม
ภำรกิจในกำรส่งเสริมสนับสนุน ก ำกับ ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำ ในระดับมัธยมศึกษำให้เด็กไทยได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้ได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ เพ่ือให้กำรปฏิรูป
ระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำบรรลุผลตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.2542  และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553 โดยมีโรงเรียน
จ ำแนกตำมเครือข่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำสหวิทยำเขต จ ำนวน 85 โรง ดังนี้ 

1. สหวิทยาเขต 1  (สุรวิทยาคาร) ประกอบด้วย 
  1. อ ำเภอเมืองสุรินทร์    จ ำนวน        10  โรงเรียน 
  2. อ ำเภอล ำดวน   จ ำนวน                  1  โรงเรียน 
      รวม       11 โรงเรียน  
 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง / สังกัดสถำนศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ 
1.1 นำยณรงค์  พรหมพัชรพล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำยอ ำนำจ  นวนิล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชำ รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำยสุรพงศ์  ปรำกฏรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพนำสนวิทยำ  รองประธำนกรรมกำร 
1.4 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรวิทยำคำร กรรมกำร 
1.5 นำยพิทักษ์  สุปิงคลัด    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำมวิทยำ รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
1.6 นำยวิทยำ  เพ่งเล็งดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน นำบัววิทยำ กรรมกำร 
1.7 นำยสำโรจน์  พฤษภำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน มหิธรวิทยำ กรรมกำร 
1.8 นำยวำยุคล  จุลทรรศน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีรำมประชำสรรค์ กรรมกำร 
1.9 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีไผทสมันต์ กรรมกำร 
1.10 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรินทร์รำชมงคล กรรมกำร 
1.11 นำยทวีศักดิ์  สนสี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวำยวิทยำคำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.12 นำงณัฐชำนันท์  พระทองสุขสกุล รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 
 



  

 

2. สหวิทยาเขต 2  (สิรินธร)  ประกอบด้วย 
  1. อ ำเภอเมืองสุรินทร์  จ ำนวน     9  โรงเรียน 
  2. อ ำเภอล ำดวน   จ ำนวน    1 โรงเรียน 
      รวม   10 โรงเรียน 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง / สังกัดสถำนศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ 
2.1 นำยองอำจ  สุจินพรัหม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรพินท์พิทยำ ประธำนกรรมกำร 
2.2 นำยวรพงศ์  มีมำก ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำดีวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
2.3 นำงดวงใจ  ชนะกุล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรินทร์พิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
2.4 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสิรินธร กรรมกำร 
2.5 นำยศุภชัย  ชำวนำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรินทร์ภักดี กรรมกำร 
2.6 นำยทวีโชค  งำมชื่น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตั้งใจวิทยำคม กรรมกำร 
2.7 นำยนิเวศ  ทิวทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโชคเพชรพิทยำ กรรมกำร 
2.8 นำยขันติ  จำรัตน์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแสงทรัพย์ประชำวิทยำคำร กรรมกำร 
2.9 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพญำรำมวิทยำ กรรมกำร 
2.10 นำยแชม  มุ่งดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำสว่ำงวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.11 นำยบุญเจือ  โฉมใส รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรพินท์พิทยำ      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
3. สหวิทยาเขต 3 (จอมพระเขวาสินรินทร์)  ประกอบด้วย 

  1. อ ำเภอจอมพระ              จ ำนวน   4  โรงเรียน 
  2. อ ำเภอเขวำสินรินทร์              จ ำนวน  3         โรงเรียน 
                   รวม           7 โรงเรียน  

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง / สังกัดสถำนศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ 

3.1 นำยไพชยนต์  จันทเขต ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนจอมพระประชำ
สรรค ์

ประธำนกรรมกำร 

3.2 นำยชัยสิทธ์  ชิดชอบ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนสินรินทร์วิทยำ                 รองประธำนกรรมกำร 

3.3 นำยชอบ  พรหมบุตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนเมืองลีงวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 

3.4 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบึงนครประชำสรรค ์ กรรมกำร 

3.5 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนหนองสนิทวทิยำ กรรมกำร 

3.6 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนแร่วิทยำ กรรมกำร 

3.7 นำยจีระพรรณ  เพียรม ี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบุแกรงวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.8 นำงสำวพรรณสินี  เหมำะดีหวัง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนจอมพระประชำ
สรรค ์

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 



4. สหวิทยาเขต 4 (ศรีส าโรง)  ประกอบด้วย 
  1. อ ำเภอศีขรภูม ิ   จ ำนวน               10   โรงเรียน 
  2. อ ำเภอส ำโรงทำบ  จ ำนวน   2 โรงเรียน 
    รวม  12 โรงเรียน 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง / สังกัดสถำนศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ 

4.1 นำยนิเวศน์  เนินทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนหนองแวงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

4.2 นำยสมศักดิ์ บุญโต ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนห้วยจริงวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 

4.3 นำยสฤษดิ์  วิวำสุข ุ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนแตลศิริวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 

4.4 นำยแสน  แหวนวงศ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนศีขรภูมิพิสยั กรรมกำร 

4.5 ว่ำท่ีร้อยตรีบัญญัติ  สมชอบ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนส ำโรงทำบวทิยำคม กรรมกำร 

4.6 นำยวรวุธ  สุทธิกุล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนกุดไผทประชำสรรค์ กรรมกำร 

4.7 นำงสำวจไุรรตัน์  ไชยหำญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนจำรย์วิทยำคำร กรรมกำร 

4.8 นำงจำรุวรรณ  บุญโต ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนศรสีุขวิทยำ กรรมกำร 

4.9 นำยกิตติชัย  แผ่นจันทร ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนมัธยมจำรพฒัวิทยำ กรรมกำร 

4.10 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนขวำวใหญ่วิทยำ กรรมกำร 

4.11 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนวังข่ำพัฒนำ กรรมกำร 

4.12 นำยบุญศักดิ์  บุญจูง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนยำงวิทยำคำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4.13 นำงประจวบ  บุญพอก รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนหนองแวงวิทยำคม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
5. สหวิทยาเขต 5 (ท่าตูมชุมพลบุรี)  ประกอบด้วย 

  1. อ ำเภอชุมพลบุร ี             จ ำนวน  3 โรงเรียน 
  2. อ ำเภอท่ำตมู   จ ำนวน  8 โรงเรียน 
      รวม  11 โรงเรียน 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง / สังกัดสถำนศึกษำ ด ำรงต ำแหน่ง 
5.1 นำยพีระศักดิ์  น่วมจะโป๊ะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์ ประธำนกรรมกำร 

5.2 นำยยรรยง  วงศ์ค ำจันทร ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองบัววทิยำ รองประธำนกรรมกำร 

5.3 นำยประหยดั  ทองทำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีปทุมพทิยำคม  รองประธำนกรรมกำร 

5.4 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ กรรมกำร 

5.5 นำยอุ่น  ศำลำงำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชำ้งบุญวิทยำ กรรมกำร 

5.6 นำยสมัย  ปำนทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพรมเทพพทิยำคม กรรมกำร 

5.7 นำยวีรพงษ์  หมำยสุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโนนแทน่พทิยำคม กรรมกำร 

5.8 นำยเสง่ียม  วงศ์พล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนล ำพลับพลำวิทยำคำร กรรมกำร 



  

 

5.9 นำยศักดิ์ดำ  ศรผีำวงศ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนทุ่งกุลำพิทยำคม กรรมกำร 

5.10 นำยถนอม  บุญโต ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนเมืองแกพิทยำสรรค์ กรรมกำร 

5.11 นำยพิศิษฐ์  ไพรสินธุ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนลำนทรำยพิทยำคม              กรรมกำรและเลขำนุกำร 

5.12 นำยสุรชัย  พุฒซ้อน ครูช ำนำญกำรพเิศษโรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
6. สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา)  ประกอบด้วย 

  1. อ ำเภอรตันบุร ี   จ ำนวน  6 โรงเรียน 
  2. อ ำเภอสนม   จ ำนวน  3 โรงเรียน 
  3. อ ำเภอโนนนำรำยณ ์  จ ำนวน  3 โรงเรียน 
      รวม  12 โรงเรียน 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง / สังกัดสถำนศึกษำ ด ำรงต ำแหน่ง 

6.1 นำยปริญญำ  พุ่มไหม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนรัตนบุร ี  ประธำนกรรมกำร 

6.2 นำยพัลลภ  พัวพันธุ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนสนมวิทยำคำร    รองประธำนกรรมกำร 

6.3 นำยทันใจ  ชูทรงเดช ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนนำรำยณ์ค ำผงวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 

6.4 นำยบุญเรือง  พจนำโสภำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนดอนแรดวิทยำ กรรมกำร 

6.5 นำยสุพินทร์  พุฒตำล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนแกศึกษำพัฒนำ กรรมกำร 

6.6 นำยปิยะวัฒน์  ศรีไสว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนทับโพธิ์พัฒนวิทย ์  กรรมกำร 

6.7 นำยฉัตรนภดล  คงยืน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนหนองขุนศรวีิทยำ กรรมกำร 

6.8 นำยสรรค์นิธิ  เผ่ำพันธุ ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนธำตุศรีนคร กรรมกำร 

6.9 นำยสรศักดิ์  สีตำชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนหนองอียอวิทยำ กรรมกำร 

6.10 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนโนนเทพ  กรรมกำร 

6.11 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนประดู่แก้วประชำสรรค์ กรรมกำร 

6.12 นำยวิชัย  สำลีงำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนเบิดพิทยำสรรค ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

6.13 นำยนิรันดร  บุญอำจ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนรัตนบุรี    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
7. สหวิทยาเขต 7 (ปราสาทเชิงพนม)  ประกอบด้วย 
  1. อ ำเภอปรำสำท              จ ำนวน  7  โรงเรียน 
  2. อ ำเภอกำบเชิง   จ ำนวน  4 โรงเรียน 
  3. อ ำเภอพนมดงรัก  จ ำนวน  1 โรงเรียน 
      รวม  12 โรงเรียน 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง / สังกัดสถำนศึกษำ ด ำรงต ำแหน่ง 

7.1 นำยชูเดช  อ ำพันทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนประสำทวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 

7.2 นำยวสันต์  ค ำเกลี้ยง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนกำบเชิงวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 



7.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนพนมดงรักวทิยำ รองประธำนกรรมกำร 

7.4 นำยสมโภชน์  สุขเจรญิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนตำนีวิทยำ กรรมกำร 

7.5 นำยสมชัย  นำมสว่ำง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนโคกยำงวิทยำ กรรมกำร 

7.6 นำยธรรมนญู  มีเสนำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนตำเบำวิทยำ กรรมกำร 

7.7 นำยวสันต์  ปัญญำธำน ี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนทุ่งมนวิทยำคำร กรรมกำร 

7.8 นำยพศิน  บัวหุ่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนปรำสำทเบงวิทยำ  กรรมกำร 

7.9 นำยสุคนธ์ โสกรรณิตย ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนโคกตะเคยีนวิทยำ กรรมกำร 

7.10 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนเชื้อเพลิงวิทยำ กรรมกำร 

7.11 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนไทรแก้ววิทยำ กรรมกำร 

7.12 นำยศรสีุนทร  ส่งเสรมิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนแนงมุดวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

7.13 นำยจำรุทัศน์  รู้รักษำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนประสำทวิทยำคำร      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

8. สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ)  ประกอบด้วย 
 1. อ ำเภอสังขะ   จ ำนวน  7 โรงเรียน 
 2. อ ำเภอบัวเชด   จ ำนวน  2 โรงเรียน 
 3. อ ำเภอศรีณรงค ์              จ ำนวน             1 โรงเรียน 

    รวม  10 โรงเรียน 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง / สังกัดสถำนศึกษำ ด ำรงต ำแหน่ง 

8.1 นำยธีรทัศน์  อัครฉัตรรัตน ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบัวเชดวิทยำ ประธำนกรรมกำร 

8.2 นำยสุนทร  พลศร ี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนสังขะ  รองประธำนกรรมกำร 

8.3  นำยสุวรรณ  สำยไทย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนกระเทียมวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 

8.4 นำยไพบูลย์  ศริิมำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนมัธยมศรสี ำเภำลูน  กรรมกำร 

8.5 นำยพนม  ล ำดวนหอม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนเทพอุดมวิทยำ  กรรมกำร 

8.6 นำยอนุชำ  หลิมศิริวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนขนำดมอญพทิยำคม กรรมกำร 

8.7 นำงอุดมพร  สิงห์ชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนตำคงวิทยำ รัชมังคลำภเิษก กรรมกำร 

8.8 ว่ำท่ีร้อยตรีอภินันท์  จันทเขต ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนศรณีรงค์พิทยำลัย กรรมกำร 

8.9 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนมัธยมทับทิมสยำม ๐๔ กรรมกำร 

8.10 นำยอำยุ  คิดด ี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนพระแก้ววิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

8.11 นำงศุจิตรำภรณ์  สมหวัง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบัวเชดวทิยำ      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 

  1. โรงเรียนสุรวิทยำคำร  2. โรงเรียนสิรินธร 
  3. โรงเรียนรตันบุร ี              4. โรงเรียนท่ำตูมประชำเสรมิวิทย ์



  

 

  5. โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 6. โรงเรียนสังขะ 

 โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
1. โรงเรียนสุรวิทยำคำร   2.โรงเรียนสิรินธร  
3. โรงเรียนรัตนบุรี   

โรงเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
English Program(EP)โรงเรียนสิรินธร 
Mini English  Program (MEP)   โรงเรียนรัตนบุรี 

โรงเรียนดีประจ าต าบล  
รุ่นที่ 1 ปี 2553 

 1. โรงเรียนเมืองบัววิทยำ 
 รุ่นที่ 2ปี 2556 
 1. โรงเรียนมัธยมศรีส ำเภำลูน 
 รุ่นที่ 3 ปี 2557 
 1. โรงเรียนพญำรำมวิทยำ  2. โรงเรียนสวำยวิทยำคำร 
 3. โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม  4. โรงเรียนศรีสุขวิทยำ 
 5. โรงเรียนพรมเทพพิทยำคม  6. โรงเรียนเมืองแกพิทยำสรรค์ 
 7. โรงเรียนศรีปทุมพิทยำคม  8. โรงเรียนแกศึกษำพัฒนำ 
 9. โรงเรียนดอนแรดวิทยำ   10. โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 
 11. โรงเรียนไทรแก้ววิทยำ  12. โรงเรียนโคกยำงวิทยำ   

13. โรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร  14. โรงเรียนเทพอุดมวิทยำ   
15. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยำม 04  

 โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ   
  โรงเรียนบุแกรงวิทยำคม 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

  รุ่นที่ 1   
  1.  โรงเรียนสุรวิทยำคำร   2. โรงเรียนสิรินธร 
  3.  โรงเรียนรัตนบุร ี   4. โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 
  รุ่นที่ 2  
  1. โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์  2. โรงเรียนเบิดพิทยำสรรค์  
 

โรงเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
  1. โรงเรียนประสำทวิทยำคำร 

โรงเรียนแกนน าประชาธิปไตย 
  โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน      



 โรงเรียนในฝัน จ านวน  25โรงเรียน 
  รุ่นที่ 1 

1. โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์  2. โรงเรียนรำมวิทยำ รัชมังคลำภิเษก  
3. โรงเรียนส ำโรงทำบวิทยำคม  4. โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ  
5. โรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์  6. โรงเรียนสนมวิทยำคำร  
7. โรงเรียนตำนีวิทยำ   8. โรงเรียนบัวเชดวิทยำ  
รุ่นที่ 2 

 1.  โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   2. โรงเรียนสินรินทร์วิทยำ 
 3. โรงเรียนนำรำยณ์ค ำผงวิทยำ  4.  โรงเรียนกำบเชิงวิทยำ    

5. โรงเรียนพนมดงรักวิทยำ              6.  โรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย   
7. โรงเรียนสังขะ  
รุ่นที่ 3  
1. โรงเรียนบุแกรงวิทยำคม     2. โรงเรียนพนำสนวิทยำ   
3. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน    4. โรงเรียนห้วยจริงวิทยำ    
5. โรงเรียนธำตุศรีนคร    6. โรงเรียนโนนเทพ 
7. โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยำ  8. โรงเรียนกระเทียมวิทยำ 
9. โรงเรียนตำเบำวิทยำ   10. โรงเรียนแนงมุดวิทยำ  

โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 

 1. โรงเรียนตั้งใจวิทยำคม    2. โรงเรียนศรีปทุมพิทยำคม 
 3. โรงเรียนนำรำยณ์ค ำผงวิทยำ   4. โรงเรียนแนงมุดวิทยำ 

โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม จ านวน  16 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนท่ำสว่ำงวิทยำ               2. โรงเรียนพญำรำมวิทยำ 
  3. โรงเรียนแสงทรัพย์ประชำวิทยำคำร  4. โรงเรียนสวำยวิทยำคำร 
  5. โรงเรียนโชคเพชรพิทยำ   6. โรงเรียนนำดีวิทยำ 
  7. โรงเรียนศรีรำมประชำสรรค์   8. โรงเรียนพนำสนวิทยำ    

9. โรงเรียนบึงนครประชำสรรค์  10. โรงเรียนเมืองลีงวิทยำ   
11. โรงเรียนมัธยมจำรพัตวิทยำ  12. โรงเรียนแตลศิริวิทยำ   
13. โรงเรียนรัตนบุร ี   14. โรงเรียนลำนทรำยพิทยำคม 

  15. โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยำ  16. โรงเรียนประดู่แก้วประชำสรรค์ 
โรงเรียนที่จัดการศึกษาทางเลือก 

  1. โรงเรียนศรีปทุมพิทยำคม  2. โรงเรียนพนำสนวิทยำ 
  3. โรงเรียนศรีสุขวิทยำ   4. โรงเรียนบุแกรงวิทยำคม 
  5. โรงเรียนขนำดมอญพิทยำยม  6. โรงเรียนพระแก้ววิทยำ    

7. โรงเรียนศรีไผทสมันต์   8. โรงเรียนห้วยจริงวิทยำ    
9. โรงเรียนรัตนบุร ี           10. โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ   



  

 

11. โรงเรียนลำนทรำยพิทยำคม  12. โรงเรียนนำรำยณ์ค ำผงวิทยำ   
13. โรงเรียนแกศึกษำพัฒนำ  14. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย   
15. โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม  16. โรงเรียนสุรินทร์รำชมงคล   
17. โรงเรียนทุ่งกุลำพิทยำคม 
โรงเรียนต้นแบบต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน  
1. โรงเรียน Sister School     โรงเรียนสิรินธร  
2. โรงเรียน Buffer School โรงเรียนพนมดงรักวิทยำ 
3. โรงเรียนคู่พัฒนำไทย – อินโดนีเซียโรงเรียนสิรินธร 

โรงเรียนที่จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 1. โรงเรียนส ำโรงทำบวิทยำคม 
 2. โรงเรียนพนมดงรักวิทยำ 
 3. โรงเรียนบุแกรงวิทยำคม 
 4. โรงเรียนสนมวิทยำคำร  
โรงเรียนในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) 
 รุ่นที่ 1  
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต(รุ่นที่ 1) 
 1.โรงเรียนสวำยวิทยำคำร   2. โรงเรียนพนำสนวิทยำ 
 3. โรงเรียนบุแกรงวิทยำคม  4. โรงเรียนธำตุศรีนคร 
 5. โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ  6. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
 7. โรงเรียนเมืองบัววิทยำ   8. โรงเรียนโชคเพชรพิทยำ 
 9. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย  10. โรงเรียนแตลศิริวิทยำ 
โรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล 
 รุ่นที่ 2 
โรงเรียนสิรินธร 
โรงเรียนในโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1.โรงเรียนกระเทียมวิทยำ   2. โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยำ 
 3. โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ  4. โรงเรียนพรมเทพพิทยำคม 
 5. โรงเรียนศรีปทุมพิทยำคม  6. โรงเรียนโคกยำงวิทยำ 
 7. โรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม  8. โรงเรียนตั้งใจวิทยำคม 
 9. โรงเรียนท่ำสว่ำงวิทยำ   10. โรงเรียนทุ่งกุลำพิทยำคม 
 11. โรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร  12. โรงเรียนนำรำยณ์ค ำผงวิทยำ 



 13. โรงเรียนแนงมุดวิทยำ  14. โรงเรียนบัวเชดวิทยำ 
 15. โรงเรียนบึงนครประชำสรรค์  16. โรงเรียนรัตนบุร ี

 17. โรงเรียนล ำพลับวิทยำคำร  18. โรงเรียนสนมวิทยำคำร 

 19. โรงเรียนสังขะ   20. โรงเรียนส ำโรงทำบวิทยำคม 

 21. โรงเรียนสินรินทร์วิทยำ  21. โรงเรียนสุรินทร์รำชมงคล 

 23. โรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์  24. โรงเรียนพนำสนวิทยำ 

 25. โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม  26. โรงเรียนศรีสุขวิทยำ 

 27. โรงเรียนบุแกรงวิทยำคม  28. โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 
 29. โรงเรียนพระแก้ววิทยำ 

ปริมาณงานที่รับผิดชอบ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 33  มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ระดับมัธยมศึกษำท้องที่จังหวัดสุรินทร์ ครอบคลุม  17  อ ำเภอ มีสถำนศึกษำ จ ำนวน 85 โรง  นักเรียน   จ ำนวน
60,379คน (ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2558) มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน  2,904คน 
พนักงำนรำชกำร(ครูผู้สอน) จ ำนวน 253 คนพนักงำนรำชกำร(นักกำรภำรโรง 17คน) ลูกจ้ำงประจ ำ 112 คนครู
อัตรำจ้ำง โครงกำรต่ำง ๆ  144  คน  (ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2558) รำยละเอียด ดังนี้ 
 

ตาราง 4  แสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ  และห้องเรียน ปีการศึกษา 2558 
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2558) 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน/ห้องเรียน 

 ชำย  หญิง รวม ห้องเรียน 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 5,072 5,272 10,344 316 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 4,932 5,300 10,232 316 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 5,700 5,748 11,448 320 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 15,704 16,320 32,024 952 
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 3,465 5,329 8,794 276 
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 3,435 5,619 9,054 288 
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 3,938 6,167 10,105 298 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 10,838 17,115 27,953 862 
ประกำศนียบตัรวิชำชีพ ปีท่ี 1 132 53 185 5 
ประกำศนียบตัรวิชำชีพ ปีท่ี 2 75 34 109 3 
ประกำศนียบตัรวิชำชีพ ปีท่ี 3 90 18 108 3 
รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ  297 105 402 11 
รวมท้ังสิ้น 26,839 33,540 60,379 1825 

 



  

 

 
ตาราง 5   แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา จ าแนกตามสายงาน/อันดับ      
(ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2558) 

ตาราง 6   แสดงจ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 จ าแนกตามกลุ่มภารกิจ
(ข้อมลู 10 มถิุนายน 2558) 

สำยงำน 
อันดับ/จ ำนวน 

 คผช. ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 ค.ศ.4 รวม 
1. ผู้บริหาร        
    1.1 ผู้บรหิำรสถำนศึกษำ  - - 4 76 4 84 
    1.2 รองผู้บรหิำรสถำนศึกษำ  - - 30 72 - 88 
2. ข้าราชการคร ู        
2.1 คร ู  - 550 872 997 3 2,422 
    2.2 ครูผู้ช่วย  256 - - - - 256 
3. พนักงานราชการ  - - - - - 253 
4. ลูกจ้างประจ า  - - - - - 112 
 5. บุคลากรทางการศึกษา  - - - - - 3 

รวม  256 550 906 1,145 7 3,218 

ต ำแหน่ง/กลุม่ 
 

จ ำ 
นวน 
(คน) 

เพศ ระดับ  

ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง 
ประจ ำ/
ชั่วครำว 

ครูอัตรำจ้ำง
พนักงำน
รำชกำร 
(ช่วย

รำชกำร) 

ชำย หญิง 

ปฏิ
บัติ

งำ
น 

ช ำ
นำ

ญ 
งำ

น 

อำ
วุโ

ส 

ปฏ
ิบัต

ิกำ
ร 

ช ำ
นำ

ญ 
กำ

ร 

ช ำ
นำ

ญ 
กำ

รพ
ิเศ

ษ 

เช
ี่ยว

 ช
ำญ

 

1.ผอ. สพม. 1 - 1 - - - - - - 1 1 - - 
2.รอง ผอ.สพม. 4 3 1 - - - - - 4 - 4 - - 
3. กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

18 - 6 - 1 - 1 2 2 - 6 8 4 

4. กลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล 

14 5 4 - - - - 4 5 - 9 1 4 

5. กลุ่มนโยบำย 
และแผน 

7 1 4 - 1 - - 1 3 - 5 - 2 

6. กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินฯ 

10 1 4 - - - 1 2 2 - 5 1 4 

7. กลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ 

10 1 6 - - - 1 3 3 - 7 1 2 

8. กลุ่มนเิทศฯ 14 7 6 - - - - 3 10 - 13 - 1 



นำยพิทยำ  ไชยมงคล  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33
มอบหมายใหน้ายจ าลอง  ผู้สมเก่า (รอง ผอ. สพม.เขต 33) รับหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมและด ำเนินกำรประชุม
ตำมวำระกำรประชุมต่อไป 
มติที่ประชุม ........................................................................................................................................... 
         ........................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕9 (สัญจร) 
                           ด้วยฝ่ำยเลขำนุกำร ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่  2/2559  ในวันที่ 3 มีนำคม  
2559  เวลำ  09.00 น.  ณ  โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ อ ำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  เพ่ือให้ที่ประชุมได้
พิจำรณำ โดยสำมำรถดำวน์โหลดรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 2/ ๒๕๕๘ ได้จำกหน้ำเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓ (รูปครุฑ) (มีข้อควำมไม่ถูกต้อง แก้ไขท่ีกลุ่มอ ำนวยกำร) 
       ที่ประชุม มีมติรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
      ๓.๑  กลุ่มอ านวยการ 
   ๓.๑.๑  การติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง           
ปี ๒๕๕๙ 

1.  คณะกรรมกำรบัญชำกำรเหตุกำรณ์  ( war room ) จ.สุรินทร์ ให้สพม.33  
ด ำเนินกำรนี้ 

     -  ส ำรวจสถำนศึกษำทีมีบ่อบำดำล 
     -  รำยงำนกำรให้บริกำรน้ ำแก่ชุมชน 
2.  มำตรกำรกำรแก้ปัญหำและให้กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง “สพฐ.รู้ทัน

แบ่งปันแหล่งน้ ำสู้ภัยแล้ง” โดยขอควำมร่วมมือให้สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งด ำเนินกำร  ดังนี้ 
    -  ให้ควำมรู้กับนักเรียน  ผู้ปกครองรวมทั้งชุมชนมีมำตรกำรในกำรน้ ำส ำหรับ

อุปโภคบริโภคอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำมำกที่สุด  โดยศึกษำสื่อ  ที่หน่วยงำนต่ำง ๆ  เผยแพร่ในเอกสำรและ
เว็บไซต์อำทิ เช่น  กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรภัย   กระทรวงมหำดไทย  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสำธำรสุข 

   -   เอ้ืออำทรแบ่งปันน้ ำส ำหรับอุปและบริโภค (แหล่งน้ ำที่อยู่ในระดับผิวดิน 
เช่น  น้ ำดิบที่อยู่ในบริเวณบ่อน้ ำ  สระน้ ำ  และแหล่งน้ ำที่อยู่ใต้ดิน เช่นน้ ำบำดำล) บริกำรแก่ชุมชนตำมสมควร  
เนื่องจำกอยู่ในช่วงปิดภำคเรียน  และร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ที่สนองควำมต้องกำรของชุมชน 

   -   ให้ควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพให้เป็นปกติปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บและผ่ำน
พ้นภำวะภัยแล้งไปได้ 

9. หน่วย ตสน. 1 1 - - - - - - 1 - 1 - - 
10.ศูนยI์CT 2 1 1 - - - - - - - - - 2 

รวม 81 19 32 - 2 - 3 15 30 1 51 11 19 



  

 

   -  ฝึกอำชีพระยะสั้นให้นักเรียน  ผู้ปกครองรวมทั้งสมำชิกในชุมชนให้มีอำชีพ
ที่เหมำะสมกับภำวะภัยแล้ง  เช่น  กำรเกษตรที่ใช้น้ ำน้อย  ประดิษฐ์สิ่งของ  กำรประกอบอำหำร  และกำรเพ่ิม
รำยได้ระหว่ำงปิดภำคเรียน 
     -  รณรงค์เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด  โครงกำรส ำรวจอุปกรณ์สิ่งที่
ช ำรุดเสียหำย  เช่น  ท่อน้ ำที่รั่ว  ก๊อกน้ ำที่ช ำรุดเสียหำย  และท ำกำรปรับปรุงซ่อมแซม ( ภาคผนวก ) 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 
   ที่ประชุม รับทราบ 
 
  3.1.2  ปฏิทินกำรประชุม “ผู้บริหำร สพม.33 สัญจร” 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี เจ้ำภำพ สถำนที่ หมำยเหตุ 
1 3 มีนำคม  2559 สหวิทยำเขต 3 (จอมพระ) รร.จอมพระประชำสรรค์  
2 1 เมษำยน  2559 สพม.33 ณ  สวนป่ำรีสอร์ท  
3 6 มิถุนำยน  2559 สหวิทยำเขต 7   
4 4 กรกฎำคม 2559 สหวิทยำเขต 1   
5 5  สิงหำคม 2559 สหวิทยำเขต 2   
6 5  กันยำยน 2559 สหวิทยำเขต 3   
7 5  ตุลำคม 2559 สหวิทยำเขต 4   
8  7 พฤศจิกำยน 2559 สหวิทยำเขต 5   
9 9  ธันวำคม  2559 สหวิทยำเขต 6   

10 5  มกรำคม 2560 สหวิทยำเขต 7   
11  6  กุมภำพันธ์ 2560 สหวิทยำเขต 8   

              
                             ที่ประชุม รับทราบ 
  
     ๓.2  กลุ่มนโยบายและแผน 

   ๓.๓.๑ ประกาศผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
    ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรให้ทุก
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  โดยก ำหนด
ตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย 2  มิติ  7  ตัวชี้วัดหลัก  และตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 50 ตัวชี้วัด พร้อมทั้งให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมรอบระยะเวลำ 
6,9 และ 12 เดือน นั้น  
 บัดนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ตรวจสอบและรับรองผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเสร็จสิ้นเป็นที่ยุติแล้ว และได้แจ้งผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ



รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ของส ำนกงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 มีผลคะแนน 
ดังนี้  

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS : KPI Report System)  

สพท. 
ค่ำคะแนน 
เฉลี่ยรวม 

ค่ำคะแนนรำยมิต ิ ล ำ ดั บที่ ข อ ง 
42 เขต มิติภำยนอก มิติภำยใน 

สพม. 33 3.60991 3.60991 5.0000 13 

2. ผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  (ARS : Action Plan Report System) 

สพท. 
ค่ำคะแนน 
เฉลี่ยรวม 

ค่ำคะแนนรำยกลยุทธ์ ล ำดับที่ของ 
42 เขต กลยุทธ์ที่1 กลยุทธ์ที่2 กลยุทธ์ที่3 กลยุทธ์ที่ 4 

สพม. 33 4.23119 3.90403 2.95406 4.61290 4.72869 4 

            3.  ผลกำรด ำเนินงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ทั้ง  KRS และ ARS  = 3.92055  คะแนน  
ได้ล ำดับที่ 4 ของ 42 เขต   
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  ขอขอบคุณผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรทุกท่ำน ที่ได้ให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือกัน จนงำนประสบผลส ำเร็จอย่ำงดียิ่ง (ภาคผนวก )รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 4 
   ที่ประชุม รับทราบ   
 ๓.๓.๒  ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
     ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนได้จัดท ำรำยละเอียดตัวชี้วัดกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ซึ่งผ่ำนกำรเจรจำกับคณะกรรมกำรเจรจำข้อตกลงว่ำด้วยผลงำน ที่
ส ำนักงำน ก.พ.ร. มอบหมำย และเห็นชอบร่วมกันให้ใช้เป็นตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยมีกรอบกำร
ประเมินผล ดังนี้ 
      1) ตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (KPI Report System : KRS) โดย
มีกรอบกำรประเมิน 2 มิติ คือ มิติภำยนอก ได้แก่ กำรประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) กำรประเมิน
คุณภำพ และมิติภำยใน ได้แก่ กำรประเมินประสิทธิภำพ กำรพัฒนำองค์กำร มีตัวชี้วัดที่ต้องด ำเนินกำรทั้งสิ้น 8 
ตัวชี้วัดหลัก  
            2) ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (Action 
plan Report System : ARS)  มีตัวชี้วัดที่ต้องด ำเนินกำรทั้งสิ้น 50 ตัวชี้วัดหลัก โดยมีกรอบกำรประเมินใน       
4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    -  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน   
   -  กลยุทธ์ที่ 2 กำรเพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ   
   -  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   



  

 

   -  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร   

      ทั้งนี้ ได้ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง ได้
ตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร และตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559 
รอบ 6 เดือน(ระหว่ำงวันที่ 1 – 20 เมษำยน 2559) , 9 เดือน และ 12 เดือน  รำยละเอียดตำมคู่มือ KRS และ 
ARS ที่แจกให้กับผู้เข้ำร่วมประชุมแล้ว 

  ที่ประชุม รับทราบ     

   ๓.๓.๓  นโยบายเร่งด่วนที่จะต้องเร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในการปฏิรูปการศึกษา 

     1) ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ทั้งในส่วนที่ด ำเนินกำรแล้ว จะต้องมีกำรทบทวนว่ำที่ผ่ำน
มำด ำเนินกำรกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนครบทั้ง 4H อย่ำงสมดุลหรือไม่ ต้องเพ่ิมกิจกรรมใดบ้ำงในปีต่อไป พร้อมทั้ง
จะต้องจัดเตรียมโรงเรียนที่จะต้องขยำยโครงกำรเพ่ิมเติมด้วย  

     2) การคืนครูสู่ห้องเรียน  หมำยถึงกำรด ำเนินกำรให้มีครูครบชั้น ครูตรงสำขำ จ ำนวน
นักเรี ยนต่อห้อง ให้มีควำมเหมำะสม ซึ่ ง รวมไปถึ งกำรด ำ เนินกำร ในโรงเรี ยนขนำดเล็กด้วย  โดย
กระทรวงศึกษำธิกำรเตรียมที่จะด ำเนินโครงกำรคืนครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน เพ่ือเป็นตัวช่วยในกำรบริหำร
จัดกำรในเรื่องนี้ ซึ่งผลที่ออกมำอำจจะเห็นผลช้ำหรือเร็วก็แล้วบริบทของแต่ละพ้ืนที่ แต่ก็จะมีทิศทำงและแนว
ทำงกำรท ำงำนที่มีควำมชัดเจนมำกข้ึน  

     3) การผลิตและพัฒนาครู  กระทรวงศึกษำธิกำรด ำเนินโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำ
ท้องถิ่นรองรับในเรื่องนี้ ไว้แล้ว จ ำนวน 4,000 คนต่อปี เพ่ือให้ทุนเรียนครูและบรรจุในภูมิล ำเนำของตนเอง โดย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)         
จะท ำงำนร่วมกันในเรื่องนี้ และขณะนี้อยู่ระหว่ำงเตรียมเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบใน สัปดำห์
หน้ำ นอกจำกนี้ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำยังได้อนุมัติให้ผู้เรียนจบปริญญำตรีใน 3 สำขำขำดแคลน คือสำขำ
วิทยำศำสตร์ สำขำคณิตศำสตร์ และสำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำมำรถเรียนครูหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ครู (ป.บัณฑิต) เพ่ือมำเป็นครูได้ 

     4) การจัดการเรียนการสอนสะเต็ม (STEM) ในสถานศึกษา  ขณะนี้ รมว.ศึกษำธิกำร
ได้ลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสะเต็มศึกษำในสถำนศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ประกอบด้วย 3 คณะ เพื่อท ำหน้ำที่ก ำหนดค ำนิยำมควำมหมำยของสะเต็มศึกษำที่ตรงกัน มี
กำรจัดระดับกำรเรียนกำรสอนสะเต็มในโรงเรียนที่ด ำเนินกำรอยู่แล้ว มีแผนด ำเนินงำนในแต่ละระยะที่มีเป้ำหมำย
และกำรประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนในสถำนศึกษำมีควำมเป็นเอกภำพมำกขึ้น ทั้งนี้ สพฐ. จะจัด 
Smart Trainer เข้ำไปช่วยด ำเนินกำรในแต่ละพ้ืนที่ด้วย 

      5) การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ  ให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำช่วยขยำยผลโครงกำรและ
กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ด้วย เช่น กำรฝึกภำษำอังกฤษจำกแอพพลิเคชั่น Echo English, กำรจัดเตรียมแผนรองรับ
กำรขยำยผลของครูแกนน ำ (แม่ไก่) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ หลักสูตร Boot Camp ด้วย
รูปแบบของค่ำยพัฒนำครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษ จ ำนวน 350 คน ที่จะลงไปช่วยถ่ำยทอดเนื้อหำจำกกำรอบรม



และเทคนิคกำรสอนภำษำอังกฤษให้ครูในเขตพ้ืนที่ต่ำงๆ รวมทั้งจัดหำครูที่จะเข้ำร่ วมกำรอบรมหลักสูตร Boot 
Camp ในรุ่นต่อไปด้วย  

     6) การอ่านออกเขียนได้ แม้ว่ำตอนนี้นักเรียนชั้น ป.1 ที่อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้จะลดลง  
แล้ว แต่ต้องกำรให้ผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำขยำยเป้ำหมำยกำรด ำเนินโครงกำรไปถึงนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ด้วย 
หมำยควำมว่ำต้องกำรให้ตั้งเป้ำหมำยใหม่ โดยให้นักเรียนที่ข้ึนไปเรียนชั้น ป.4 ทุกคนจะต้องอ่ำนออกเขียนได้ หำก
จะต้องเพ่ิมเติมอัตรำครูภำษำไทยก็จะต้องด ำเนินกำรต่อไป นอกจำกนี้จะต้องมีกำรพัฒนำในเรื่องของกำรอ่ำนเพิ่มเติม 
ที่มิใช่อ่ำนออกเขียนได้เท่ำนั้น แต่นักเรียนจะต้องอ่ำนเข้ำใจด้วย เรื่องเหล่ำนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตั้งรับให้ดี 

     7) ทวิภาคี ทวิศึกษา  
     8) อาชีวศึกษาเป็นเลิศ กล่ำวรวมในสองประเด็นข้ำงต้น เพ่ือต้องกำรให้ช่วยเพ่ิม
สัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำในแต่ละจังหวัด เพรำะประเทศก ำลังต้องกำรก ำลังคนด้ำนอำชีวะจ ำนวนมำก ดังนั้น ขอ
ฝำก ผอ.สพป.ในฐำนะศึกษำธิกำรจังหวัด ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเลือกเรียนอำชีวะเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันก็
ต้องมีควำมสมดุลของผู้เรียนระหว่ำงสถำนศึกษำของอำชีวะและโรงเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยของรัฐ ที่จะไม่ท ำ
ให้เกิดกำรแย่งผู้เรียนกัน รวมทั้งจะต้องศึกษำข้อมูลรำยละเอียดของโครงกำรอำชีวศึกษำเป็นเลิศให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจว่ำมีควำมเก่ียวข้องในส่วนใด อย่ำงไร 
      9) มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาพี่เลี้ยง เรื่องนี้มีควำมส ำคัญมำก เพรำะที่ผ่ำนมำมีนโยบำย
จำกส่วนกลำงไปแล้ว แต่พบว่ำมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมในบำงจังหวัดเท่ำนั้น เช่น ขอนแก่น เชียงรำย จึง
ขอให้ ผอ.สพป. ได้หำรือในเรื่องนี้กับผู้แทนของอุดมศึกษำที่อยู่ใน กศจ. ด้วย โดยในส่วนของกระทรวงศึกษำธิกำร
ก็จะหำรือกับ สกอ. เพื่อหำแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่จะไม่เป็นกำรข้ำมเส้นหรือก้ำวก่ำยหน้ำที่กัน  
     10) โครงการประชารัฐ  ขอให้ ผอ.สพท. ติดตำมกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำน
ประชำรัฐในด้ำนกำรศึกษำพ้ืนฐำนและพัฒนำผู้น ำ ซึ่งมีควำมเก่ียวข้องโดยตรงด้วย  
     11) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารในสถานศึกษา   ซึ่งมีเสียงสะท้อนจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนถึงจุดหักเหในเรื่องของคุณภำพกำรศึกษำว่ำอยู่ที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน จึงมีแนวคิดที่จะด ำเนินกำร
เพ่ือพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำให้ดีขึ้น หลำยส่วน อำทิ มอบให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ส ำนักงำน ก.ค.ศ.) จัดท ำแนวทำงกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  กำร
น ำผลกำรทดสอบ O-Net มำใช้พัฒนำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรชี้ให้เห็นวิชำ
ที่เป็นจุดอ่อนในแต่ละโรงเรียน เด็กชั้นใดอ่อนวิชำอะไร ผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูแต่ละคน  เป็นต้น 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
๓.๔  กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 

   ๓.๔.๑  ผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557-2558 
           - ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ภาคผนวก ) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 
           - ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคผนวก ) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6     
            ที่ประชุม รับทราบ  
                    
 



  

 

                   3.4.2  การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ด ำเนินกำร ประเมินคุณภำพ

ภำยในของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ในระหว่ำงวันที่ 4-18 มีนำคม 2559  เสร็จสิ้นแล้ว โดยให้
โรงเรียนจัดส่งเอกสำรรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 เมื่อ
ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลผลกำรประเมินฯ มำตรฐำนที่ 5 เรียบร้อยแล้ว โดยส่งเป็น CD หรือ อีเมลล์ ให้แก่
เลขำนุกำร (ศึกษำนิเทศก์) ของแต่ละทีม ภำยในวันที่  31 มีนำคม 2559 นั้น จำกกำรตรวจสอบพบว่ำยังมี
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งผลกำรประเมินฯ  หรืออำจอยู่ในระหว่ำงกำรจัดส่ง ขอให้โรงเรียนด ำเนินกำรส่งให้เลขำฯ ของแต่
ละทีมโดยด่วน  
มติที่ประชุม ........................................................................................................................................... 
          ........................................................................................................................................... 

                     3.4.3  โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
            โรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมเพ่ือเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงกำรโรงเรียน

ประชำรัฐมี จ ำนวน  10 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนศรีสุขวิทยำ, เมืองบัววิทยำ, ศรีปทุมพิทยำคม,          
เมืองแกพิทยำสรรค์, แกศึกษำพัฒนำ, ดอนแรดวิทยำ, โคกยำงวิทยำ, ทุ่งมนวิทยำคำร, ไทรแก้ววิทยำ และมัธยม
ทับทิมสยำม 04 

โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนประชารัฐมี จ านวน   10 โรงเรียน 

ประกอบด้วย  

ที ่ ชื่อโรงเรียน สหวิทยำเขต 
จ ำนวน
นักเรียน 

หมำยเหตุ 

1 ศรีสุขวิทยา 4 (ศรี-ส าโรง) 477 โรงเรียนดีประจ าต าบลรุ่น 3 
2 เมืองบัววิทยา 5 (ท่าตูม-ชุมพล) 591 โรงเรียนดีประจ าต าบลรุ่น 1 

3 ศรีปทุมพิทยาคม 5 (ท่าตูม-ชุมพล) 323 โรงเรียนดีประจ าต าบลรุ่น 3 

4 เมืองแกพิทยาสรรค์ 5 (ท่าตูม-ชุมพล) 247 โรงเรียนดีประจ าต าบลรุ่น 3 

5 ดอนแรดวิทยา 6 (ศรีนครเตา) 299 โรงเรียนดีประจ าต าบลรุ่น 3 

6 แกศึกษาพัฒนา 6 (ศรีนครเตา) 272 โรงเรียนดีประจ าต าบลรุ่น 3 

7 โคกยางวิทยา 7 (ปราสาทเชิงพนม) 554 โรงเรียนดีประจ าต าบลรุ่น 3 

8 ไทรแก้ววิทยา 7 (ปราสาทเชิงพนม) 433 โรงเรียนดีประจ าต าบลรุ่น 3 

9 ทุ่งมนวิทยาคาร 7 (ปราสาทเชิงพนม) 462 โรงเรียนดีประจ าต าบลรุ่น 3 

10 มัธยมทับทิมสยาม 04 8 (ศรีนครอัจจะ) 345 โรงเรียนดีประจ าต าบลรุ่น 3 

 
แนวทางการด าเนินโครงการ 
 1. สพฐ. เชิญรองผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีรับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐเข้ำร่วม

ประชุมชี้แจงระหว่ำงวันที่ 21-22 มีนำคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 
 2. สพฐ. ให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำส่งร่ำงค ำสั่งคณะท ำงำนขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐที่ 



ประกอบด้วยภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น   
ซึ่งส่งผลส ำคัญในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืนและทันเวลำ 

 3. สพฐ. ให้โรงเรียนคัดเลือกหนังสือ สื่อกำรเรียนกำรสอนเพ่ือสนับสนุนโรงเรียนในกำรพัฒนำ
ด้ำนคุณธรรม ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ และกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่น ำผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นของนักเรียน 
ในโรงเรียน 

 4. สพฐ. ก ำหนดพัฒนำให้ ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำร และครูในช่วงปลำยเดือนเมษำยน 2559 
มติที่ประชุม ........................................................................................................................................... 
          ........................................................................................................................................... 
 
       3.4.4   โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) 
 

ชื่อโครงกำร  โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จ 
    พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) 
ผู้ประสำนงำน  นำยสุธี  ใจศิล  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยำกร 
กิจกรรมกำรด ำเนินงำน กิจกรรมที่ ๑.  กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
   กิจกรรมที่ ๒. กิจกรรมส ำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
   กิจกรรมที่ ๓. กิจกรรมปลูกรักษำพันธุกรรมพืช 
   กิจกรรมที่ ๔. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
   กิจกรรมที่ ๕. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
   กิจกรรมที่ ๖. กิจกรรมวำงแผนพัฒนำพันธุ์พืช 
   กิจกรรมที่ ๗. กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
   กิจกรรมที่ ๘. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ผลกำรด ำเนินงำน -      เกิดจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยำกร 

- มีข้อมูลกำรเรียนรู้ทรัพยำกรที่สำมำรถสื่อกันได้ทั่วประเทศ 
- มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นฐำนของวิทยำกำรและปัญญำ 
- เกิดนักอนุรักษ์พัฒนำบนฐำนคุณธรรม 
- เสริมกำรเรียนรู้บนฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนที่เป็นสมำชิกโครงกำร สังกัด สพม.๓๓ จังหวัดสุรินทร์ 
      1.  โรงเรียนสุรินทร์ภักดี  ๒.   โรงเรียนศรีรำมประชำสรรค์ 
                                  ๓.   โรงเรียนสุรินทร์พิทยำคม            ๔.   โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 
               ๕.   โรงเรียนพระแก้ววิทยำ  ๖.   โรงเรียนมัธยมทับทิมสยำม  ๐๔ 
                                  ๗.   โรงเรียนสังขะ   ๘.   โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ 
                                  ๙.   โรงเรียนมัธยมศรีส ำเภำลูน           ๑๐.  โรงเรียนนำรำยณ์ค ำผงวิทยำ 
                       ๑๑.  โรงเรยีนรำมวิทยำ รัชมังคลำภิเษก   ๑๒.  โรงเรียนรัตนบุร ี



  

 

             ๑๓.  โรงเรียนตำคง รัชมังคลำภิเษก         ๑๔.  โรงเรียนหนองแวงพิทยำคม 
             ๑๕.  โรงเรียนศรีปทุมพิทยำคม            ๑๖.  โรงเรียนกุดไผทประชำสรรค์  
                                ๑๗.  โรงเรียนจำรย์วิทยำคำร                 ๑๘. โรงเรียนโนนแท่นพิทยำคม  
                                ๑๙.  โรงเรียนหว้ยจริงวิทยำ  
 
               โรงเรียนสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
(อพ.สว.) 

ที ่ โรงเรียน(สห ฯ) รับกำร
ประเมิน 

เกียรติบัตรชั้น 
1 

เกียรติบัตรชั้น 
2 

รับป้ำย 

๑ สุรินทร์ภักดี (2)     
๒ ศรีรำมประชำสรรค์ (1)     
๓ สุรินทร์พิทยำคม (2)  ๑๙ ต.ค. ๕๒  ๓๐ ต.ค.๕๐ 
๔ ศรีไผทสมันต์ (1)     
๕ พระแก้ววิทยำ (8)     
๖ มัธยมทับทิมสยำม ๐๔(8)     
๗ สังขะ (8)     
๘ สุรพินท์พิทยำ (2)     
๙ มัธยมศรีส ำเภำลูน (8)     
๑๐ นำรำยณ์ค ำผงวิทยำ (6) ๑๐ ก.ย.๕๖   ๒๐ ธ.ค.๕๖ 
๑๑ รำมวิทยำ ฯ (1)  ๒๑ มิ.ย. ๕๕  ๘ พ.ย. ๕๓ 
๑๒ รัตนบุรี (6)     
๑๓ ตำคงวิทยำ ฯ (8) ๑๑ ก.ย. ๕๖   ๒๐ ธ.ค.๕๖ 
๑๔ หนองแวงพิทยำคม (4) ๑๐ ก.ย. ๕๖   ๒๐ ธ.ค.๕๖ 
๑๕ ศรีปทุมพิทยำคม (5)  ๒๐ ธ.ค. ๕๖   
๑๖ กุดไผทประชำสรรค์ (4)     
๑๗ จำรย์วิทยำคำร (4)     
๑๘ โนนแท่นพิทยำคม (5)     
๑๙ ห้วยจริงวิทยำ (4)     

  
มติที่ประชุม ........................................................................................................................................... 
          ........................................................................................................................................... 

      3.4.5  กำรขับเคลื่อนตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 
                            รำยชื่อโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรตำมนโยบำย "ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้" ปีกำรศึกษำ 
2/2558 และเพ่ิมเติมปีกำรศึกษำ 2559  ( ภาคผนวก ) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 



มติที่ประชุม ........................................................................................................................................... 
          ........................................................................................................................................... 
  3.4.6  แจ้งข้อมูลรายช่ือโรงเรียน  
            - โรงเรียนต้นแบบ  สพฐ.ใสสะอาด  ปราศจากคอร์รัปชัน  
            - โรงเรียนวิถีพุทธ 
            - โรงเรียนสุจริต 
ข้อมูลรายช่ือโรงเรียน (ภาคผนวก) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8 
มติที่ประชุม ........................................................................................................................................... 
          ........................................................................................................................................... 
 
  ๓.๕ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 

  ๓.๕.๑ สรุปผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปี 2559  
           ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ขอเรียนว่ำ งบประมำณ

ประจ ำปี พ.ศ.2559 มีผลกำรเบิกจ่ำยสรุป ณ วันที่   25    มีนำคม    2559 ดังนี้ 
1.1  งบประมาณปี2557 -2558  (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี )  เบิกจ่ำยครบถ้วนทุกรำยกำร 

 
 

1.2  งบประมาณปี 2559 
งบรายจ่าย วงเงินจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่าย/ ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ  

 
งบบุคลำกร 37,563,200  31,618,852.71 84.40 5,844,347.29 15.60   

 งบด ำเนินงำน 41,482,212 874,375 31,330,174.61 75.53 9,277,662.39 22.37 เป็นไปตำมเป้ำฯ 

งบอุดหนุน 3,213,550  3,213,550 100 0.00    
 
 

งบรำยจ่ำยอื่น ๗๖๐,๐๐๐  30,396 4.00 729,604 96,00  
งบลงทุน 49,761,138.83 27,273,600 22,379,617.61 44.97 107,921.22 0.22 เป็นไปตำมเป้ำฯ 
รวมเงิน 132,680,100.83 28,147,975 88,572,590.93 66.76 15,959,534.90 12.03 เป็นไปตำมเป้ำฯ 

 

 เป้าหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2559)  
ภาพรวมการเบิกจ่าย  ร้อยละ 52    งบรายจ่ายประจ า   ร้อยละ 55   งบลงทุน ร้อยละ 40 
 
มติที่ประชุม ........................................................................................................................................... 
          .......................................................................................................................................... 

๓.๕.๒ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2559 
          เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ.2559 เป็นไปตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
33 จึงขอให้ โรงเรียน กลุ่ม /ศูนย์ ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยโดยเร็วและให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร ดังนี้ 



  

 

1. กำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบด ำเนินงำน 
1) กรณีแจ้งอนุมัติเงินงวดตั้งแต่เดือนตุลำคม – พฤศจิกำยน 2558 ได้แจ้งขอให้เร่งเบิกจ่ำย 

ให้แล้วเสร็จภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2559   ขณะนี้สิ้นก ำหนดระยะเวลำเวลำดังกล่ำวแล้ว รำยกำรดังกล่ำวเป็น
อันพับไปถือว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นจะใช้งบประมำณรำยกำรดังกล่ำว   

2) กรณีแจ้งอนุมัติเงินงวดตั้งแต่เดือน ธันวำคม 2558- มกรำคม 2559 ขอให้เร่งเบิกจ่ำยให้เสร็จสิ้น 
ภำยในเดือนเมษำยน 2559   

3) กรณีแจ้งอนุมัติเงินงวดตั้งแต่เดือน กุมภำพันธ์ –  มีนำคม  2559 ขอให้เร่งเบิกจ่ำยให้เสร็จสิ้น
ภำยในเดือนมิถุนำยน  2559 

4) รำยกำรซ่อมแ.ซมปรับปรุงบ้ำนพักครู โรงละ 200,000 บำท จ ำนวน 5 โรง  ผูกพันและบันทึก  PO  
แล้ว เบิกจ่ำยแล้วเสร็จ 3 โรง คงเหลือ 2 โรง ได้แก่ 1. โรงเรียนดอนแรดวิทยำ  2. โรงเรียนกระทียมวิทยำ 

5) แจ้งขอให้ทบทวนกำรปฏิบัติงำน /แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รำยกำรฝึกอบรม/ประชุมสัมมนำ 
รำยกำรซ่อมแซมปรับปรุงอำคำร/สิ่งก่อสร้ำง  เพ่ือให้ผลกำรเบิกจ่ำยในสิ้นไตรมำสที่ 2 (31 มีนำคม 2559) 
เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ 

2. กำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณงบลงทุน  รวม  23 รำยกำร จ ำนวนเงิน 49,766,938.83 บำท 
 ตรวจสอบแล้วยังไม่เบิกจ่ำยดังนี้ 

1)  วงเงินไม่เกิน 2 ล้าน   
- รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบ โรงเรียนห้วยจริงวิทยำ 

 จ ำนวนเงิน 1,280,000 บำท 
- รำยกำรครุภัณฑ์  โรงเรียนส ำโรงทำบวิทยำคม  จ ำนวนเงิน 795,000  บำท        

ส่งเอกสำรมำเบิกแล้วแต่ข้อมูลผู้ขำยไม่สมบูรณ์ รอกรมบัญชีกลำงอนุมัติ 
- รำยกำรก่อสร้ำงส้วมนักเรียน โรงเรียนตำนีวิทยำ  จ ำนวนเงิน 450,000 บำท 

2) วงเงินเกิน 2 ล้านบาท  เบิกจ่ายตามงวดงาน  
- รำยกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม  เงิน 6,580,000 บำท 

เบิกจ่ำยงวดงำนที่ 1 แล้ว 
- รำยกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน โรงเรียนสินรินทร์วิทยำ  เงิน 7,465,000 บำท 
- รำยกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ เงิน 5,345,400 บำท 
- รำยกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน โรงเรียนสังขะ เงิน 3,476,1000 บำท 
- รำยกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ เงิน 2,540,100 บำท 

 ขอให้โรงเรียน หน่วย ศูนย์ท่ีได้รับแจ้งจัดสรรและอนุมัติเงินประจ างวดเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไป
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2559 

มติที่ประชุม ........................................................................................................................................... 
          ........................................................................................................................................... 

  ๓.๕.๓  แจ้งการโอนเงินงบประมาณประจ าปี 2559 



  งบอุดหนุน 
        1)เงินอุดหนุนนักเรียนห่ำงไกลพักนอน  เงิน 752,600  บำท 

  งบด าเนินงาน 
1) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรมภำคฤดูร้อน”ว่ำยน้ ำเพื่อชีวิต”  200,000  บำท 
2.) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ ประจ ำปี 2558    

เงิน 35,000  บำท 
3) ค่ำพำหนะส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม โครงกำรคูปองพัฒนำครู วันที่ 4 -5 เมษำยน 2559       

โรงแรมปริ๊นพำเลซ  เงิน 4,400  บำท 
4) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรนักเรียนท ำงำนหำรำยได้ระหว่ำงปิดภำคเรียน    เงิน 80,000  บำท  
5) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคม

อำเซียน   เงิน 85,000  บำท 
6) ค่ำใช้จ่ำยให้โรงเรียนที่ด ำเนินดำรโครงกำรพัฒนำประเทสไทยเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำในภูมิภำค  

เงิน 1,400,000 บำท ( สพม.33  เงิน 50,000  บำท  โรงเรียนประสำทวิทยำคำร เงิน 1,350,000 บำท) 
       7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรสถำนศึกษำพอเพียง วันที่ 18 -24 เมษำยน 2559            

ณ โรงแรมแอมบำสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน  เงิน 2,900 บำท 
  ขอให้โรงเรียน หน่วย ศูนย์ที่ได้รับแจ้งจัดสรรและอนุมัติเงินประจ างวดเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
มติที่ประชุม ........................................................................................................................................... 
          ........................................................................................................................................... 

 ๓.๕.4  การช าระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
                     ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน แจ้งให้ให้สถำนศึกษำในสังกัดช ำระหนี้
ค่ำไฟฟ้ำให้เป็นปัจจุบันและให้ช ำระหนี้ค่ำไฟฟ้ำค้ำงช ำระ โดยให้ใช้เงินอุดหนุนรำยหัวที่โรงเรียนได้รับงบประมำณ
ให้เป็นปัจจุบันและไม่ให้ค้ำงหนี้เป็นระยะเวลำนำนหลำยเดือน ซึ่งจะเป็นภำระผูกพันต่อไปเรื่อยๆและขอให้ถือเป็น
ภำรกิจที่ส ำคญั               
มติที่ประชุม ........................................................................................................................................... 
          ......................................................................................................................................... 
  ๓.๕.5  การขยายระยะเวลาก าหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

   กำรพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและยกเว้นกำรปฏิบัติกำรปฏิบัติตำม
แนวทำงปฏิบัติกำรจัดหำพัสดุด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Market : e- market ) ด้วยวิธีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์  ( Electronic  Bidding : e-  bidding ) คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุ (กวพ)  แจ้งกำร
ขยำยเวลำมำตรกำรเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรจัดหำพัสดุของส่วนรำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ตำมหนังสือ
คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหำคม 2558 ออกไปถึง
วันที่ 30 กันยำยน 2559  ตำมหนังสือคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว145  
ลงวันที่  21 มีนำคม  2559   
มติที่ประชุม ........................................................................................................................................... 



  

 

          ........................................................................................................................................... 
  ๓.๕.6  รายงานเงินรายได้สถานศึกษา  
             ด้วยสิ้นปีกำรศึกษำ 2558  ในวันที่ 31 มีนำคม 2559 ขอ ให้สถำนศึกษำใน

สังกัดรำยงำนเงินรำยได้สถำนศึกษำ (ภำคผนวก ) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 
มติที่ประชุม ........................................................................................................................................... 
          ........................................................................................................................................... 
     
  ๓.๖  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
          3.6.1  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                ด้ ว ย ส ำ นั ก ง ำนคณะกรรมกำ รก ำรศึ กษ ำขั้ น พ้ื น ฐ ำน  ได้ มี หนั ง สื อ                            
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๗๓๓  ลงวันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๕๙ แจ้งค ำสั่งย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ โดยให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ไปรำยงำนตัวปฏิบัติหน้ำที่ทำงต ำแหน่งที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ ภำยในวันที่     
๒๘ มีนำคม ๒๕๕๙ มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรแต่งตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ดังนี้ 
  ๑.๑ ค ำสั่งฯ ที่ ๔๐๘/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๕๙ เรื่อง ย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน ๒ รำย คือ 
   ๑.๑.๑ นำงสำวรัตติมำ  พำนิชอนุรักษ์ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๒ และไปรำยงำนตัว
ปฏิบัติหน้ำที่ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนำคม ๒๕๕๙ 
   ๑.๑.๒ นำยพิทยำ  ไชยมงคล ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต ๔๐ ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ และมำรำยงำนตัวปฏิบัติ
หน้ำที่ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนำคม ๒๕๕๙ 
  ๑.๒ ค ำสั่งฯ ที่ ๔๑๐/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๕๙ เรื่อง ย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน ๒ รำย คือ 
   ๑.๒.๑ นำงปติมำ  กำญจนำกำศ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ปัจจุบันช่วยรำชกำรที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๒ ให้ด ำรงต ำแหน่ง
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 
   ๑.๒.๒ นำยวุฒิ  อุดมสินำนนท์ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ต ำแหน่งเลขที่ ๘ (ร) ให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ต ำแหน่งเลขท่ี ๔ 
 ๑.๓ ค ำสั่งฯ ที่ ๔๑๑/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๕๙ เรื่อง ย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ รำย คือ นำยกฤษ  ละมูลมอญ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๑ ให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ        
เขต ๓๓ และมำรำยงำนตัวปฏิบัติหน้ำที่ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนำคม ๒๕๕๙ 



มติที่ประชุม ........................................................................................................................................... 
          .......................................................................................................................................... 
            3.6.2  แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด/รองศึกษาธิการจังหวัด 
  ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่ศึกษำธิกำรจังหวัด/รอง
ศึกษำธิกำรจังหวัด และแจ้งเวียนให้ส่วนรำชกำรทรำบ ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 

๑. ค ำสั่ง ที่ สป. ๔๐๖/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งข้ำรำชกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ศึกษำธิกำรจังหวัด จ ำนวน ๗๗ จังหวัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ตำมค ำสั่ง หน้ำ ๗ ล ำดับที่ ๖๘ แต่งตั้ง นำยกฤตพล  ชุติกุลกีรติ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๑ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๑ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ปฏิบัติหน้ำที่ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ 
  ๒. ค ำสั่ง ที่ สป. ๔๐๗/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งข้ำรำชกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รองศึกษำธิกำรจังหวัด จ ำนวน ๗๗ จังหวัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ตำมค ำสั่ง หน้ำ ๗ ล ำดับที่ ๖๘ แต่งตั้ง นำยพิทยำ  ไชยมงคล ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ปฏิบัติหน้ำที่รองศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ 
 ๓.6.3 การด าเนินการเกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นค าร้องขอย้าย ในรอบการย้าย       
ปี ๒๕๕๘  
     สืบเนื่องจำกศำลปกครองนครรำชสีมำ ได้มีค ำสั่งคุ้มครองไม่ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับค ำร้องขอย้ำยที่ยื่นขอย้ำยในช่วงเดือนสิงหำคม ๒๕๕๘ จนกว่ำศำลปกครอง
นครรำชสีมำจะมีค ำสั่ง ต่อมำได้มีค ำพิพำกษำในคดีหมำยเลขแดง ที่ บ.๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๕๙ ให้ผู้ถูก
ฟ้องคดีน ำค ำร้องขอย้ำยของผู้ฟ้องคดีเข้ำพิจำรณำในรอบกำรย้ำยของปี ๒๕๕๘ ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ศำลมีค ำ
พิพำกษำ และให้ค ำสั่งก ำหนดวิธีกำรชั่วครำวก่อนกำรพิพำกษำ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ มีผลต่อไป จนกว่ำ
จะได้มีกำรปฏิบัติตำมค ำพิพำกษำ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทำงในกำรปฏิบัติ ให้เป็นไปตำมค ำพิพำกษำว่ำ ผู้ฟ้อง
คดีควรน ำค ำร้องขอย้ำยของผู้บริหำรสถำนศึกษำซึ่งอยู่ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ที่ได้
ยื่นค ำร้องขอย้ำยภำยในวันที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๕๘ มำพิจำรณำในรอบกำรย้ำยประจ ำปี ๒๕๕๘ เช่นเดียวกับผู้ถูกฟ้อง
คดีด้วย  
  ประกอบกับ คณะกรรมกำรรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได้มีค ำสั่งที่ ๑๐/๒๕๕๙  สั่ง ณ วันที่ 
๒๑ มีนำคม ๒๕๕๙ เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค ซึ่งตำม ข้อ ๕ ให้ยุบเลิก 
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และให้โอนอ ำนำจ
หน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไปเป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ 
  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมที่ศำลปกครองนครรำชสีมำ ได้มีค ำพิพำกษำให้ด ำเนินกำร ภำยใน 
๓๐ วัน นับแต่วันที่ศำลได้มีค ำพิพำกษำ และมีข้อมูลรำยละเอียดน ำเสนอ กศจ. ในกำรพิจำรณำอนุมัติ    กำรย้ำยและ
แต่งตั้งผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ยื่นค ำร้องขอย้ำยในช่วงเดือนสิงหำคม ๒๕๕๘ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต ๓๓ ได้น ำรำยละเอียดแจ้งที่ประชุมประธำนสหวิทยำเขตที่ ๑ – ๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๙ โดยก ำหนดปฏิทิน
ด ำเนินกำร ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยนี้ 



  

 

  เนื่องจำก ขณะนี้อยู่ในระหว่ำงจัดท ำแนวทำงกำรบริหำรงำนบุคคลของเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำเมื่อ
คณะท ำงำนมีข้อสรุปเป็นประกำรใดแล้ว จะมีกำรประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจแนวทำงกำรด ำเนินงำน แก่ประธำน กศจ., 
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ศึกษำธิกำรจังหวัด/รองศึกษำธิกำรจังหวัด, และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ปฏิทินด ำเนินกำรย้ำยผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ ที่ได้ก ำหนดและแจ้งที่ประชุมประธำนสหวิทยำเขตไปแล้ว ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ในขณะนี้ คือ แจ้ง
กรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งมำตรวจสอบข้อมูลคะแนนกำรย้ำยอีกครั้งในวันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๕๙ ส ำหรับกำรประเมินสภำพ
จริงในสถำนศึกษำ, กำรประเมินวิสัยทัศน์และแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำที่ขอย้ำย รวมทั้ง กำรตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีควำมชัดเจนและหรือจะต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงปฏิทินด ำเนินกำร
นอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้แล้ว จะแจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบต่อไป ปฏิทินด ำเนินกำรย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ (ภาคผนวก) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 9 
 
มติที่ประชุม ........................................................................................................................................... 
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  ๓.๖.4  การรายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ
และพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน 
   ตำมท่ีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ แจ้งประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครู พนักงำนรำชกำรและครูอัตรำจ้ำงในสังกัด เข้ำรับกำรพัฒนำโดยยึดถือภำรกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงำน
เป็นฐำน TEPE ONLINE อย่ำงน้อยคนละ ๑ หลักสูตร และให้กรอกข้อมูลและแนบไฟล์วุฒิบัตรที่ผ่ำนกำรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์กำรอบรมทำงเว็บไซต์ http://gg.gg/TepeOnline33 (ตำมหนังสือ สพม.๓๓  ที่ ศธ ๐๔๒๖๓/
๒๐๐๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๕๙ )  นั้น 
  บัดนี้ มีสถำนศึกษำ รำยงำนผลกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดังกล่ำวมำแล้วบำงส่วน 
ยังมีสถำนศึกษำท่ียังไม่รำยงำนข้อมูลดังกล่ำว จึงขอควำมร่วมมือท่ำนก ำชับ กระตุ้นให้บุคลำกรในสังกัดเข้ำรับกำร
พัฒนำอย่ำงน้อยคนละ ๑ หลักสูตร ทุกคน และต้องมีผลกำรพัฒนำฯ ของแต่ละสถำนศึกษำ ๑๐๐ % และให้
รำยงำนผลกำรพัฒนำพร้อมแนบไฟล์วุฒิบัตรให้ สพม.๓๓ ครบถ้วน ก่อนเปิดภำคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙   
มติที่ประชุม ........................................................................................................................................... 
          ........................................................................................................................................... 
   

 ๓.๗ หน่วยตรวจสอบภายใน 
   ๓.๗.๑  แจ้งสรุปผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชีและพัสดุสถานศึกษา ช่วงท่ี 1 จ านวน 12 แห่ง 
   1.1 ด้ำนกำรใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนและบริหำร
งบประมำณ พบว่ำ  
         - สถำนศึกษำบำงแห่ง ไม่ได้จัดท ำแผนให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มต้นปีงบประมำณ      
ซึ่งจะท ำให้กำรกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยเงินไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และไม่มีเป้ำหมำย ทิศทำงท่ีชัดเจน 
                  - ไม่ได้น ำเงินจำกทุกแหล่งเงินมำจัดท ำโครงกำร ก ำหนดไว้ในแผน เช่น เงินอุดหนุน
ปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน เงินอำหำรนักเรียนห่ำงไกลพักนอน โดยเห็นว่ำ เงินดังกล่ำวจะต้องใช้จ่ำยตำม
กลุ่มเป้ำหมำยและใช้จ่ำยตำมรำยกำรที่ก ำหนดแล้ว แต่จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ มีกำรใช้จ่ำยไม่ตรงกับ



กลุ่มเป้ำหมำยและใช้จ่ำยไม่ตรงกับรำยกำรที่ก ำหนด ฉะนั้นควรน ำเงินทุกประเภทมำจัดท ำเป็นโครงกำรก ำหนดไว้
ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย ก ำหนดรำยกำรที่จะจ่ำยและก ำหนดช่วงระยะเวลำกำร
จ่ำยเงินให้ชัดเจน 
                  - ไม่ได้ก ำหนดช่วงระยะเวลำในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่ชัด เจน 
โดยควรก ำหนดช่วงระยะเวลำของกำรติดตำมผลเป็นรำยไตรมำสตำมแนวทำงท่ีสพฐ.ก ำหนด 
           1.2 กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน พบว่ำ สถำนศึกษำบำงแห่งยังปฏิบัติไม่สอดคล้องตำม
ขั้นตอน วิธีที่ระเบียบก ำหนด ได้แก่ 
   - กำรรับเงิน ระบบกำรควบคุมใบเสร็จรับเงินยังไม่รัดกุม โดยเฉพำะสถำนศึกษำขนำด
ใหญ่ซึ่งมีกำรรับเงินหลำยรำยกำรเป็นจ ำนวนมำก ควรให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุเป็นผู้ควบคุมเก็บรักษำใบเสร็จรับเงิน เมื่อ
เจ้ำหน้ำที่กำรเงินจะน ำใบเสร็จรับเงินไปใช้ก็ให้จัดท ำหลักฐำนขอเบิก  และสถำนศึกษำขนำดใหญ่ไม่ควรใช้
ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวรับเงินทุกประเภท ทุกรำยกำรท ำให้ยำกต่อกำรตรวจสอบ  โดยควรใช้ใบเสร็จรับเงิน 2 เล่ม 
เล่มแรกใช้รับเงินอุดหนุนและเงินท่ีไม่ได้รับเป็นประจ ำ เช่น ค่ำใช้จ่ำยอำคำร สถำนที่  ใบเสร็จรับเงินอีกเล่มหนึ่งใช้
รับเงินรำยได้สถำนศึกษำ ประเภทเงินบ ำรุงกำรศึกษำ  ส ำหรับกรณีที่ใช้ใบเสร็จรับเงินหลำยเล่มออกเป็นหลักฐำน
รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำแยกเป็นห้องเรียน หลังจำกรับเงินในช่วงเวลำที่ก ำหนดแล้วควรท ำกำรเจำะปรุหรือ
ประทับตรำหน้ำที่เหลือเพ่ือไม่ให้น ำไปใช้รับเงินได้อีก  ส่วนนักเรียนที่ยังไม่ได้น ำเงินมำชำระในช่วงที่ก ำหนดก็ให้ใช้
ใบเสร็จรับเงินเพียงเล่มเดียวในกำรรับเงิน 
   - กำรจ่ำยเงิน พบว่ำ มีกำรน ำเงินอุดหนุนไปใช้จ่ำยไม่ตรงไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หรือไม่ตรงกลุ่มเป้ำหมำย และพบว่ำเอกสำรหลักฐำนขอเบิกและหลักฐำนกำรจ่ำยเงินไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ซึ่ง
สำเหตุเกิดจำกไม่มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของหลักฐำนก่อนท ำกำรจ่ำยเงิน และสถำนศึกษำ
บำงแห่งมีสัญญำยืมที่เกินก ำหนดเวลำส่งใช้ค้ำงอยู่เป็นจ ำนวนมำก  ขอให้สถำนศึกษำทุกแห่งท ำกำรตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องในช่วงปิดภำคเรียน 
  1.3  กำรจัดท ำบัญชี สถำนศึกษำบำงแห่งจัดท ำบัญชียังไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งกำร
จัดท ำบัญชีที่ถูกต้อง ยอดเงินคงเหลือยกไปของแต่ละวันจะต้องตรงกับยอดเงินคงเหลือที่ปรำกฏในรำยงำนเงิน
คงเหลือประจ ำวัน ซึ่งในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันจะต้องแสดงยอดเงินคงเหลือในรูปของเงินสด, เอกสำรแทน
ตัวเงิน ได้แก่ สัญญำยืมเงิน ใบส ำคัญทดรองจ่ำย ธนำณัติหรือเช็ค ,เงินฝำกคลัง , เงินฝำกธนำคำรทั้งบัญชีเงินฝำก
ประเภทออมทรัพย์ เงินฝำกประเภทออมทรัพย์ และพบว่ำหลำยแห่งไม่ได้จัดส่งรำยงำนทำงกำรเงินไปยังสพม.
ภำยในวันที่ 15 ของทุกเดือนถัดไป 
  1.4  กำรปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ พบว่ำ ไม่ได้จัดท ำแผนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง  กำรจัดท ำเอกสำร
หลักฐำนกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กรอกข้อมูลรำยละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพำะ เอกสำรกำรจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ ไม่ระบุคุณลักษณะและรำคำกลำงครุภัณฑ์   เอกสำรกำรจัดจ้ำงไม่ระบุรำยละเอียดของรำยกำรที่จะจ้ำง 
ซ่ึงควรจะต้องตรงกับแบบปร.4,ปร.5 กำรจัดท ำสัญญำซื้อ สัญญำจ้ำงหรือกำรจัดท ำใบสั่งซื้อ ,ใบสั่งจ้ำง จัดท ำไม่
สมบูรณ์  ไม่ติดอำกรแสตมป์ในสัญญำจ้ำงหรือใบสั่งจ้ำง และยังน ำพัสดุไปควบคุมไม่ครบทุกรำยกำร 
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  3.7.2  การจัดซื้อหนังสือเรียน เป้าหมายคือ มีหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานแจกเด็กนักเรียน
ทุกคนได้ทันก่อนเปิดภาคเรียน 



  

 

   - กำรด ำเนินกำร เนื่องจำกเป็นพัสดุที่จะต้องจัดซื้อตำมรำยกำรเฉพำะเจำะ มีกำรระบุชื่อ
หนังสือ ชื่อส ำนักพิมพ์และชื่อผู้แต่ง สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ข้อ 23(6) วิธิกำรจัดซื้อก็ควรจะเชิญ
ส ำนักพิมพ์หรือตัวแทนมำเสนอรำคำมำกรำยที่สุดเท่ำท่ีจะท ำได้ หำกรำคำที่เสนอสูงก็ควรจะต่อรองรำคำ หรือหำก
งบประมำณในกำรจัดซื้อไม่เกิน 500,000 บำท สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อโดยวิธีตกลงรำคำ โดยติดต่อ 
ตกลงรำคำจำกผู้ขำยหลำยรำย กำรจัดท ำสัญญำซื้อก็ควรจัดท ำให้สมบูรณ์ ซึ่งจะสำมำรถบังคับผู้ขำยให้ส่งหนังสื อ
ได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ หำกส่งมอบไม่ทันก็สำมำรถปรับได้ 
มติที่ประชุม ........................................................................................................................................... 
          ........................................................................................................................................... 
       
     3.8  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
            3.8.1  การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อ  My –office   
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต  33  จะเริ่มด ำเนินกำรใช้งำนระบบสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ภำยใต้ชื่อ  My –office  ทั้งระบบตั้งแต่วันที่  1 เมษำยน  2559 เป็นต้นไป (กำรรับส่ง
หนังสือรำชกำร / กำรขออนุญำตไปรำชกำร /กำรลำ)  ทั้งนี้ได้แจ้งครูธุรกำรโรงเรียนที่ได้ผ่ำนกำรอบรมทุกโรงเรียน
ด ำเนินกำรอบรมขยำยผลให้บุคลำกรในสังกัดก่อนวันเปิดใช้งำนจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม ........................................................................................................................................... 
          ........................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     -ไม่มี- 
มติที่ประชุม ........................................................................................................................................... 
          ........................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 
            ๕.๑ กลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ จังหวัดสุรินทร์ 
  ............................................................................................................................................................................ 
     ๕.๒ สมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำ จังหวัดสุรินทร์ 
  ............................................................................................................................................................................ 
   ๕.๓ สมำคมครูมัธยมศึกษำ จังหวัดสุรินทร์ 
  ............................................................................................................................................................................ 
                      ๕.๔ เครือข่ำยโรงเรียนขนำดเล็ก 
............................................................................................................................................................................. 
           
                                                                                                        เลิกประชุม...............น. 


