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ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ คร้ังที่ ๖/๕๙ 
 

    ระเบียบวาระการประชมุ 

กล ุม่อ านวยการ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       ๑ :  

 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ คร้ังที่ ๖/๕๙ 

 

กล ุม่อ านวยการ 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

    ระเบียบวาระการประชมุ 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  

(สัญจร)  คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕9 
วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕9  เวลา ๐9.0๐ น.  

ณ โรงเรียนสิรินธร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 
 

รายงานปริมาณผู้เข้าประชุม 
ผู้เข้าประชุม จ านวน  84  ราย 
ผู้ไม่เข้าประชุม  จ าวน  1 ราย 
 

ท่ี ชื่อโรงเรียน 
สห

วิทยา
เขต 

ชื่อ - สกุล 
การเขา้ร่วม

ประชุม 

1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สห 1 นายแสน  แหวนวงษ์ มาประชุม 

2 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สห 1 นายทวีศักดิ์  สนสี มาประชุม 

3 โรงเรียนเทนมียม์ิตรประชา สห 1 นายอ านาจ  นวนิล มาประชุม 

4 โรงเรียนศรีไผทสมันต ์ สห 1 นางดวงใจ  ชนะกุล มาประชุม 

5 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สห 1 นายพิทักษ์    สุปิงคลัด มาประชุม 

6 โรงเรียนสุรินทรร์าชมงคล สห 1 นายเฉลิมชัย  แสนสุข มาประชุม 

7 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สห 1 นายณรงค์   พรหมพัชรพล มาประชุม 

8 โรงเรียนมหิธรวิทยา สห 1 นายสาโรจน์  พฤษภา มาประชุม 

9 โรงเรียนนาบัววิทยา สห 1 นายวิทยา เพ่งเลงด ี มาประชุม 

10 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สห 1 นายวายุคล จุลทัศน์ มาประชุม 

11 โรงเรียนพนาสนวิทยา สห 1 นายสุรพงศ์  ปรากฎรัตน์ มาประชุม 

12 โรงเรียนสิรินธร สห 2 นายชิน  ไทยหล ี มาประชุม 

13 โรงเรียนนาดีวิทยา สห 2 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ มาประชุม 

14 โรงเรียนสุรินทร์ภักด ี สห 2 นายวรพงศ์    มีมาก มาประชุม 

15 โรงเรียนพญารามวิทยา สห 2 นายศุภชัย    ชาวนา มาประชุม 

16 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สห 2 นายไพบูลย์  เมินขุนทด มาประชุม 

17 โรงเรียนสุรินทร์พทิยาคม สห 2 นายนิเวศ  ทิวทอง มาประชุม 



 ๒ :      
 

 

  

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ คร้ังที่ ๖/๕๙ 
 

    ระเบียบวาระการประชมุ 

กล ุม่อ านวยการ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

18 โรงเรียนตัง้ใจวิทยาคม สห 2 นายทศพร  สระแก้ว มาประชุม 

19 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สห 2 นายทวีโชค งามช่ืน มาประชุม 

20 โรงเรียนแสงทรัพยป์ระชาวิทยาคาร สห 2 นายแซม มุ่งด ี มาประชุม 

21 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สห 2 นางสาวทองใบ  ตลับทอง มาประชุม 

22 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สห 3 นายไพชยนต์  จันทเขต มาประชุม 

23 โรงเรียนเมืองลงีวิทยา สห 3 นายชอบ    พรหมบุตร มาประชุม 

24 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สห 3 นายจีระพรรณ  เพียรม ี มาประชุม 

25 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา สห 3 นายนิวัฒน์  โพธิมาศ มาประชุม 

26 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สห 3 นายวิชัย  สาลีงาม มาประชุม 

27 โรงเรียนแร่วิทยา สห 3 นายประเสริฐ พิศสมัย(รก) มาประชุม 

28 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ สห 3 นางสาวสุมณี   บูรณ์เจรญิ มาประชุม 

29 โรงเรียนศีขรภูมพิิสัย สห 4 นายชัยสิทธ์ิ  ชิดชอบ มาประชุม 

30 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สห 4 นายสฤษดิ์    วิวาสุขุ มาประชุม 

31 โรงเรียนห้วยจรงิวิทยา สห 4 นายสมศักดิ์  บุญโต มาประชุม 

32 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ สห 4 นายวรวุธ    สุทธิกุล มาประชุม 

33 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร สห 4 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ มาประชุม 

34 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา สห 4 นางกชพร  ธรรมวิเศษ มาประชุม 

35 โรงเรียนหนองแวงพทิยาคม สห 4 นายนิเวศน์  เนินทอง มาประชุม 

36 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา สห 4 นายนิวัติ  ภัคภูริวัฒน์ มาประชุม 

37 โรงเรียนวังข่าพฒันา สห 4 นายวิชิตชัย  แข่งขัน มาประชุม 

38 โรงเรียนยางวิทยาคาร สห 4 นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสิ มาประชุม 

39 โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม สห 4 ว่าที่ รต.บัญญัติ  สมชอบ มาประชุม 

40 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สห 4 นางจารุวรรณ บุญโต มาประชุม 

41 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สห 5 นายพีระศักดิ์  น่วมจะโป๊ะ มาประชุม 

42 โรงเรียนเมืองบัววิทยา สห 5 นายยรรยง   วงค์ค าจันทร์ มาประชุม 

43 โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร สห 5 นายเสงี่ยม วงศ์พล มาประชุม 

44 โรงเรียนท่าตมูประชาเสริมวิทย ์ สห 5 นายพัลลภ  พัวพันธ์ มาประชุม 



                       ๓ :  

 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ คร้ังที่ ๖/๕๙ 
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    ระเบียบวาระการประชมุ 

45 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สห 5 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธ์ุ มาประชุม 

46 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สห 5 นายถนอม  บุญโต มาประชุม 

47 โรงเรียนพรมเทพพทิยาคม สห 5 นายสมัย  ปานทอง ไม่ได้เข้าประชุม 

48 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สห 5 นายอุ่น    ศาลางาม มาประชุม 

49 โรงเรียนทุง่กลุาพิทยาคม สห 5 นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ มาประชุม 

50 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม สห 5 นายสุดใจ  ศรีใหญ ่ มาประชุม 

51 โรงเรียนศรีปทมุพิทยาคม สห 5 นายประหยัด  ทองทา  มาประชุม 

52 โรงเรียนรัตนบรุ ี สห 6 นายปริญญา  พุ่มไหม    มาประชุม 

53 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สห 6 นายบุญเรือง พจนาโสภา มาประชุม 

54 โรงเรียนเบิดพทิยาสรรค์ สห 6 นายบุญศักดิ์  บุญจงู มาประชุม 

55 โรงเรียนธาตุศรีนคร สห 6 นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ุ มาประชุม 

56 โรงเรียนแกศึกษาพฒันา สห 6 นายสุพินทร์  พุฒตาล มาประชุม 

57 โรงเรียนทบัโพธ์ิพฒันวิทย ์ สห 6 นายปิยวัฒน์   ศรีไสว มาประชุม 

58 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สห 6 นายวสันต์  ปัญญาธานี 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 นายชูเดช    อ าพันทอง มาประชุม 

65 โรงเรียนโคกยางวิทยา สห 7 นายสมชัย นามสว่าง มาประชุม 

66 โรงเรียนตานีวิทยา สห 7 นายสมโภชน์  สุขเจริญ มาประชุม 

67 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สห 7 นายธรรมนูญ  มีเสนา มาประชุม 

68 โรงเรียนทุง่มนวิทยาคาร สห 7 นายกิตติชัย  แผ่นจันทร ์ มาประชุม 

69 โรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา สห 7 นายพศิน  บัวหุ่ง มาประชุม 

70 โรงเรียนตาเบาวิทยา สห 7 นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข มาประชุม 

71 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สห 7 นายวสันต์    ค าเกลี้ยง มาประชุม 
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72 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สห 7 นายศรีสุนทร   ส่งเสรมิ มาประชุม 

73 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สห 7 นายสุคนธ์ โสกรรณิตย์ มาประชุม 

74 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สห 7 นางสาวพิจิตรา  ค ามันตรี มาประชุม 

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

76 โรงเรียนสังขะ สห 8 นายสุนทร    พลศร ี มาประชุม 

77 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สห 8 นายสุวรรณ    สายไทย มาประชุม 

78 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สห 8 นางอุดมพร   สิงห์ชัย มาประชุม 

79 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สห 8 นายไพบูลย์  ศิริมา มาประชุม 

80 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สห 8 นายเสกสันต์  สัมฤทธ์ิ มาประชุม 

81 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สห 8 นายอายุ คิดดี มาประชุม 

82 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สห 8 นายพนม   ล าดวนหอม มาประชุม 

83 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สห 8 นายอนุชา  หลิมศิริวงษ์ มาประชุม 

84 โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน สห 8 นายขันติ  จารัตน์ มาประชุม 

85 โรงเรียนศรีณรงค์พทิยาลัย สห 8 นายสุพิน  บุญเยี่ยม มาประชุม 
 
 
กิจกรรมก่อนวาระประชุม 
- เชิญนายพิทยา  ไชยมงคล  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประธานการ
ประชุม 
  จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย  

ค าบูชาพระรัตนตรัย 
อะระหัง สมัมาสัมพุธโธ ภะคะวา,        
      พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกเิลสเพลิงทกุข์สิ้นเชิงตรสัรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง, 
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทม,ิ 
      ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ), 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,   
      พระธรรม เป็นธรรมที่พระผูม้ีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว, 
ธัมมัง นะมสัสาม,ิ  ข้าพเจ้านมสัการพระธรรม  (กราบ) 
สุปะฎิปันโณ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,       
      พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว,  
สังฆัง นะมาม ิ ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ) 
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ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ คร้ังที่ ๖/๕๙ 

 

กล ุม่อ านวยการ 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

    ระเบียบวาระการประชมุ 

ก่อนวาระประชุม 
1. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทั่วประเทศที่เรียนดี แต่ยากจน 

                     ด้วย มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และมูลนธิิบรรจง พงศ์ศาสตร์ ได้มอบทุนการศึกษาแก่
นักเรียนทั่วประเทศทีเ่รียนดี แต่ยากจน ทุนละ ๖,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง ๓ ปี โดยมีนักเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้รับทุนการศึกษา ดังนี ้
 ๑. นางสาวสจุิน  เลาเลิศ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม 
 2. นางสาวร าไพ  รักไทย  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนรัตนบรุ ี

2. แสดงความยินดผีูบ้รหิารสถานศึกษาที่ได้ย้ายไปด ารงต าแหนง่ใหม ่
รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ 

 ตาม ค าสั่งสพม.33 ที่ 756/2559 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 
โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559  เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 

 
ที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง/สงักัดเดมิ ต าแหน่ง/สงักัดใหม ่

 
1 นายธีระทัศน ์ อัครฉัตรรัตน์ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
บัวเชดวิทยา ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนสริินธร 

 
2 นายอนุชา  หลมิศิริวงษ์ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
ขนาดมอญพิทยาคม ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวเชดวิทยา 

 
3 นายไพบูลย ์ ศิริมา 

ผู้อ านวยการสถานศษาโรงเรียน
มัธยมศรีส าเภาลูน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนขนาดมอญ
พิทยาคม 

 
4 นายขันต ิ จารัตน ์

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
แสงทรัพยป์ระชาวิทยาคาร 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศรสี าเภา
ลูน 

 
5 นายแสน  แหวนวงศ์ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
ศีขรภูมิพิสยั ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนสรุวิทยาคาร 

 
6 นายชัยสทิธ์ิ  ชิดชอบ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนสิ
นรินทร์วิทยา ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนศีขรภูมิพสิัย 

 
 

7 นายวิชัย  สาลีงาม 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
เบิดพิทยาสรรค์ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน  สินรินทร์
วิทยา 

 
 

8 นายบญุศักดิ ์ บุญจงู 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
ยางวิทยาคาร ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเบิดพทิยาสรรค์ 

 
9 นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห ์

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
บานหนองบัวงาม ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนยางวิทยาคาร 

 
10 นายพลัลภ  พัวพันธ์ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
สนมวิทยาคาร 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนท่าตมูประชา
เสรมิวิทย ์

 
11 นายวสันต ์ ปัญญาธาน ี

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
ทุ่งมนวิทยาคาร ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนสนมวิทยาคาร 

 
12 นายกิตติชัย  แผ่นจันทร ์

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมจารพัตวิทยา ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

 



 ๖ :      
 

 

  

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ คร้ังที่ ๖/๕๙ 
 

    ระเบียบวาระการประชมุ 

กล ุม่อ านวยการ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

13 ว่าที่ ร.ต.อภินันท ์ จันทเขต 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
ศรีณรงค์พทิยาลัย ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนพนมดงรกัวิทยา 

 
14 นายสพุิน  บญุเยีย่ม 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านสวาย 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีณรงค์พิทยา
ลัย 

 
15 นายพศิน  บัวหุง่ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
ปราสาทเบงวิทยา ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเช้ือเพลงิวิทยา 

 
16 นายธรรมนูญ  มีเสนา 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
ตาเบาวิทยา ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนไทรแก้ววิทยา 

 
17 นายวีรพงศ์  หมายสุข 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
โนนแทน่พิทยาคม ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนเทพ 

 
18 นายสุดใจ  ศรีใหญ ่

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านนางเข็ม 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนแท่นพทิยา
คม 

 
19 นายเสกสนัต ์ สัมฤทธ์ิ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านศรีราชา 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมทบัทมิ
สยาม ๐๔ 

 
20 นายไพบูลย ์ เมินขุนทด 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านบงึ-เบาะอุ่น ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนพญารามวิทยา 

 
21 นายเฉลมิชัย  แสนสุข 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
ปราสาทตราดมิตรภาพที ่๕๘ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนสรุินทรร์าช
มงคล 

 
22 นายนิวัฒน ์ โพธิมาศ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านอโุลก 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองสนิท
วิทยา 

  
รายชือ่ผู้บรหิารสถานศึกษาทีไ่ด้รับการบรรจแุละแต่งต้ังด ารงต าแหน่งใหม่  

 ตามค าสั่ง สพม.33 ที่ 768/2559 ลงวันที่ 11 สงิหาคม 2559 
โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัดสรุินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559  เม่ือวนัที่ 26 กรกฎาคม 2559 

ที่ ช่ือ - สกลุ ต าแหนง่/สังกดัเดมิ ต าแหนง่/สังกดัใหม ่

1 นางจิดาภา  บูรณ์เจรญิ 
รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
รามวิทยา รัชมงัคลาภิเษก 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
ประดู่แก้วประชาสรรค์ 

2 นายนิวัต ิ ภัคภูริวัฒน์ 
รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนท่า
ตูมประชาเสริมวิทย ์

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
ขวาวใหญ่วิทยา 

3 นางสาวทองใบ  ตลบัทอง ครูโรงเรียนสงัขะ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนแสง
ทรพัย์ประชาวิทยาคาร 

4 นางสาวพจิิตรา  ค ามันตร ี
รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนแน
งมุดวิทยา 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
ปราสาทเบงวิทยา 

5 นายศักดิ์อนนัต ์ อนันตสุข 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
นารายณ์ค าผงวิทยา 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนตา
เบาวิทยา 

6 นางกชพร ธรรมวิเศษ 
รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
สนมวิทยาคาร 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมจารพัตวิทยา 



                       ๗ :  

 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ คร้ังที่ ๖/๕๙ 

 

กล ุม่อ านวยการ 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

    ระเบียบวาระการประชมุ 

 
    

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพิทยา  ไชยมงคล  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 เป็นประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ 
นายพิทยา  ไชยมงคล (ผอ.สพม.เขต 33) 

วิสัยทัศน์ ปี 2560 
การมัธยมศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของ

ความเป็นไทย 
นโยบาย สพม.33 และโรงเรียนมิติใหม่ 

   1) สพม.33 และสถานศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่ทันสมัย มีความคล่องตัวสูง บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล  ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2) สร้างความตระหนักให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม  
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาที่ 2 และสื่อมาใช้ในการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ 
และลดภาระงานที่ไม่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนของครู 

3) พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
4) พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล  เช่น  EP, MEP, สสวท., และ 

หลักสูตรเน้นอัจฉริยะนักเรียน การใช้ส่ือการวัดและประเมินผล เทียบเคียง มาตรฐานสากล (Teach Less Learn Morn) 
(เก่ง 7 ประการ) 
    4.1 เก่งภาษา 
    4.2 เก่งตรรกะ-คณิตศาสตร์ 
    4.3 เก่งมิติสัมพันธ์ 
    4.4 เก่งการเคลื่อนไหว 
    4.5 เก่งดนตรี 
    4.6 เก่งมนุษย์สัมพันธ์ 
    4.7 เก่งรู้จิตใจของตนเอง 
            5) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีค่านิยมไทย มีเป้าหมายชีวิต มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เป็น
คนไทยยุคใหม่ 
            6) คุณภาพการศึกษามีผลสัมฤทธ์ิภายในเดือนมีนาคม 2560 ให้มากที่สุด 

  7) สร้างภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ตามโครงการ ประชารัฐ -ทวิภาคี-ทวิภาษา ในการ
ร่วมมือระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา 
            8) วิจัยและใช้นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรและการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 

            9) สร้างวัฒนธรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
                2.  ประกาศคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 มาเป็น

ยาสมุนไพร 
                     ประกาศคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถอดกญัชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 มาเป็น

ยาสมุนไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย รักษาโรคมะเร็ง ประกอบกับมีการเผยแพร่ประกาศของส านักงาน



 ๘ :      
 

 

  

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ คร้ังที่ ๖/๕๙ 
 

    ระเบียบวาระการประชมุ 

กล ุม่อ านวยการ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งประกาศไปตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการควบคุม
กัญชา แต่เนื้อหาเป็นเรื่องการควบคุมกัญชง ซึ่งเป็นชนิดย่อยของกัญชา โดยกัญชงมีการน าไปใช้ประโยชน์ใน
เรื่องอุตสาหกรรมสิง่ทอ ส่วนประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยเพือ่น ามาใช้เครื่องนุง่หม่ เป็นพืชเศรษฐกจิ โดยได้
ออกประกาศเรื่อง ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 12) ก าหนดเพิม่เติมเงื่อนไขของกัญชา ให้
ยกเว้นเปลือกแห้ง แกนล าต้นแห้ง เส้นใยแหง้ และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเปลือกแห้ง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการปลูก
พืชกัญชงเป็นพืชเศรษฐกจิ ซึ่งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 โดยการปลกูพืช
กัญชง รวมทัง้การผลิต การจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองต้องได้รบัอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการควบคุมยาเสพติดให้โทษเป็น
รายๆ ปรากฏว่ากลับมีการสื่อสารและเข้าใจผิดว่ามีการปรับเปลี่ยนให้ใช้กัญชาได้แล้วนั้น หน าซ้ ายังมีข่าวทาง
ทางสงัคมออนไลน์ในลักษณะว่ากัญชารักษามะเรง็ได้ จนสรา้งความสงสัยกับสังคมอย่างมาก 

3.  โรคมารยาททางสังคมบกพร่อง   
      ขั้นเริ่มต้น ผู้ป่วยจะมีอาการนิง่เฉย ไม่ตอบสนองต่อการมีปฏิสัมพันธ์ปกติจากคน
รอบข้าง เช่น การทักทาย การขอบคุณ หรอืความช่วยเหลอืจากภายนอก แต่ระบบ
ประสาท ของผู้ป่วยจะมีความไวเป็นพเิศษหากเจอสิ่งเร้าใจในทางลบ หรอืสิง่กระตุ้นที่
ตนเองไม่พอใจ โดยจะมีอาการตอบสนองอย่างรุนแรงทันททีี่ไม่ถูกใจบางสิง่ 

             ขั้นกลาง  ผู้ป่วยจะไม่สามารถท าการแสดงออกถึงมารยาทพื้นฐาน เช่น การ
ขอบคุณ การขอโทษ การรับการทกัทาย การยิ้ม การตอบค าถามทั่วไปในชีวิตประจ าวัน หรอืการให้ความ
ร่วมมือกบังานของส่วนรวมได้ และไมส่ามารถแสดงความเหน็อกเห็นใจ หรือมีน้ าใจตอ่ผู้อื่นได้ หากปราศจาก
ผลประโยชน์ตอบแทน 
            ขั้นรุนแรง  ผู้ป่วยจะมีอาการต่อต้านสังคมอย่างเหน็ได้ชัด เหตุผล จะหายไป โดย
สัญชาตญาณ  ของความเห็นแก่ตัวจะเข้ามาแทนที่ อาการภายนอกเห็นไดจ้ากหน้าตาที่บูดบึง้ โกรธเคือง
ตลอดเวลาในทุกสถานกาณ์ บางรายมที่าเดินที่ดูแปลกผิดปกติ อันเกิดจากบุคลกิภาพที่เสื่อมไปจากการไม่แคร์
ภาพลักษณ์ของตน 
คิดว่าตัวเองส าคัญทีสุ่ดในโลก คือมองว่าตัวเองส าคัญเกินกว่าจะต้องลดตัวเองลงไปท าดีกบัใคร ตัวเองส าคัญจน
ไม่จ าเป็นต้องเคารพกติกามารยาท กาลเทศะใดๆ ในสังคม เพราะเป็นหน้าที่ของคนรอบข้างที่ต้องคอยมาเอา
อกเอาใจตัวเพียงฝ่ายเดียวหากไม่ได้รับการรักษา อาจเกิดผลร้ายแรงจนข้ึนคาน หรือไม่มีใครคบตลอดชีวิตได้ 
สังคมรังเกียจ ท าให้ผู้คนที่ได้พบเห็นไม่อยากคบค้าสมาคมดว้ย ในรายที่เป็นหนกัหนามากอาจถูกมองด้วย
สายตาอันขยะแขยงรงัเกียจได ้

วิธีการรักษา 
1.ยิ้มให้คนรอบข้าง  2.หัดเอาใจเขามาใส่ใจเรา  3.หัดพูดค าว่าขอบคุณ  4.หัดเป็นผู้ให ้ 5.เปลี่ยนจากค าว่า
ยอม เป็นค าว่าเข้าใจ 

                   ดังนั้น ในบทบาทของสถานศึกษาต้องให้ความร่วมมือแก้ไข  โดยการสอนและแนะแนวจากครู
แนะแนวเป็นส าคัญ 

 

 



                       ๙ :  
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กล ุม่อ านวยการ 
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4.  รูปแบบการด าเนินงานในส่วนงานนิตกิร  โดยยึดหลักของความถูกต้องและกฎระเบียบข้อบังคับที่
ก าหนดเพือ่การส่งเสริมการท างานด้วยความมุ่งมั่นและเป็นธรรม 

ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

นายส าเริง  บุญโต (รอง ผอ. สพม.เขต 33) 

 

          แจ้งแนวทางหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่ต าแหน่งผูบ้รหิารสถานศึกษาและรองผูบ้รหิารสถานศึกษา        
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และการพิจารณาเพื่อแต่งตัง้ต้องมีพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สุรินทร์        (กศจ.สร.) และแนวทางหลกัเกณฑ์ในประเมินประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา หากมี
รายละเอยีดเพิม่เตมิจะด าเนินการแจ้งให้ทราบในภายหลงั 

ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

นายจ าลอง  ผู้สมเก่า (รอง ผอ. สพม.เขต 33) 

                 การรายงานสถานการณ์ปญัหายาเสพติดและเรื่องร้านเกมส์ในพื้นที่ใกลเ้คียงกบัสถานศึกษาเพื่อ
ติดตามปัญหาและหาแนวทางการปฏิบัตเิพื่อแก้ไขป้องกันในเบื้องต้น  เพื่อรวมรวมแจ้งคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  (กศจ.สร.) ต่อไป 
 ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
นายกฤษ  ละมูลมอญ (รอง ผอ. สพม.เขต 33) 

1. การจัดงาน "แสดงมฑุิตาจิตแกผู่้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 255๙" 
2. รายงานการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
3. การลงเวลาปฏิบัติราชการและเวลากลับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  

สังกัด  สพม.33 ทั้งรูปแบบการลงลายมือช่ือและการสแกนนิ้ว ควรมีการก าหนดในรูปแบบของเวลาให้เป็นไป
ในทางเดียวกัน 

ท่ีประชุม :  รับทราบ 
                                                 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕9 (สัญจร) 
                           ด้วย  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่  5/2559  ในวันที่ 10 
สิงหาคม  2559  เวลา  09.00 น.  ณ  โรงเรียนสวายวิทยาคาร อ.เมือง  จ.สุรินทร์  เพื่อให้ที่ประชุมได้
พิจารณา โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมครั้งที่ 5/ ๒๕๕๙ ได้จากหน้าเว็บไซต์กลุ่มอ านวยการ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓  (มีข้อความไม่ถูกต้อง แก้ไขที่กลุ่มอ านวยการ) 

ท่ีประชุม :  มีมิตรับรอง 
 
 
 
 
 

 



 ๑๐ :      
 

 

  

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ คร้ังที่ ๖/๕๙ 
 

    ระเบียบวาระการประชมุ 

กล ุม่อ านวยการ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
      ๓.๑  กลุ่มอ านวยการ 
          3.3.1  การจัดงานแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี255๙ 
                                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะด าเนินการจัดงาน
แสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 255๙ ซึ่งมีข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น ดังนี้     
   ๑. รองผอ.สพม.๓๓  ๑ ราย  
    ๒. ผู้อ านวยการโรงเรียน  ๖  ราย  
    ๓. รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ๘ ราย 
     ๔. ครู  ๕๖ ราย  
    ๕. ลูกจ้างประจ า  ๖ ราย  
รวมทั้งสิ้น   ๗๖ ราย ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
รายละเอียดการด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง การจัดงาน "แสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
ประจ าปี 255๙" 
          ๑. ก าหนดการจัดงาน : วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ 
 ๒. สถานที่จัดงาน : โรงเรียนสุรวิทยาคาร จงัหวัดสุรินทร์ 
 ๓. จัดท าค าสั่ง : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  
 ๔. การจัดสถานที่ : โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสรุินทร ์
 ๕. จัดหาของที่ระลึก : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 ๖. จัดท าวีดีทัศน์  : ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓   
 ๗. พิธีกร/พิธีการ : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓/นายกสมาคมครูมัธยมศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ 
 ๘. จัดหาอาหารงานเลี้ยง : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓/โรงเรียนสรุวิทยาคาร  
จังหวัดสุรินทร ์
 ๙. ปฏิคม :  โรงเรียนสุรวิทยาคาร/ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓   
 ๑๐. จัดหาการแสดง/เสภา  :  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสรุินทร ์
 ๑๑. เชิญประธานผู้ว่าราชการ  :  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  
           ๑๒. วิทยากรบรรยายสร้างสุขวัยเกษียณ: นายแพทย์โกเมนทร์ ทิวทอง นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดสุรินทร ์

ก าหนดการจัดงาน "มุทิตาจิต" 
ข้าราชการ/ลูกจ้างเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
วันท่ี 24 กันยายน 2559 

เวลา รายละเอียด 

08.30 น. - ลงทะเบียน/รายงานตวั (ขา้ราชการเกษียณ,ผูร่้วมงาน) 

09.00 น. - ชมวีดีทศัน ์

  - ขบัเสภา 

09.30 น. - ประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธี 



                       ๑๑ :  
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 09.30 น. - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

  - กล่าวรายงานการจดังาน 

    นายพิทยา ไชยมงคล  ผอ.สพม.33 

  - ประธานมอบเกียรติคุณบตัรพร้อมของท่ีระลึกผูเ้กษียณอายรุาชการ และกล่าวมุทิตาจิต 

  - ผอ.สพม.33   มอบของท่ีระลึกประธาน 

  - ร าอวยพร (ของนกัเรียนโรงเรียนสิรินธร) 

  - ตวัแทนผูท่ี้เกษียณ กล่าวแสดงความรู้สึก 

11.00 น.  รับฟังการบรรยาย  หวัขอ้ "สร้างสุข วยัเกษียณ" 

11.45 น. - ชมการแสดงของนกัเรียน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั 

  -ชมการแสดงของนกัเรียน รร.สุรวิทยาคาร 
 
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

                                       3.3.3 รายงานการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
                 ขอเชิญชวนให้โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ แล้วรายงานการด าเนินจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ส่งผ่านระบบ My office กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ หลังจากนั้นให้รายงานการเจริญเติบโตและการดูแลเป็นเดือนรายงานทุก
เดือน ต่อไป   
รายละเอียดตามเอกสารหน้า ๑๙ 

ท่ีประชุม :  รับทราบ 
    3.3.4  การลงเวลาปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียน  สังกัด  สพม.33 
                                           ด้วยมีการปฏิบัติด้านการลงเวลามา  เวลากลับของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละโรงเรียนแตกต่างกัน  เช่น  มีการลงลายมือช่ือ  การสแกนช่ือด้วยเครื่อง
สแกน  ขอหารือใน 2 ประเด็น  คือ 

1. เวลามา 
2. เวลากลับ 

โดยมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการของหน่วยงานทาง
การศึกษาและระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการก าหนดเวลาปฏิบัติราชการ  



 ๑๒ :      
 

 

  

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ คร้ังที่ ๖/๕๙ 
 

    ระเบียบวาระการประชมุ 

กล ุม่อ านวยการ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

รายละเอียดตามเอกสารหน้า 20 
(ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี) 
รายละเอียดตามเอกสารหน้า 22 
(ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ)  

ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

 ๓.๒  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
     3.2.1 มาตรการและแนวทางในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการ
จัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
                                         ๑.  มาตรการในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
      ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติและเรียบร้อยแห่งชาติ ได้มีนโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย 
12 ประการ ซึ่งเป็นค่านิยมที่สอดคล้องในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551  ได้
ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 8 ประการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการเป็นอย่างดี เพราะกิจกรรมลูกเสือมี
วัตถุประสงค์ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความ
เจริญก้าวหน้า อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการช่วย
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนได้ หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ คือ 
สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้มีแผนงาน มาตรการและแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ชัดเจน เพื่อให้การด าเนินงานยกระดับคุณภาพการจัดกิจรรมลูกเสือในสถานศึกษา มี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงมีมาตรการและแนวทาง
ในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
 1.ให้สถานศึกษาทุกแห่งถือว่า กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์  เป็น
กิจกรรมหลักในการพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุธศักราช 2551 เพื่อ
เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 2.ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ          
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ตามหลักการที่ก าหนดในหลักสูตร และส่งเสริมการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญในช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 3.ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดระบบการบริหารกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ และจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุน เงินบริจาคและเงินสมทบอื่นๆ พร้อมจัดหาสื่อ อุปกรณ์ให้
พร้อมเพื่อด าเนินกิจกรรม 
 4.ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดให้มีกิจกรรมการปฏิบัติจริงตามอุดมการณ์และหลักการของลูกเสือ    
เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์  โดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา 



                       ๑๓ :  

 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ คร้ังที่ ๖/๕๙ 

 

กล ุม่อ านวยการ 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

    ระเบียบวาระการประชมุ 

พระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตย ความสามัคคีปรองดอง การเสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และ
บ าเพ็ญประโยชน์ 
 5. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือข้ันความรู้ช้ันสูง และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการ
ฝึกอบรมและมีวุฒิทางลูกเสือ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการ
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2551 
 6. ให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 7. ให้สถานศึกษาทุกแห่งสนับสนุน ส่งเสริมให้ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ 
                         2.   แนวทางการในการด าเนินการตามาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการ
สอนและการจัดกิจรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษาต้องก าหนดนโยบาย แนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ       
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้าง
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา สร้างความตระหนักในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ให้แก่ ครู บุคลากรใน
สถานศึกษา และให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ แต่งเครื่องแบบลูกเสือ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ลูกเสือในสถานศึกษา 
 3. สถานศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา                                                   
 4. สถานศึกษาจัดข้อมูลสารสนเทศทางการลูกเสือ ให้เป็นปัจจุบันอย่างถูกต้องและทันสมัย 
 5. สถานศึกษาจัดต้ังกลุ่ม กองลูกเสือ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และจัดให้มีห้อง/มุม/แหล่งเรียนรู้ 
ทางการลูกเสือในสถานศึกษา 
 6. ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บรหิารสถานศึกษาทุกคน ผ่านการฝึกอบรมบคุลากรทางการลูกเสือ
ข้ันความรู้ช้ันสูงและได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ และได้รับการแต่งตั้งให้มีต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการลูกเสือ
โรงเรียน และรองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน 
 7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการฝึกอบรม มีวุฒิทางการลูกเสือและได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา พ.ศ. 2553 
 8. สถานศึกษาจัดท าแผนงาน/โครงการ ในการด าเนินงานทางลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดและ         
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานให้เหมาะสม 
 9. สถานศึกษาจัดท าก าหนดการฝึกอบรม และแผนการฝึกอบรมตลอดปีการศึกษาทุกระดับให้
ครบถ้วน 
 10. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ จัดท ากิจกรรมตามก าหนดการ
ฝึกอบรม แผนการฝึกอบรม ตลอดจนด าเนินการวัดประเมินผล และรายงานผลให้เป็นตามระเบียบว่าด้วยการ
นั้น 
 11. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ จัดให้มีและใช้สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และจ าเป็นในการฝึกอบรม 
 12. สถานศึกษาจัดให้เอกสาร หลักสูตร คู่มือการปฏิบัติงาน กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่ ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 



 ๑๔ :      
 

 

  

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ คร้ังที่ ๖/๕๙ 
 

    ระเบียบวาระการประชมุ 

กล ุม่อ านวยการ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

 13. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ 
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ตามค าปฏิญาณและกฎลูกเสือ และกิจกรรมโครงการเพื่อเสริมสร้าง
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ปีละไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม 
 14. สถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ในสถานศึกษา หรือค่ายลูกเสือตามหลักสูตร ของลูกเสือแต่ละประเภท โดยใช้บุคลากร
ทางลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และบุคลากรของสถานศึกษา หรือ ใช้วิทยากร
ที่มีความช านาญเฉพาะทาง 
 15. สถานศึกษาจัดระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด และ   ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ภายในสถานศึกษา โดยให้มีแผนการนิเทศ เครื่องมือ และก าหนดผู้นิเทศไว้
อย่างชัดเจน และจัดท ารายงานประจ าปี ต่อผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามล าดับ 
 16. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ       
เนตรนารี ยุวกาชาด สมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา 
 17. ส าหรับสถานศึกษาที่จัดกิจรรมยุวกาชาด และหรือผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ให้ด าเนินการตาม
มาตรการและแนวทางดังกล่าวข้างต้นโดยอนุโลม 

ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

                        3.2.2  โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา 
มหาราชาของแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  
                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  ก าหนดจัดโครงการ 
“โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา มหาราชาของแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙” ข้ึน  โดยก าหนดจัดกิจกรรมดงันี้ 

๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ตั้งแต่วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
รายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ หน้า 24 

 ๒.  จัดประชุมช้ีแจงฯ และน าเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ให้แก่ผู้บริหารและรองฝ่าย
บริหารทั่วไปทุกโรงเรียน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ จ านวน ๒๐๐ คน  
 ๓.  นิเทศ ติดตามประเมนิผล โรงเรียนน ารอ่ง 5๐ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 ๔.  คัดเลือกโรงเรยีนที่มกีารปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ที่เป็นแบบอย่างโรงเรียนอื่นได้  20  
โรงเรียนเป็นต้นแบบ 
 5.  รายงานผล สพฐ. วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙  ในการนี้ได้ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนน าร่อง
ด้านการจัดการขยะโรงเรียนในสังกัด จ านวน ๕๐ โรงเรียนและท าบัญชีจัดสรรงบประมาณไปสู่โรงเรียนน าร่อง 
จ านวน ๕๐ โรงเรียน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านการคัดแยกขยะ โรงเรียนละ ๓,๐๐๐ บาท  พร้อมให้
โรงเรียนรายงาน กรอกข้อมูล ARS 13 ตัวช้ีวัดระบบราชการ 

ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
 
 



                       ๑๕ :  
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ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 
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                         3.๒.3 ความคืบหน้าการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๖ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                            ตามมติที่ประชุมประธานสหวิทยาเขต เมื่อ วันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙             
ณ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์ ก าหนดให้จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 
๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สนามแข่งขันแต่ละ
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดการแข่งขันรวมทั้ง ๘๕ โรงเรียน แล้วน าผลการแข่งขันเหรียญทอง
ล าดับที่ ๑ ของทั้ง ๓ โซน เป็นตัวแทน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เข้าร่วมแข่งขันระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป นั้น          
                    เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ จึงได้ซักซ้อมความเข้าใจการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ให้โรงเรียนในสังกัด
ทราบและด าเนินการดังนี้ 
  ๑. ให้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องกิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  ๒. ให้โรงเรียนด าเนินการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.esan66.sillapa.net/sm-srn1 เท่านั้น (ทั้งนี้ได้แจ้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของ
แต่ละโรงเรียนให้ทราบแล้ว) 
  ๓.  ระบบจะเปิดให้ท าการแก้ไขรายช่ือครูและนักเรียนอีกครั้งระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ 
กันยายน ๒๕๕๙ โดยไม่อนุญาตให้สมัครกิจกรรมใด ๆ เพิ่มเติมได้อีก 
  ๔. ห้ามมิให้น ารหัสช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านของโรงเรียนอื่นไปใช้โดยเด็ดขาด 
  ๕. หากโรงเรียนมีความจ าเป็นต้องแก้ไขข้อมูลครูและนักเรียนหลังจากระบบปิดให้แก้ไขแล้ว    
ต้องน าเอกสารหลักฐาน ไปยื่นต่อประธานการจัดการแข่งขัน ในวันแข่งขัน ณ สนามแข่งขันน้ันๆ 
  ๖. การประสานงานเกี่ยวกับการสมัครผ่านเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมสามารถ
ติดต่อ ผู้ประสานเว็บไซต์ (ทั้งนี้ได้แจ้งรายช่ือให้ทราบแล้ว) 
  ๗. รูปแบบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะด าเนินการออกแบบพร้อมเลขเกียรติบัตรโดยโรงเรียน
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทางเว็บไซต์การจัดการแข่งขัน  http://www.esan66.sillapa.net/sm-srn1 
  ๘. ก าหนดสถานที่จัดการแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายละเอียดแนบท้าย) 
  ๙. รูปแบบการแข่งขัน จัดการแข่งขันร่วมกันทั้ง ๘๕ โรงเรียน แล้วคัดเลือกที่ ๑ ของแต่ละ
โซน เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคต่อไป 
  ๑๐. ก าหนดการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ 
  ๑๑. ก าหนดการแข่งขันระดับชาติ  ระหว่างวันที่  ๒๙ – ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐ สามารถ
ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.sillapa.net 
 
 

http://esan66.sillapa.net/sm-srn1%20เท่านั้น%20และระบบจะเปิดให้ทำการแก้ไขรายชื่อครูและนักเรียนอีกครั้งระหว่างวันที่%2013-15
http://esan66.sillapa.net/sm-srn1%20เท่านั้น%20และระบบจะเปิดให้ทำการแก้ไขรายชื่อครูและนักเรียนอีกครั้งระหว่างวันที่%2013-15
http://www.sillapa.net/


 ๑๖ :      
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กล ุม่อ านวยการ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

สถานที่จัดการแข่งขันศิลปหตัถกรรมนกัเรียนครั้งที ่๖๖ ปีการศกึษา ๒๕๕๙ 
ระดบัเขตพื้นที่การศกึษา 

วันที่ ๗ – ๘  ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระที่รับผิดชอบ สถานท่ีจัดการแข่งขัน 
๑. ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
๒. คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
๓. วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนสิรินธร-โรงยมิเผ่าแผน 
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
๕. ภาษาต่างประเทศ (จีน, ญี่ปุ่น, 
    เกาหลี, ฝรั่งเศส, ลาว, เวียดนาม) 

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

๖. สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสุรพินท์พิทยา โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
    (การงานอาชีพ) 

โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม 

๘. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    (คอมพิวเตอร์) 

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน, สุรวิทยา
คาร 

๙. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์) โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
๑๐. ศิลปะ (ทัศนศิลป์) โรงเรียนรัตนบุรี โรงเรียนรัตนบุรี 
๑๑. ศิลปะ (ดนตรี) โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
๑๒. ศิลปะ (นาฏศิลป์) โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
๑๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสังขะ โรงเรียนสังขะ 
๑๔. กิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลา

ภิเษก 
๑๕. กิจกรรมท้องถ่ิน(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน) โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 

ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
 
   3.2.3  การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม.๓๓ เกมส์” 

                            ด้วย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  ก าหนดจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน “สพม.๓๓ เกมส์” ครั้งที่ ๒ โดยจะด าเนินการคัดเลือกตัวแทนทีม ระดับสหวิทยาเขต ให้
แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งคัดเลือกตัวแทนทีม ทุกประเภทกีฬา ไม่เกิน ๒ ทีม (ยกเว้น
มวย ก าหนดตามน้ าหนัก) โดยมีแต่ละสหวิทยาเขตเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฯ ดังนี้ 

๑. เทเบิลเทนนสิ                  สหวิทยาเขต ๑  (โดย ร.ร.วีรวัฒน์โยธิน) 
           ๒.  กรีฑา                                     สหวิทยาเขต ๑ 
           ๓.  ฟุตซอล   สหวิทยาเขต ๒ 
           ๔.  มวยไทย-มวยสากล สมัครเล่น    สหวิทยาเขต ๓  



                       ๑๗ :  
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           ๕.  เซปักตะกร้อ                       สหวิทยาเขต ๔ 
           ๖.  วอลเล่ย์บอล                             สหวิทยาเขต ๕ 
           ๗.  เปตอง                                    สหวิทยาเขต ๖ 
           ๘.  ฟุตบอล                        สหวิทยาเขต ๗ 
           ๙.  บาสเกตบอล                            สหวิทยาเขต  ๘ 

              1 ก าหนดยื่นใบสมัคร/เอกสารการแข่งขันฯ และประชุมเพื่อจับฉลากแบ่งสายรอบคัดเลือก
ระดับจังหวัด วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โดยให้
เจ้าภาพแต่ละประเภทกีฬา เป็นผู้รับสมัครและตรวจเอกสารการแข่งขัน ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามคุณสมบัติที่
ก าหนด ในการสมัครให้ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน ติดต่อย่ืนใบสมัคร/เอกสาร ด้วยตนเอง   
               ๒. รอบคัดเลือกระดับจังหวัดงดแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เนื่องจากติด
งานศิลปหัตถกรรม)          
                         ๓. ก าหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เฉพาะกรีฑา และ
ฟุตบอลรุ่นอายุ ๑๖ ปีข้ึนไป) 
                         4. ก าหนดพิธีเปิด-ปิด กีฬานักเรียน “สพม.๓๓ เกมส์” ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

     ๓.๓  กลุ่มนโยบายและแผน 
     3.3.1 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอ้ี
นักเรียน 
                                  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรร
งบประมาณปี ๒๕๕๙ จากงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผลผลิต
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียนปกติ ค่าครุภัณฑ์ 
รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้กับโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  รหัสพื้นที่ 
P๓๒๐๐๐  รหัสหน่วยรับงบประมาณ ๒๐๐๐๔๐๐๗๔๗  จ านวน โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (มัธยมศึกษา)  ๔๓๖ ชุด  
งบประมาณ ๗๓๒,๔๘๐ บาท  
                                  ในการนี้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  ขอแจ้งโรงเรียนใน
สังกัด เร่งด าเนินการจัดซื้อ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ 

ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
                ๓.๔  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

             ๓.4.๑  สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2559   
                                  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 33 ขอสรุปผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปี 2559 (1 ตุลาคม -   29  สิงหาคม  2559 ) ดังนี้ 
                                1. งบบุคลากร   จัดสรร 65,060,820 บาท เบกิจ่าย 55,742,726.10 
บาท (ร้อยละ 85.68) คงเหลือ 9,318,093.90 บาท (ร้อยละ 14.32) รายการคงเหลือ เป็นเงินเดือน



 ๑๘ :      
 

 

  

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ คร้ังที่ ๖/๕๙ 
 

    ระเบียบวาระการประชมุ 

กล ุม่อ านวยการ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

พนักงานราชการที่ต้องเบิกจ่าย ประจ าเดือน กันยายน 2559 หากสิ้นเดือนกันยายน 2559 มียอดคงเหลือ 
ต้องสง่คืน สพฐ. 
                                    2. งบด าเนินงาน จัดสรร 78,940,370 บาท เบกิจ่าย  
67,928,949.23 บาท (ร้อยละ 86.05) ผูกพัน 1,669,675 บาท (ร้อยละ 2.12) คงเหลือ 
9,341,745.77 บาท (ร้อยละ 11.83) รายการคงเหลือเป็นรายการประจ าที่ต้องเบิกในเดือน  กันยายน 
2559  ในช่วงนี้ สพฐ.โอนเงินประจ างวดมาเพิ่มเติม 
                                          3. งบอุดหนุน  จัดสรร 5,581,350 บาท เบิกจ่าย 5,581,350 บาท 
(ร้อยละ 100) 

                                          4. งบรายจ่ายอื่น จัดสรร 770,000 บาท เบิกจ่าย 766,148 บาท (รอ้ย
ละ 99.50 ) คงเหลือ 3,852 บาท (รอ้ยละ 0.50) 

                                          5. งบลงทุน จัดสรร 52,707,100 บาท เบิกจ่าย 41,839,311.38 
(ร้อยละ 79.83) ผูกพัน 10,580,095 บาท (รอ้ยละ 20.07 ) คงเหลือ 287,693.62 บาท (ร้อยละ 
0.55) 

           ภาพรวมการเบิกจ่ายทุกงบรายจ่าย เงิน 203,059,640 บาท เบิกจ่าย 171,858,484.71 
บาท (ร้อยละ 84.63 ) ผูกพัน 12,249,770 บาท (ร้อยละ 6.03 ) คงเหลือ18,951,385.29 บาท 
(ร้อยละ 9.33) 
           เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จา่ยเงินภาครัฐประจ าประปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559  
          ไตรมาสท่ี 4 สิ้นเดือนกันยายน 2559 ภาพรวม ร้อยละ 96 รายจ่ายประจ า ร้อยละ 98                          
รายจา่ยงบลงทุน ร้อยละ 87  
              ขอให้กลุ่ม หน่วย ศูนย์ โรงเรียนในสังกัดท่ีได้รับแจ้งจัดสรร และอนุมัติเงินงวดตั้งแต่ 1 
สิงหาคม  2559  – ปัจจุบัน  เร่งรัดการเบิกจ่ายทุกงบรายจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ      
ส่งเบิก หรือยืมเงิน ถึงกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สพม.33  ภายในวันท่ี 15   กันยายน  
2559 ยกเว้น กรณีท่ีแจ้งจัดสรร และแจ้งอนุมัติต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558- 31  กรกฎาคม  2559 ไม่ต้อง
ส่งมาเบิก เน่ืองจากได้แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายทุกงบ/โครงการให้ส่งเบิก 19 สิงหาคม 2559  

ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
                      ๓.4.2  แจ้งอนุมัติเงินประจ างวดประจ าปีงบประมาณ 2559 

                                            ด้วยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้รับแจง้จาก 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แจ้งเรือ่ง. อนุมัติเงินประจ างวด เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.
2559  ดังนี้ 

1.งบอุดหนุน  
      1.1 รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปจัจัยพื้นฐานส าหรบันักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 

1/2559  สพฐ.โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน เมือ่วันที่ 11  สิงหาคม  2559 



                       ๑๙ :  

 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ คร้ังที่ ๖/๕๙ 

 

กล ุม่อ านวยการ 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

    ระเบียบวาระการประชมุ 

1.2 รายการาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ภาคเรียนที่ 1/2559 จ านวน 30 %  สพฐ.โอน
เงินเข้าบัญชีโรงเรียน เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม  2559 

-ให้แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนน าสมุดไปปรบัสมุดบญัชี ตรวจสอบยอดเงิน และออก 
ใบเสร็จรับเงิน ระบรุับจากา สพฐ. จัดสง่สพม.33 โดยเร็ว ส าหรับการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

2.  งบด าเนินงาน 
      2.1 รายการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  จ านวนเงิน 

30,000  บาท ตามหนังสือที่ ศธ 04002/ว2242 ลงวันที่  8  สิงหาคม   2559  รหัสงบประมาณ 
000404002000000 รหสักจิกรรมหลกั 200043200K3049 

2.2 รายการค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนอัตราก าลงั 
ระหว่าง 

วันที่ 8-12  กรกฎาคม  2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน  เชียงใหม่ จ านวนเงิน 7,776 บาท ตามหนังสือที่ ศธ 
04002/ว2259 ลงวันที่ 9  สิงหาคม  2559  รหสังบประมาณ 2000404021000000 รหัสกิจกรรม
หลัก 200043200K3065 

2.3 รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุมผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมจัด
การศึกษา   

ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเนวาด้า อุบลราชธานี จ านวนเงิน  
4,000 บาท ตามหนังสือที่ ศธ 04002/ว2300 ลงวันที่  10  สิงหาคม   2559  รหัสงบประมาณ 
200043306000000 รหสักจิกรรมหลกั 200043200K3077 

2.4 รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการวัดผลและประเมนิผลการเรียนรู้และ
โครงการ 

ขับเคลื่อนค่านิยม 12 ประการ   จ านวนเงิน 110,000 บาท ตามหนังสือที่ ศธ 
04002/ว2356  ลงวันที่  16  สิงหาคม   2559  รหัสงบประมาณ 20004045000000 รหสักิจกรรม
หลัก 200043200K3068 

2.5 รายการค่าทีพ่ักของผู้เข้าร่วมประชุมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่าง
วันที่ 22-23   

สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จงัหวัดนครปฐม    จ านวนเงิน 
12,000 บาท ตามหนังสือที่ ศธ 04002/ว2347  ลงวันที่  15  สิงหาคม   2559  รหัสงบประมาณ 
20004046000000 รหสักจิกรรมหลกั 200043200K3071 

2.6  รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมคัดเลือกStem จ านวนเงิน  35,000 บาท ตาม
หนังสือที่ ศธ04002/ว2643  ลงวันที่  21  สิงหาคม   2559  รหัสงบประมาณ 20004045000000 
รหสักิจกรรมหลกั 200043200K3068 

2.7 รายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียน ระหว่างวันที่ 22-
23  สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม    จ านวนเงิน 10,000 บาท ตาม
หนังสือที่ ศธ 04002/ว2347  ลงวันที่  15  สิงหาคม   2559  รหัสงบประมาณ 20004046000000 
รหสักิจกรรมหลกั 200043200K3071 



 ๒๐ :      
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    ระเบียบวาระการประชมุ 

กล ุม่อ านวยการ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

2.8 รายการค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะส าหรบัผูเ้ข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าและผลการด าเนินกจิกรรมสภานักเรียนในรอบ 6 เดือน ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ระหว่างวันที่  13-16  กันยายน  2559 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จงัหวัดปทุมธานี   จ านวนเงิน 7,400 บาท 
ตามหนังสือที่ ศธ 04002/ว2384  ลงวันที่  19  สิงหาคม   2559  รหัสงบประมาณ 
200043306000000 รหสักจิกรรมหลกั 200043200K3077 

2.9 รายการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทp  
จ านวนเงิน  7,600  บาท  ที่ ศธ 04002/ว1887 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 2559  รหัสงบประมาณ 
20004045000000 รหสักจิกรรมหลกั 200043200K3068 

2.10 รายการค่าพาหนะในการเดินทางส าหรบัผูเ้ข้าอบรมเชิงปฏิบตัิการโครงการ 
โรงเรียนประชารัฐ ระหว่างวันที่  1-4 กันยายน 2559 ณ โรงแรมบางกอก พาเลส กรงุเทพมหานคร   
จ านวนเงิน 6,400 บาท ตามหนงัสือที่ ศธ 04002/ว2500 ลงวันที่  26  สิงหาคม   2559  รหัส
งบประมาณ 2000404021000000 รหัสกจิกรรมหลัก 200043200K3065 
      -ขอให้   กลุ่ม  ศูนย์  โรงเรียนผู้รบัผิดชอบเร่งรัดเบกิจ่ายเงิน /ยืมเงิน/แจง้การผูกพันงบประมาณ ให้เป็น
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกรท์ี่ 15  กันยายน 2559  
       -ช่วงนี้ สพฐ.อาจจะทยอยแจ้งจัดสรรเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2559 มาช่วงนี้ เป็นรายงานงบ
ด าเนินงาน งบลงทุน หากได้รบัแจ้งจัดสรร ให้ด าเนินการหาผู้ขาย ผู้รบัจ้าง ขอใหห้าผู้ขาย/ผู้รบัจ้างรายที่มี
ข้อมูลหลักผู้ขายที่กรมบัญชีกลางอนมุัติไว้แล้ว (หน่วยเบิกสงักัด สพม.33)  
     - การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ กรณีวงเงินไมเ่กิน 100,000 บาท ขอให้เร่งตรวจสอบและเบิกจ่าย
ให้ทัน 15 กันยายน 2559 ให้จงได้ หากเบิกไมท่ัน กันยายน 2559 กรมบญัชีกลางไมก่ันเงินในระบบ 
GFMIS ให้ เงินดังกล่าวต้องตกไป ถือเป็นความรับผิดชอบของผูบ้รหิารสถานศึกษาน้ันๆ 
ท่ีประชุม :  รับทราบ 

                  ๓.4.3  การตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ  2559  
                      ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.2535 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ถือเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมพัสดุ ซึ่งก าหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้อง
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และหลังการตรวจสอบแล้ว ถ้าปรากฏว่า พัสดุใดหมดความจ าเป็น หรือหากใช้ใน
ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ก็ให้ส่วนราชการจ าหน่ายต่อไป ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 155-156 จึงก าหนดให้ผู้ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
เพื่อตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมพ.ศ. 2558  จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559  
และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงสิ้นงวดนั้น ซึ่งต้องเริ่มด าเนินการตรวจสอบตั้งแต่วันเปิดท าการ
แรกของเดือนตุลาคม เป็นต้นไป แล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าสถานศึกษาภายใน 30  วันท า
การนับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุ และให้ส่งส าเนารายงานไปยังส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
จ านวน  1 ชุด ส่งส าเนารายงานไปยังส่วนราชการต้นสังกัดอีกจ านวน 1  ชุด         
       ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี พ.ศ.2559  ให้เสร็จภายในก าหนด
และส่งส าเนารายงานให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33  ทราบภายในวันที่  17   
พฤศจิกายน  2559 
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

http://finance.obec.go.th/ewtadmin_finance/ewt/financial_obec/download/article/article_20160708062537.pdf


                       ๒๑ :  

 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ คร้ังที่ ๖/๕๙ 

 

กล ุม่อ านวยการ 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

    ระเบียบวาระการประชมุ 

                ๓.4.4  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   
1. การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ขณะงบประมาณปี 

2559 จะสิ้นสุดในวันที่ 30   กันยายน 2559 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวในสถานศึกษาที่เบิกจ่าย สพม.33 
รายจ่ายงบด าเนินงาน ทุกโครงการ  ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30  กันยายน 2559 นั้น ให้รวบรวมเอกสาร
หลักฐาน สัญญาจ้าง สัญญาค้ าประกัน เอกสารประกอบ  ค าสั่งมอบหมายงาน ในส่งมอบงาน ใบตรวจรับงาน
ของแต่ละเดือนของปีงบประมาณ 2559ทุกรายให้รวบรวมเข้าแฟ้มเก็บเอกสารไว้รอตรวจสอบ 

                     2. การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ปีงบประมาณ2560  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  
2559 ขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งจัดสรรและแจ้งอนุมัติเงินงวดแต่อย่างใด  โรงเรียนที่มีลูกจ้าง
ช่ัวคราวและมีความจ าเป็นยังต้องมีลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาจึงยังไม่สามารถ
ท าสัญญาจ้างหรือลงนามในสัญญาจ้างได้  ต้องรอแจ้งอนุมัติเงินประจ างวดปีงบประมาณ  
2560 ก่อน  เนื่องจากเป็นการจ้างต่อเนื่องและท าให้มีผลตามระเบียบ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม
2560  (ภายในเดือนกันยายน 2559)  ให้โรงเรียนท าบันทึกข้อความ ระบุเหตุผล ความ
จ าเป็น อ้างระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และแจ้งลูกจ้างทราบว่าให้ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาตามค าสั่งฯ    ถือปฏิบัติตามหนังสือ และจะลงนามในสัญญาจ้างได้ต่อเมื่อได้รับ
แจ้งอนุมัติเงินประจ างวด  

2.1 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ  
2.2 ค่าตอบแทนจ้างครูธุรการ  
2.3 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง  
2.4 ค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนประจ าพักนอน  
2.5 ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)  
2.6  ค่าตอบแทนจ้างครูวิกฤต 
2.7  ค่าตอบแทนจ้างครพูี่เลี้ยง 
- ส าหรับครจู้างยกระดบั..... สิ้นสุดการโครงการปงีบประมาณ 2560 ไม่มีการจ้าง

ต่อ  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจง้ให้ทราบภายหลัง 
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
                         ๓.4 .5 การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ของสถานศึกษาต้น
ปีงบประมาณตั้งแต่วันท่ี1 ตุลาคม ของทุกปี  ให้สถานศึกษาด าเนินการดังน้ี 

   1.  ออกค าสั่งท่ีเกี่ยวข้อง  
   1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
   2. แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงนิ 
                               3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พสัดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ 
   4. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรบั – จ่ายเงินประจ าวัน 
   5. แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
                       2. บันทึกของปิดบัญชีปีงบประมาณ 2559 และขอเปิดบัญชีปีงบประมาณ 2560  

                       เมื่อโรงเรียนจัดท าบญัชีปีงบประมาณ 2559   (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558  
ถึง เดือน กันยายน  2559 ) และจัดเกบ็เอกสารตามปงีบประมาณ 2559เรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการดงันี ้



 ๒๒ :      
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กล ุม่อ านวยการ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

                1.  ส ารวจยอดเงินคงเหลือทุกประเภท จัดท าบันทึกขอปิดบัญชีเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 2559  (โดยแสดงรายละเอียดของทรัพยส์ิน  หนี้สินและเงินทุนของหน่วยงานย่อยให้ ผอ.
สถานศึกษาลงลายมือช่ือรับรอง) 

                2.  จัดท าบันทึก ขอเปิดบัญชีในต้นปงีบประมาณ 2560 น ายอดเงินคงเหลือยกมา
ในสมุดเงินสด  , ทะเบียนคุมแต่ละประเภทที่คงเหลือและจดัท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  ในวันต้น
ปีงบประมาณ 2560  (1  ตุลาคม  2559)  

                3.   การรายงานการเงิน ณ วันสิ้นป ี
                                          3.1 รายงานเงินรายได้สถานศึกษา 
   3.2 รายงานเงินคงเหลอืประจ าวัน ณ วันสินเดือน  
   3.3 รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร    -  

                 4.   ส ารวจใบเสร็จรับเงินทีโ่รงเรียนเบกิจากเขตไปใช้ในปีงบประมาณ 2560 ตาม
ระเบียบฯให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ภายในวันที่ 14  ตุลาคม 2559  

                       ส าหรบัปงีบประมาณ 2560   สพฐ. ได้จัดท าระบบเบกิจ่ายใบเสรจ็รบัเงนิ
โดยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ สพป./สพม. ทุกเขต ด าเนินการขอเบิกใบเสรจ็รบัเงินจาก สพฐ.เพื่อ
แจกจ่ายให้กับโรงเรียนในสังกัดในปีงบประมาณ 2560   บนเว็บไซต์ htt://www.obec.go.th  เมนูเว็ปไซต์
หน่วยงาน ระบบเบิกจ่ายและติดตามใบเสรจ็รบัเงิน  
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

 ๓.5  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3.5.1 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”  
โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” 
           ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ได้ด าเนินการโครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู”  ครั้งที่ 10  พ.ศ. 2559  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนด้วยจิตวิญญาณ  เป็นแบบอย่างที่ดี 
และสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับและเป็นการผลักดันให้ครูมีกระบวนทัศน์ใหม่  ใฝ่รู้และคิดได้อย่างรวดเร็ว  
ด าเนินงานประสบความส าเร็จและพัฒนาการศึกษาของประเทศ ในสภาพของชุมชน  สังคม  ที่มีความแตกต่าง
ทางภาษาและวัฒนธรรม  มีปัญหาภัยทางสังคมหรือความมั่นคงของประเทศ  มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
ทุ่มเท  เสียสละ  เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
 บัดน้ี  คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้เข้ารบัรางวัล  ได้ด าเนินการพจิารณา
คัดเลือกบุคคลทีส่มควรได้รบัรางวัล “ยอดครูผู้มอีุดมการณ์” ครั้งที่ 10  พ.ศ. 2559  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
โดยผู้ได้รับการพจิารณาคัดเลือกจะได้รบัการประกาศเกียรตคุิณ และได้รับรางวัลเงินสดรางวัลละ 300,000 
บาท (สามแสนบาทถ้วน)  เสมาทองค า  โล่รางวัลและเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ภาคละ 1 คน  จ านวนทั้งสิ้น 4 คน  ซึ่ง สพม.33 ได้รบัรางวัลจ านวน 1 ราย  ได้แก่     
             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 



                       ๒๓ :  
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    ระเบียบวาระการประชมุ 

รายละเอียดตามเอกสารหน้า 26 
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

3.6.2 รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 14  พ.ศ. 2560 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔ :      
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ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

3.6.3 เรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม 
- การแจง้ประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับการคัดเลือกครูภาษาไทยดเีด่น   
- การแจง้ประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับการคัดเลือก obec award 
- ก าหนดสง่ผลงานภายในวันที่  20 กันยายน  2559 
- การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รางวัลคุรสุภาดีเด่น 9 รางวัล 

                      - ก าหนดส่งผลงานภายในวันที่  15 กันยายน  2559 
             - ความเคลื่อนไหวของการยื่นขอย้ายผู้บริหารและการบรรจุแต่งตั้งผู้บรหิาร

สถานศึกษาและรองผู้อ านวยการ  
ท่ีประชุม :  รับทราบ 

 
๓.๗ หน่วยตรวจสอบภายใน 

   ๓.๗.๑  การติดตามการจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรม SMSS  ซึง่หน่วยตรวจสอบภายใน
ได้แจ้งผลการตรวจสอบติดตามความเคลื่อนไหวของการจัดท าบัญชีรอบวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ซึ่งจะแจง้
รายช่ือสถานศึกษาและระบุว่าแต่ละแห่งมีการบันทกึบัญชีในโปรแกรมถึงวันใด ส าหรบัโรงเรียนทีเ่ข้าไปบันทกึ



                       ๒๕ :  

 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ คร้ังที่ ๖/๕๙ 

 

กล ุม่อ านวยการ 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

    ระเบียบวาระการประชมุ 

บัญชียังไมเ่ป็นปจัจุบันก็ให้เข้าไปบันทึกให้เป็นปจัจบุันและให้ช้ีแจงเหตผุลที่ไม่ได้ท าการบันทึกบัญชีใหเ้ป็น
ปัจจุบัน สง่สพม.ภายในวันที่ 1 กันยายน 2559 
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
                      3.7.2.  การก่อหนีผู้กพัน  ได้รับเรื่องรอ้งเรยีนจากผูป้ระกอบการ ร้านค้าว่า มี
โรงเรียน  บางแห่งได้ไปท าการก่อหนีผู้กพันมาหลายปีงบประมาณและเมื่อผู้บริหารเกษียณหรือย้าย ไม่ท าการ
ช าระหนี้      ตามพระราชบญัญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 มาตราที่ 26 ก าหนดห้ามมิใหส้่วนราชการ
ด าเนินการกอ่หนีผู้กพันเกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  สถานศึกษาจึงควรปฏิบัติตามที่ระเบียบก าหนดโดย
เคร่งครัดท่ีประชุม :  รับทราบ 
                              3.7.3  การกรอกข้อมลูต้นทุกผลผลิตของสถานศึกษา ซึ่งสพฐ.ก าหนดใหก้รอกข้อมลู 
ในระบบ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ได้กรอกข้อมูลไปแล้วเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559  ส่วนครั้งที่ 2 จะกรอกระหว่าง
วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2559 ขอให้สถานศึกษาเตรียมข้อมลูซึ่งได้แก่  

                     3.1 ข้อมูลจ านวนผู้บริหาร ครู ลูกจ้างและบุคลากร 
                   3.2 ข้อมูลรายรับที่ได้รับทกุประเภท ไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณ ได้แก่         
งบบุคลากร ประกอบด้วยเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินวิทยฐานะ  งบด าเนินงาน ประกอบด้วยงบ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดทุี่ได้รับจัดสรรจากสพม. และงบลงทุน ประกอบด้วยงบจัดซื้อครุภัณฑ์ งบค่าที่ดิน
สิ่งก่อสร้างที่ไดร้ับจัดสรรและสง่ไปเบิกยงัสพม.  และรายรับงบเงินอุดหนุนทุกประเภท ที่ได้รับระหว่างวันที่ 1 
เมษายน 2559 – 30 กันยายน 2559 
                   3.3 ข้อมูลรายจ่ายจากเงินงบประมาณ รายจ่ายจากเงนิอุดหนุนตามรายรับ 
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
       
     3.8  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
               3.8.1 การขอเขา้พ้ืนท่ีดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ Router ตามโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้มีการจ้างดูแลรักษาอุปกรณ์ 
Router ตามโครงการปรบัปรุงประสทิธิภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ๗,๗๐๐ แห่ง ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กับบริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) เพื่อด าเนินการดูแลบ ารุงอุปกรณ์ Router ให้
สามารถใช้งานได้ปกติ  ในการนี้ขอให้โรงเรียนในสงักัดสพม.๓๓ (จ านวน ๔๒ โรงเรียน)  ที่มี Router ตาม
โครงการปรับปรงุประสทิธิภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ได้อนุญาตให้บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด 
(มหาชน)     เข้าด าเนินการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ Router ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ นี้ 
ดังรายช่ือที่แนบมาพรอ้มนี้    
รายละเอียดตามเอกสารหน้า 27 
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
 
 



 ๒๖ :      
 

 

  

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ คร้ังที่ ๖/๕๙ 
 

    ระเบียบวาระการประชมุ 

กล ุม่อ านวยการ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

                        3.8.๒ การรายงานข้อมูลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด  
                                  ขอให้ทุกโรงเรียนสรุปรายงานข้อมูลการด าเนินงานของโรงเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ 
gg.gg/report_ict33 ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙  
รายละเอียดตามเอกสารหน้า 29 
ท่ีประชุม :  รับทราบ 
       
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
            4.1 ตารางสรุปการรายงานข้อมูล / การส่งงานผู้บริหารของสถานศึกษาในสังกัด 
รายละเอียดตารางสรุปตามเอกสารหน้า 33 
รายละเอียดรายละเอียดงานตามเอกสารหน้า  39 
                         นายกฤษ  ละมูลมอญ (รอง ผอ. สพม.เขต 33) แจง้ที่ประชุม พิจารณาและรับทราบ
สถิตดิ้านข้อมูลและหากต้องการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อมลูเพิ่มเตมิ กรุณาแจ้งทางกลุ่มอ านวยการ  
ท่ีประชุม :  รับทราบ   
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
            ๕.๑ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา     
จังหวัดสุรินทร์ 
    5.1.1 แจ้งการจัดสรรเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ ดังน้ี 
 -  โครงการพัฒนาบุคลากร  จัดสรรให้จ านวน 10 ศูนย์  เพื่อบริหารจัดการศูนย์ละ  20,000  บาท 
รวมเป็นเงิน  200,000  บาท 
 -  โครงการมหกรรมวิชาการ จัดสรรให้จ านวน 10 ศูนย์  เพื่อบริหารจัดการศูนย์ละ  20,000  
บาท รวมเป็นเงิน  200,000  บาท 
                                           โดยก าหนดให้ศูนย์แต่ละศูนย์ออกแบบรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
งานมหกรรมวิชาการ  และมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูมีส่วนร่วมมากที่สุด 

ท่ีประชุม :  รับทราบ 
                                         5.1.2  การก าหนดวันเวลาจัดงานศิลปหัตถกรรม  

ท่ีประชุม :  มีมติก าหนดการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมวันที่  6-7 พฤศจิกายน  2559  และ
ก าหนดการพิธีเปิด พิธีปิด ในวันที่  9 พฤศจิกายน  2559  ประธานในที่ประชุม  มอบหมายให้ นายจ าลอง  
ผู้สมเก่า รองผอ.สพม.33 ร่วมก้บกลุม่สง่เสรมิการจัดการศึกษา  ด าเนินการก าหนดรายละเอียดและวางแผน
งาน  โดยยึดวันที่เวลาตามมติทีป่ระชุมระบุไว้เป็นก าหนดการ 

 
       ๕.๒ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
             5.2.1 แจ้งก าหนดการจัดงานเกษียณ  ในวันที่ 9  กันยายน  2559 ณ 
สวนป่ารีสอร์ท 

ท่ีประชุม :  รับทราบ 



                       ๒๗ :  

 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ คร้ังที่ ๖/๕๙ 

 

กล ุม่อ านวยการ 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

    ระเบียบวาระการประชมุ 

 
 
 
   ๕.๓ สมาคมครูมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
                                          5.3.1  เรื่องสืบจาการประชุมเพื่อประสานงานและสนับสนุนเพิ่มเติมใน
บางส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 255๙  

ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
                       
                                                                               เลิกประชุม  16.30 น. 
 
 
 

                                                             (นางชัญญรัชญ์  ชูทอง) 
                                                           เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

                                                           ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

                                                             ( ……………………………………  ) 
                                                         ................................................................. 

                                                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘ :      
 

 

  

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ คร้ังที่ ๖/๕๙ 
 

    ระเบียบวาระการประชมุ 

กล ุม่อ านวยการ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



                       ๒๙ :  

 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ คร้ังที่ ๖/๕๙ 

 

กล ุม่อ านวยการ 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

    ระเบียบวาระการประชมุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ 

โดยสมาคมครูมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
 

 
 
 



 ๓๐ :      
 

 

  

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ คร้ังที่ ๖/๕๙ 
 

    ระเบียบวาระการประชมุ 

กล ุม่อ านวยการ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                สื่อประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ กลุ่มอ านวยการ สพม.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        ตัวอย่าง  การออกแบบโลโก้ของกลุ่มอ านวยการ   
 
 
 
 
 
 
 
 



                       ๓๑ :  

 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ คร้ังที่ ๖/๕๙ 

 

กล ุม่อ านวยการ 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓๓ 

    ระเบียบวาระการประชมุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การออกแบบและผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ โดย   
 


