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รายงานการประชุม
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ โรงเรียนช้างบุญวิทยา อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรนิ ทร์
*********************************************
ผู้มาประชุม
๑. นายสาเริง บุญโต ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ประธานที่ประชุม
๒. นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อานวยการ
รองประธาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓
๓. ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วยหรือตัวแทนทุกกลุ่ม/หน่วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓
๔. ผู้บริหารสถานศึกษา/ตัวแทน ๘๕ โรงเรียน
๕. เจ้าหน้าทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓
๖. นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
เลขานุการ
๗. นายสิรวิชญ์ แสนดี
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นางกุลเศษฐ บานเย็น
ครูธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวมาธวรรย์ อิงแอบ
๒. นางสาววรากร สิงห์ทอง
๓. นายชยพล บุตรศาสตร์
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ก่อนวาระการประชุม
1. การมอบเกียรติบัตรรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2561 ระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ดาเนินการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการ และการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และดาเนินการคัดเลือก
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2561 นั้น เพื่อแสดงความชื่นชมและยกย่องสถานศึกษาในความวิริยะ
อุตสาหะ ในการบริ ห ารจั ดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นกา ลั งส าคัญ
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ในการขับ เคลื่ อนระบบการดูแลช่ว ยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง เกิดความยั่งยืน เป็นแบบอย่างในการ
ทาความดีสืบไป สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงมอบเกียรติบัตรระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจาปี 2561 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ดังต่อไปนี้
1.) ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง
ลาดับที่ 1 โรงเรียนสังขะ
2.) ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง
ลาดับที่ 1 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
3.) ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง
ลาดับที่ 1 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
ลาดับที่ 2 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
2. มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน ประสบอุบัติภัย
ด้วยศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
(ฉก.ชน.สพม.๓๓) ได้ จั ด ตั้ ง กองทุ น เฉพาะกิ จ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก นั ก เรี ย น “กองทุ น ฉก.ชน.สพม.๓๓”
โดยวัตถุประสงค์ระดมทุนเพื่อใช้ในการดาเนินการช่วยเหลือนักเรียน ที่ประสบอุบัติภัย และนักเรียนที่ตกอยู่ใน
สภาวะยากลาบากฉุกเฉิน ศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๓ (ฉก.ชน.สพม.๓๓) จึงขอมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ดังต่อไปนี้
1) นายสุพล เสาวัน นักเรียนโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จานวน 2,000 บาท
2) เด็กชายทรงภพ รอบคอบ นักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จานวน 2,000 บาท
3) นายทรงชัย แหวนวงค์ นักเรียนโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จานวน 2,000 บาท
๓. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สหวิทยาเขต ๓ โดย นายแชม มุ่งดี ผู้อานวยการโรงเรียน
บุ แกรงวิทยาคม ได้น านั กเรี ย นเข้าร่ว มแข่งขันหุ่ นยนต์บังคับมือชิงแชมป์ประเทศไทย ZEE-TRTC Robotic
Olympaid Thailand ๒๐๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าส่งเดอะฮับ รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี ได้รับรางวัลระดับประเทศ ดังนี้
๓.๑ รายการแข่งขันหุ่ นยนต์ขนส่งสินค้า Logistic Robot Competition ระดับมัธยมศึ ก ษา
ตอนปลาย
รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
นายณัฐพงษ์ ไชยงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
นายพงศ์ศธร บุญเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
รองชนะเลิศ อันดับที่ ๓
นายวิทยา สุโขรัมย์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
น.ส. วิรากรณ์ ทองแม้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
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๓.๒ รายการแข่งขัน The Hup shopping steet ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
นายปรีชา สระแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
นายวินัย สิมลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
อานวยการฝึกโดย ผอ.แชม มุ่งดี ครูผู้ควบคุมทีม ครูบรรพต นนธิจันทร์ ครูอรวดี วันโสภา
และได้รั บ เลื อกให้ เป็ น ตัว แทนประเทศไทยเข้าร่ว มการแข่ง ขันในระดับนานาชาติ ในรายการ Hong Kong
International Robotic Olympiad 2018 ณ ประเทศฮ่องกง ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔. รายการแข่ ง ขั น กี ฬ ามวยไทยสมั ค รเล่ นชิ งแชมป์ ป ระเทศไทย (ทั่ ว ไป) ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ สนามกี ฬ า
กองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
รางวัลเหรียญเงิน รุ่นฟลายเวท น้าหนักไม่เกิน ๕๑ กิโลกรัม
นางสาวนันทิดา อุตส่าห์ดี
ผู้ฝึกสอน ครูเอกณรงค์ อุ่นศรี
๕. โรงเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ OBEC LINE 2018 ครบ 100 %
ตามที่ เลขาธิการ กพฐ. (ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร) มีนโยบายเชิญชวนให้ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมัครเป็น
สมาชิก OBEC LINE 2018 เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากส่วนกลาง นั้น ในรอบเดือนมิถุนายน 2561
มีโรงเรียนใน สังกัด สพม.33 รายงานข้อมูลการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OBEC LINE 2018 ครบ 100 % จานวน
7 โรงเรี ย น สมควรได้ รั บ เกี ย รติ บั ต ร ดั ง นี้ 1) โรงเรี ย นทุ่ ง มนวิ ท ยาคาร 2) โรงเรี ย นศรี ณ รงค์ พิ ท ยาลั ย
3) โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 4) โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 5) โรงเรียนยางวิทยาคาร 6) โรงเรียนนาดี
วิทยา 7) โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม
๖. วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงจากเขตตรวจที่ 14 จะเดินทางมาตรวจราชการ โดยมี
หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่จะได้รับการตรวจ ของ สพม. ๓๓ เราจะเน้นลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ช่วงบ่าย ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จะไปเยี่ยมโรงเรียนพนมดงรักวิทยา
๗. วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ อธิบดีกรมอาเซียน จะเดินทางมามอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ซึ่งได้รับ
เลือกจังหวัดละหนึ่งโรงเรียน
๘. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งผ่านระดับเขตแล้วจะต้องไป
ระดับประเทศต่อไป
๙. ขอขอบคุณโรงเรียนที่เข้าร่วม Obec Line เพื่อสนองนโยบายท่านเลขาธิการ สพฐ. ขอให้โรงเรียนที่มีบุคลากร
สมัครครบ ๑๐๐% รายงานให้ สพม. ๓๓ ทราบ เพื่อรายงาน สพฐ. ต่อไป
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ขอขอบคุ ณท่ านผู้ บริ ห าร ข้ าราชการครู โรงเรี ยนสุ รวิ ทยาคาร ,โรงเรี ยนสิ ริ นธร
ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดอยากให้มีกิจกรรม
ต่อเนื่องคือ อยากให้มีการแข่งขันฟุตบอล VIP หัวหน้าส่วนราชการ กับ VIP สพม. ๓๓ ทุกวันพุธ ในสัปดาห์สุดท้าย
ของเดือนเวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป
๑.๒ ขอบคุณท่านผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ที่ได้ร่วมนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและงานตามนโยบาย สิ่งที่พบเห็นและข้อซักถาม ดังนี้
๑) การจัดทาแผนและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น Active Learning ภาพรวมดี
ขึ้น
๒) การนิเทศภายใน ซึ่งนาไปสู่กระบวนการ PLC ในการพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนา
งานมีมากขึ้น
๓) การนิ เทศโดยทีมสหวิทยาเขต ให้ เสร็จสิ้ นภายใน ๒๐ สิ งหาคม ๒๕๖๑ (มีบาง
สหวิทยาเขตได้ออกนิเทศแล้ว)
๑.๓ ขอบคุณในผลงานดี ๆ ของหลายๆ ผลงาน ที่ปรากฏให้ เห็ นจากการประชาสั มพั นธ์
กิจกรรม และผมเองมีโอกาสออกไปเยี่ยมและพบเห็นครับ
๑.๔ ประเด็นการอบรม Boot Camp
๑) บางโรงเรียนไม่อนุมัติให้ครูไปอบรม ด้วยเหตุผลครูน้อย อบรมระยะเวลายาวนาน
กระทบการจัดการเรียนการสอน
๒) ครูที่ผ่านการอบรม สะท้อนผลว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมาก
๓) จากการนิเทศการสอนครูที่ผ่านการอบรม สอนได้ดีมาก
๑.๕ การประเมินผลจังหวัดขับเคลื่อน To Be Number one ระดับเพชร ประจาปี ๒๕๖๑
๑) รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒) ประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
- กิจกรรมขับเคลื่อน (ศูนย์เพื่อนใจ ใครติดยายกมือขึ้น)
- รูปแบบการขับเคลื่อน (เครือข่าย นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นX
- การขับเคลื่อนในสถานศึกษา ให้มีชมรม To Be Number One ทุกโรงเรียน
ภายใต้กรอบกิจกรรม
๑.๖ การจั ดงานมหากรรมวิชาการและงานศิลปหั ตถกรรมนั กเรียน ส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ วันที่ ๗-๙ กันยายน ๒๕๖๑ ให้ ครูผู้ ช่วยนาเสนอ Best Practice/Innovation
ทุกคน
๑.๗ การประเมิน Smart Team “CHANGS” “KRUDEE” and DEKSAREN”

๔

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๑

๑) ประเมินแล้วใช้กระบวนการ PLC เพื่อวางแผนพัฒนาต่อ และรายงานระบบ Online
สิ้นภาคเรียน
๒) อยู่ในเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
๓) ประเมินต่า ผอ.รร. นิเทศ พัฒนา ถ้ายังมีพฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลงให้รายงานมาที่
สานักงานเขต
๑.๘ ประเด็นรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑) สุขภาวะโครงการอาหารกลางวัน กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะ (โดยเฉพาะประเด็นเด็กอ้วน)
๒) การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ ทีมหมูป่าอคาเดมี่ ๑๓ คน ในถ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย ขอฝากโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ข้อดี ข้อที่พึงระมัดระวังจากแหล่ ง
ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน และทั่ว ๆ ไปที่อาจเกิดกรณีเช่นนี้อีก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ ได้ร่วมบริจาคช่วยเหลื อ
๓,๐๐๐ บาท และครูนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ร่วมบริจาค ๒๐,๖๔๕ บาท รวมยอดบริจาคเป็นเงิน
๒๓,๖๔๕ บาท
๑.๙ อาชีพแห่งอนาคต ๕ อาชีพ ที่จบไปใครก็ชิงตัว
๑) ผู้รักษาความปลอดภัยระบบดิจิตอล
๒) วิศวกรรมยานยนต์แห่งอนาคต
๓) นักเทคโนโลยีชีวภาพ
๔) นักวิจัยอาหาร
๕) นักบิ๊กดาต้า (Big data)
๑.๑๐ (ร่าง) มฐ.กศ. ของชาติ (คุณลักษณะคนไทย ๔.๐)
ถอดจาก ๔ มิติ ความเป็นไทยในบริบทโลก
บนพื้นฐาน ของ ๔ ค่านิยมร่วม (Cove Value)
สู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE)
ที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะ ๓ ด้านของคนไทย ๔.๐
๑.๑๐ สาระสาคัญ มติที่ประชุม สภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
๑) น าร่ าง เสนอ ครม. ให้ ความเห็ นชอบ แล้ ว สั่ งให้ ทุ กส่ ว นราชการที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ทุกระดับ/ประเภท กศ. นาไปใช้ประกอบ
- การประกันคุณภาพภายใน/การประเมินภายนอก
- การจัดทาหลักสูตร
- การจัดการเรียนการอสน
- การบริหารทรัพยากร/งบประมาณ
๒) รายงานผลการดาเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อประธาน กคศ. ทุกปี เพื่อวิเคราะห์
ปรับปรุง

๕

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ด้วยฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ มิถุนายน
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนช้างบุญวิทยา อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้ แจ้งให้ที่ผู้มาประชุม
ประชุมได้พิจารณา จากหน้าเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ แล้ว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ กลุ่มอานวยการ
3.1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์
ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจาปี 2561 โดยรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์
การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา/หน่วยงาน ทุกวันศุกร์และให้รายงานผลการดาเนินงาน
ให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน
สานักงานจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมการแต่ง
กายด้วยผ้าไหมไทย ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุรินทร์
ที่ประชุม รับทราบ
3.1.2 ขอขอบคุณโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ทีไ่ ด้ส่งนักการภารโรง มาช่วยราชการ เมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2561 คือ นางวลัยพร ยืนยาว
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๑.๓ ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ สกสค. ร่ ว มกั บ ธนาคารออมสิ น และบริ ษั ท
ทิพยประกันภัย ได้กาหนดจัดการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ การดาเนินการโครงการสวัส ดิการเงิ น กู้
ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และการประกันภัยซึ่งได้เสร็จสิ้นแล้ ว 2 ภาค คือ ภาคกลางและภาคใต้ โดยสมาคมฯ ได้สรุป
สาระความสาคัญของการประชุม
1.) มีการลดดอกเบี้ยเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ในโครงการต่าง ๆ มีผ ลตั้งแต่
๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
2) เงินประกันที่หมดอายุลง ถ้าท่านไม่ไปต่อประกัน ทาง สกสค. ก็จะต่อให้โ ดย
บวกเป็นเงินกู้เพิ่มให้
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๑.๔ เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจาปี ๒๕๖๑
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนดจะนาผ้าพระกฐินพระราชทาน สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขึ้นพื้นฐาน ประจาปี ๒๕๖๑ ไปทอด
ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่จาพรรษา ณ วัดเจ็ดยอด ตาบลเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๖

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๑

ในวัน ศุกร์ ที่ ๒ พฤศจิ กายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๙ น. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต ๓๓
จึงขอเชิญท่าน และผู้มีจิตศรัทธาในหน่วยงานร่วมอนุโมทนาบริจาคทรัพย์ โดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้
โดยรวบรวมนาส่งได้ที่กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖1
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๑.๕ การส่งหนังสือในระบบ My Office ของโรงเรียน ขอความร่วมมือทุกโรงเรียน
ส่งในระบบ My Office มาก่อน แล้วค่อยนาตัวจริงมาส่ง จะทาให้การรับหนังสือสะดวก รวดเร็ว
ที่ประชุม รับทราบ ถือปฏิบัติ
๓.๑.๖ ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารประจาเดือนสิงหาคมจากเดิมวันที่ ๗ สิงหาคม
๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนรัตนบุรี
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ กลุ่มนโยบายและแผน
๓.๒.๑. รายละเอียดการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ส านั กงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต ๓๓ ขอความอนุเคราะห์ โ รงเรี ย น
ที่ยังไม่รายงานค่าสาธารณูปโภค จานวนหน่วยและงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเป็นรายเดือน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ และตรวจสอบข้ อ มู ล ฯ ปี ๒๕๖๐ ให้ ค รบถ้ ว นและถู ก ต้ อ ง ผ่ า นเว็ บ ไซต์ https//ebudget.jobobec.in.th แจ้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบและรายงานข้อมูลค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ไปรษณีย์
และค่าอินเทอร์เน็ต ให้เป็นปัจจุบันจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีประมาณ ๑๖ โรงเรียนที่ยังไม่ได้
รายงานให้เป็นปัจจุบัน มีสหวิทยาเขต ๗ ที่รายงานครบ ๑๐๐%
ที่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติ
๓.๒.๒. การกากับติดตามการดาเนินงานของโรงเรียนในสังกัด
ตามที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต ๓๓ ได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ เพื่ อ ออกก ากั บ ติ ด ตามตรวจสอบผลการจัด สรรงบประมาณ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
และการด าเนิ น งานของโรงเรี ย นในสั ง กั ด เพื่ อ ให้ ท ราบความก้ า วหน้า /ผลการด าเนิ นงาน ระหว่ างวันที่
๒๐ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนี้
๑) โรงเรียนที่ได้รับจั ดสรรงบประมาณ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและ สิ่งก่อสร้างอื่นที่ชารุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย และรายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ประปา ของโรงเรียน ในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าว จานวน ๙ แห่ง (แสงทรัพย์ประชา
วิทยาคาร,โนนแท่นพิทยาคม,บึง นครประชาสรรค์,ทุ่งกุลาพิทยา,ศรีไผทสมันต์,รัตนบุรี,มัธยมจารพัตวิทยา,
นารายณ์คาผงวิทยา,มัธยมทับทิมสยาม ๐๔)

๗

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๑

๒) โรงเรียนจัดที่พักนอน ให้นักเรียนที่มีที่อยู่ไม่สะดวก ห่างไกลกันดาร ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการเดินทางไป-กลับ จาเป็นต้องพักอาศัยในสถานที่ที่สถานศึกษาจัดให้ภายในโรงเรียน ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ จานวน ๘ แห่ง (สุรินทร์ราชมงคล, ช้างบุญ
วิทยา, ศรีไผทสมันต์, โคกตะเคียนวิทยา, มัธยมศรีสาเภาลูน, สุรพินท์พิทยา,สุรินทร์ภักดีและตั้งใจวิทยาคม)
เนื่องจากในห้วงวัน เวลาดังกล่าว คณะกรรมการฯ มีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษามัธ ยมศึก ษาเขต ๓๓ จึง เลื่ อนกาหนดการติดตามฯ ไปเป็นช่ว งวันที่ ๙-๑๓
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ให้โรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมายรายงานผลการดาเนินงานตามแบบรายงานที่จัดส่งให้แ ล้ว
ส่ งส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต ๓๓ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
สาหรั บโรงเรี ยนที่จัดทาโครงการจัด ที่พักนอนให้ กับนักเรียนพักนอนภายในโรงเรีย น
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน 8 แห่ง ทางสานักงานเขตได้เสนอของบประมาณไปให้แล้ว จานวน ๗
โรงเรียน ก็มีโรงเรียนที่ส่งมาหลังจานวน ๑ โรงเรียน คือโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพฐ. ได้จัดงบประมาณเป็นงบ
ดาเนินงานมาให้แล้ว ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้คนละ 2,710 บาท จานวน ๖๐ วัน มัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้คนละ ๗,๒๐๐ บาท จานวน ๑๖๐ วัน โดยให้โรงเรียนเตรียมการได้เลย จะมีคณะกรรมการออกไปติดตาม
การดาเนิ น งานว่าเป็น ไปตามนโยบาย สพฐ. หรือไม่ ฝากเรื่องสุ ขภาวะของเด็ก ขอให้ เด็กรู้จักจัดระเบียบ
เน้นความสะอาดของอาหารและเครื่องนอน
ที่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติ
๓.๒.๓ ผลการประเมินตนเอง SMART DIRECTORS “CHANGS” / SMART TEACHERS
“KRUDEE จากการประชุม PLC เครื่องมือประเมิน SMART DIRECTORS /SMART TEACHERS เมื่อวันที่
5 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนพญารามวิทยา อ.เมือง จ.สุรินทร์ ได้ผลการประเมิน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
(SMART DIRECTORS)
“CHANGS”

ค่าเฉลี่ย
(SMART TEACHERS)
“KRUDEE”

สหวิทยาเขตสุรวิทยาคาร

3.76

3.55

สหวิทยาเขตสินรินธร

3.40

3.20

สหวิทยาเขตจอมสุรินทร์

3.29

3.02

สหวิทยาเขตศรีสาโรง

3.68

3.31

สหวิทยาเขตท่าตูมชุมพลบุรี

3.85

3.33

สหวิทยาเขตศรีนครเตา

3.70

3.50

สหวิทยาเขต

๘

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๑

สหวิทยาเขตปราสาทเชิงพนม

3.78

3.25

สหวิทยาเขตศรีนครอัจจะ

3.74

3.56

3.65 (ระดับคุณภาพดีมาก)

3.34 (ระดับคุณภาพดี)

ค่าเฉลี่ยรวม

หมายเหตุ
เป็นการประเมินทีมในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ “SMART TEAM “
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยเริ่มระดับที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติ ตามเกณฑ์
ระดับน้อยไปสู่ระดับที่มีการปฏิบัติหรือผลสาเร็จของการปฏิบัติที่สูงขึ้นถึงระดับ 4
ส่ ว นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ระดั บ ประเด็ น ก าหนดคุ ณ ภาพเป็ น 4 ระดั บ ดั ง นี้ ค่ า เฉลี่ ย
1.00-1.74 หมายถึง ปรับปรุง ค่าเฉลี่ย 1.75-2.74 หมายถึง พอใช้ ค่าเฉลี่ย 2.75-3.49 หมายถึง ดี
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.00 หมายถึง ดีมาก
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๓.๓.๑ ประกาศประกาศส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๓๓
เรื่อง ผลการประกวดโครงงานนักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ โครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่
๑6/๒๕61
ตามที่ กองทัพภาคที่ ๒ และมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ขอเชิญชวนส่งโครงงานเข้าประกวดเพื่อเป็น
ตั วแทนจั งหวั ด โดยส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต ๓๓ ได้ ด าเนิ นการจั ดประกวดโครงงานนั กเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับตอนปลาย เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสุ รินทร์ เข้าร่วมประกวดโครงงานระดับภาค
ครั้งที่ ๑6/๒๕61 ชิงเงินรางวัล และโล่เกียรติยศจาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
28 มิถุนายน 2561 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 นั้น
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ขอความร่วมมือโรงเรียนที่
ชนะเลิ ศ การประกวดโครงงานเปรมฯ ระดั บ จั ง หวั ด กลุ่ ม สาระวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ป ระเภททั่ ว ไป คณิ ต ศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาษาไทย และประวัติศาสตร์ ส่งโครงงานนักเรียน เข้าร่วมการประกวดโครงงาน
นักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑6/๒๕61 ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕61 ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ที่ประชุม รับทราบ ถือปฏิบัติ
๓.๓.๒ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ “ลูกเสือ สพม.๓๓ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน”
กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เห็นความสาคัญของผู้เรียนทุกคน
ให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม รู้ จั ก ห ลี ก เ ลี่ ย ง พ ฤ ติ ก รร ม ไ ม่ พึ ง ป ระ ส ง ค์ ที่ ส่ ง ผล ก ระ ท บ ต่ อ ต นเ อ ง แ ละผู้ อื่ น

๙

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๑

โดยเฉพาะปัญหา ด้านยาเสพติดและมีทักษะชีวิตในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข จึ งดาเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและการพัฒนากิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ “ลูกเสือ สพม.๓๓ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน ” กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาเภอเมือง
สุรินทร์ โดยมีเป้าหมาย คือ ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จากกองลูกเสือโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 40 โรงเรียนๆละ 9 คน (รวมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๑ คน)รายละเอียด ดังน
- ลูกเสือ เนตรนารี ๔๐ โรงเรียนๆละ ๘ คน
จานวน ๓๒๐ คน
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔๐ โรงเรียน
จานวน ๔๐ คน
- วิทยากร
จานวน ๕๐ คน
- บุคลากร/เจ้าหน้าที่
จานวน ๑๐ คน
รวมทั้งสิ้น
๔๒๐ คน

โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย จานวน ๔๐ โรงเรียน ได้แก่
๑. สหวิทยาเขต ๑ สุรวิทยาคาร
๑. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
๒. โรงเรียนศรีไผทสมันต์
๓. โรงเรียนสวายวิทยาคาร
๔. โรงเรียนมหิธรวิทยา
๕. โรงเรียนนาบัววิทยา
๒. สหวิทยาเขต ๒ สิรินธร
๑.โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
๒.โรงเรียนโชดเพชรพิทยา
๓.โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
๔.โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
๕. โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
๓. สหวิทยาเขต ๓ จอม-สุรินทร์
๑.โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
๒.โรงเรียนแร่วิทยา
๓.โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
๔.โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
๕.โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
๔. สหวิทยาเขต ๔ ศรีสาโรง
๑. โรงเรียนจารย์วิทยาคาร

๑๐

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๑

๒.โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
๓.โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
๔.โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
๕. โรงเรียนยางวิทยาคาร
๕.สหวิทยาเขต ๕ ท่าตูม - ชุมพล
๑.โรงเรียนลาพลับพลาวิทยาคาร

๒. โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม
๓. โรงเรียนช้างบุญวิทยา
๔. โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
๕. โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
๖.สหวิทยาเขต๖ ศรีนครเตา
๑. โรงเรียนดอนแรดวิทยา
๒.โรงเรียนธาตุศรีนคร
๓.โรงเรียนหนองอียอวิทยา
๔.โรงเรียนโนนเทพ
๕. โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
๗.สหวิทยาเขต ๗ ปราสาท - เชิงพนม
๑. โรงเรียนตานีวิทยา
๒. โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
๓. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
๔. โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
๕. โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
๘.สหวิทยาเขต ๘ ศรีนครอัจจะ
๑. โรงเรียนกระเทียมวิทยา
๒. โรงเรียนตาคงวิทยาฯ
๓. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
๔. โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
๕. โรงเรียนพระแก้ววิทยา
ที่ประชุม รับทราบ

๑๑

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๑

๓.๓.๓ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ “ลูกเสือ สพม.๓๓ “ร่วมใจต้านภัยยาเสติด
เทิดไท้องค์ราชัน” กิจกรรมที่ ๓ การนิเทศติดตามและประเมินผลและการบริหาร
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะดาเนินการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติดและการพัฒ นากิจ กรรมลู กเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที ๔
กรกฎาคม – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
โดยได้แต่งตั้งคาสั่งสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ที่ ๒๒๘/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ กากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๐
มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ ขึ้ น โดยมี ป ฏิ ทิ น การนิ เ ทศติ ด ตามและประเมิ น ผลและการบริ ห ารกิ จ การลู ก เสื อ ใน
สถานศึกษาดังนี้
วัน เดือน ปี
สถานศึกษาในสังกัดสหวิทยาเขต
คณะกรรมกการนิเทศฯ
หมายเหตุ
เช้า
บ่าย
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่

๔
๑๑
๑๘
๒๕
๑
๒๙
๕
๑๒
๑๙
๒๖

ก.ค.
ก.ค.
ก.ค.
ก.ค.
ส.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.

๖๑
๖๑
๖๑
๖๑
๖๑
๖๑
๖๑
๖๑
๖๑
๖๑

คณะกรรมการนิเทศฯ สห ๑-๘
คณะกรรมการนิเทศฯ สห ๑-๘
คณะกรรมการนิเทศฯ สห ๑-๘
คณะกรรมการนิเทศฯ สห ๑-๘
คณะกรรมการนิเทศฯ สห ๑-๘
คณะกรรมการนิเทศฯ สห ๑-๘
คณะกรรมการนิเทศฯ สห ๑-๘
คณะกรรมการนิเทศฯ สห ๑-๘
คณะกรรมการนิเทศฯ สห ๑-๘
คณะกรรมการนิเทศฯ สห ๑-๘

ที่ประชุม รับทราบ
การจัดทาข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน(ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน CCT) สาหรับภาค
เรียนที่ 1/2561
๓.๓.๔ ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจั ด ประชุ ม รั บ ฟั ง
การชี้แจงการดาเนินงานจัดทาข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน)
ผ่ า นระบบTele Conference เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น. โดยมี
วัตถุป ระสงค์ เพื่ อชี้ แจงและสร้ า งความเข้า ใจกระบวนการคัด กรองนัก เรีย นยากจนด้ว ยระบบสารสนเทศ
ที่พัฒ นาขึ้น และแจ้ งปฏิทิน การคัดกรองและจัดสรรงบเงินอุดหนุน ปั จจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน
สาหรับทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงขอแจ้งปฏิทินการดาเนินการจัดทา
ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน(ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) โรงเรียนดาเนินการบันทึก

๑๒

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๑

แบบ นร.02 ผ่ า นระบบ CCT ( https://cct.thaieduforall.org/fyi.html) ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในวั น ที่ 5
กรกฎาคม 2561 ดังปฏิทินต่อไปนี้

1) ปฏิทินงานคัดกรองนักเรียนเพื่อรับปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2561
วัน/เดือน/ปี
11 – 14 มิ.ย.
15 – 19 มิ.ย.

20 มิ.ย.

กิจกรรมดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ประสานข้อมูลพื้นฐานนักเรียนจากระบบ DMC (ทุกคนตั้งแต่ อ.1-ม.6)

สพฐ.

นำเข้าข้อมูลพื้นฐานนักเรียน เข้าสู่ระบบ CCT พร้อมตรวจสอบความ

กองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.)

ซ้าซ้อนของเลข 13 หลักในฐานข้อมูล
ประชุม Teleconference ชี้แจงปฏิทินการทำงานเขตพื้นที่ทั่วประเทศ
ประธาน: ท่านเลขา สพฐ.

สพฐ.

20 มิ.ย. – 5 ก.ค. โรงเรียนบันทึกแบบ นร.01 ผ่านระบบ CCT (2 สัปดาห์)

โรงเรียน

6 – 8 ก.ค.

โรงเรียนแจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถคัดกรองนักเรียนได้ ผ่านระบบ CCT

โรงเรียน

9 – 15 ก.ค.

ประมวลผลข้อมูลด้วยระบบ PMT เพื่อสรุปรายชื่อนักเรียนทีไ่ ด้รับการ
จัดสรรเงินอุดหนุนส่ง สนผ. สพฐ.

กสศ.

16 – 31 ก.ค.

จัดสรรงบประมาณแก่โรงเรียน

สพฐ.

9 – 27 ต.ค.

ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนยากจน ของภาคเรียนที่ 1

โรงเรียน

ที่ประชุม รับทราบ ถือปฏิบัติ
๓.๔ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๓.๔.๑. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสานักงานเขต
พื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 33 ขออนุมัติการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 รวมจานวน 125
อัตรา ดังนี้
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จานวน 19 อัตรา
๒) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ จานวน 4 อัตรา
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จานวน 46 อัตรา
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
จานวน 56 อัตรา

๑๓

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๑

ข้อมูลตาแหน่งว่างและความต้องการวิชาเอก เพื่อเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2561
สพป.
สพป.
สพป.
สพม.
รวม
ที่
สาขาวิชาเอก
สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ เขต 33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

พลศึกษา
การเงินและบัญชี
ภาษาไทย
ประถมศึกษา
ปฐมวัย
สุขศึกษา
คณิตศาสตร์
ศิลปศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์
ดนตรีศึกษา
ดนตรีสากล
ภาษาจีน
นาฎศิลป์
คหกรรม
ศิลปะ
เกษตรกรรม
จิตวิทยาและการแนะแนว
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
ภาษาญี่ปุ่น
รวม

1
1
7
1
1
1
3
1
1
1
1
19

1
1
2
4

2
5
3
15
5
12
1
1
2
1
1
1
49

5
2
9
8
6
1
2
7
2
2
1
1
4
1
1
2
1
1
56

9
3
21
4
17
1
18
1
19
3
2
2
2
8
2
2
1
1
5
2
1
2
1
1
128

ที่ประชุม รับทราบ

๑๔

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๑

๓.๔.๒ การพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจาปี พ.ศ.๒๕60
ด้ ว ยส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ พิ จ ารณาจั ด สรร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี พ.ศ.๒๕60 เพื่อมอบให้กับ
ผู้ ไ ด้ รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ แต่ เ นื่ อ งจากงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ เพื่ อการจั ด สร้ า ง
เครื่ องราชอิส ริ ย าภรณ์ไม่เพีย งพอ จึ งไม่ส ามารถจัดสรรให้ แก่ผู้ ได้รับ พระราชทานครบทุกรายในบางชั้ น
รายละเอียดตามบัญชีแสดงจานวนการได้รับจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี
พ.ศ.2560 ณ ห้องลุมพิณีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท วันที่ ๑๐ กรกฎาคม 2561

ชั้นตรา
ท.ช.บุรุษ
ท.ช.สตรี
ท.ม.บุรุษ
ท.ม.สตรี
ต.ช.บุรุษ
ต.ช.สตรี
ต.ม.บุรุษ
ต.ม.สตรี
จ.ม.บุรุษ
จ.ม.สตรี
บ.ช.บุรุษ
บ.ช.สตรี
ร.จ.พ.บุรุษ
ร.จ.พ.สตรี
รวม

บัญชีแสดงจานวนการได้รับจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจาปี พ.ศ.2560
ข้าราชการ
ลู กจ้างประจา
พนักงานราชการ
ผู้ได้รับพระราชทาน ได้รับจัดสรรดวงตรา ผู้ได้รับพระราชทาน ได้รับจัดสรรดวงตรา ผู้ได้รับพระราชทาน ได้รับจัดสรรดวงตรา
จานวน/คน
จานวน/สารับ
จานวน/คน
จานวน/สารับ
จานวน/คน
จานวน/สารับ
131
53
229
68
89
36
118
30
1
0
1
1
80
32
145
36
0
0
3
1
0
0
1
1
0
0
1
0
67
20
29
10
0
0
47
9
65
65
115
115
975
437
70
21
77
19

รวมผู้มีรายชื่อได้รับประราชทานฯ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา
รวมจานวนการจัดสรรดวงตราจาก สพฐ.

จานวน
จานวน

1,122
477

คน
สารับ

ที่ประชุม รับทราบ

๑๕

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๑

๓.๔.๓ ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้ประกาศย้ายตาแหน่งว่างสายงาน
สถานศึกษา (เพิ่มเติม) ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา รวม ๒๑ ตาแหน่ง ตามประกาศลงวันที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๖๑
กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดส่งเอกสารคาร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา งานสายบริหารสถานศึกษา จานวน 13 ราย ส่งให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อดาเนินการ
ต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
๔.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
ด้วยคุรุสภา กาหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ มี
ผลงานดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ มีเกียรติและศัก ดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคม ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น และเพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่ผู้ประกอบ
วิช าชีพที่จ ะพัฒ นาตนเอง พัฒ นาการเรี ยนการสอนให้ เกิดผลสั มฤทธิ์แก่ผู้ เรียนเป็นผลดีต่อการศึกษาของ
ประเทศชาติ
จานวน ๕ รางวัล ดังนี้
๑ รางวัลคุรุสภา
๒ รางวัลคุรุสดุดี
๓ รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
๔ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ
๕ รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว
๑. รางวัลคุรุสภา มีรายละเอียด ดังนี้
๑ ชื่อรางวัล “รางวัลคุรุสภา”
๒ รางวัลคุรุสภา “ระดับดีเด่น” ระดับประเทศ ผู้ได้รับคัดเลือกจานวน ๙ คน ประกอบด้วย
๒.๑ ครู
จานวน ๕ รางวัล
๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน ๒ รางวัล
๒.๓ ผู้บริหารการศึกษา
จานวน ๑ รางวัล
๒.๔ ศึกษานิเทศก์
จานวน ๑ รางวัล

๑๖

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๑

ผู้ได้รับรางวัล “ระดับดีเด่น” จะได้รับการประกาศเกียรติคุณและรับรางวัล ดังนี้
(๑) เข็มทองคา “คุรุสภาสดุดี” (๒) โล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร (๓) เงิน
รางวัล
๓ รางวัลคุรุสภา “ระดับยกย่อง” ผู้ได้รับคัดเลือก จานวน ๑๘ คน จะมีการประเมินสภาพ
จริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน จะได้รับรางวัล ดังนี้ (๑) เข็ม “คุรุสภาสดุดี” (๒) เกียรติบัตร (๓) เงินรางวัล
กาหนดส่งถึง สพม.๓๓ ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อคัดเลือกให้เหลือประเภท
ละ ๑ คน รวม ๓ คน ส่ง ศธจ.สุรินทร์ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒. รางวัล“คุรุสดุดี” ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และเกียรติบัตร จานวน ๑,๒๔๘ คน
สาหรับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ จานวน ๒๐ คน ดังนี้
เขตพื้นที่
ครู
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ รวม
การศึกษา
สถานศึกษา
การศึกษา
เขต ๑
๕
๑
๑
๑
๘
เขต ๒
๓
๑
๑
๑
๖
เขต ๓
๓
๑
๑
๑
๖
๓. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓.๑ รางวัลครูผู้สอนดีเด่นฯ “ระดับประเทศ” จานวน ๑๑ คน (๑๑ ประเภทๆละ ๑ คน)
รางวัลระดับประเทศ (๑) โล่รางวัล (๒) เข็มเชิดชูเกียรติ (๓) เกียรติบัตร
๓.๒ รางวัลครูผู้สอนดีเด่นฯ “ระดับจังหวัด” จานวน ๙๒๔ คน (๗๗ จังหวัด/๗ หน่วยงาน
รวม ๘๔ แห่งๆละ ๑๑ ประเภทๆละ ๑ คน)
๓.๓ รางวัลครูผู้สอนดีเด่นฯ “ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” จานวน ๓,๗๐๗ คน
๔. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นฯ
ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ จานวน ๕๐ คน
๕ รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นฯ
ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ “กว” ของสมเด็จพระพี่นาง
เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จานวน ๖ คน

๑๗

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๑

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจาปี ๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
ที่
๑

๒

รางวัล

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ

-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา
-มีระยะเวลาปฏิบัติงานในประเภทที่
 ครู
 ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งฯ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึง
 ผู้บริหารการศึกษา วันออกประกาศ (๕ มิ.ย.๖๑)
 ศึกษานิเทศก์
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการ
"รางวัลคุรุสดุดี"
ศึกษา
มี ๔ ประเภท
-เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 ครู
 ผู้บริหารสถานศึกษา และปฏิบตั ิงานมาแล้วไม่น้อยกว่า
๑๐ ปี
 ผู้บริหารการศึกษา
-ไม่เคยได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
 ศึกษานิเทศก์
"คุรุสดุดี" มาก่อน

"รางวัลคุรุสภา"
มี ๔ ประเภท

๓ รางวัลครูภาษาไทย

-เป็นครูสอนภาษาไทย ต่อเนื่องไม่
ดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็ม น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันประกาศ
เชิดชูเกียรติจารึก
(๕ มิ.ย.๖๑)
พระนามาภิไธยย่อ สธ
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ -ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี และต้องมี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้
ตามกลุม่ สาระที่เสนอผลงานฯ ไม่
น้อยกว่า ๒ ปี (นับถึง ๕ มิ.ย.๖๑)
รางวัลครูภาษาฝรั่งเศส -มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ดีเด่น เพื่อรับรางวัล
-มีประสบการณ์ในการสอนภาษา
เข็มเชิดชูเกียรติ
ฝรั่งเศสรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
พระนามาภิไธยย่อ "กว"

เอกสาร/หลักฐานประกอบ
ที่ต้องจัดส่ง

กาหนดส่ง

-แบบขอรับการคัดเลือกเพื่อรับ
รางวัลคุรสุ ภา (เย็บเล่ม)
จานวน ๒ เล่ม
-ให้บันทึกรายงานผลงานลงใน
แผ่น CD จานวน ๑ แผ่น

-ถึงสพม.๓๓
ภายในวันที่
๑๓ ก.ค.๒๕๖๑

-แบบสรุปผลการปฏิบตั ิตนฯ
(เอกสารหมายเลข ๒)
จานวน ๑ เล่ม
-เอกสารหมายเลข ๓
แบบประวัติ จัดทาเป็นรูปเล่ม
ไม่เกิน ๕๐ หน้า
-เอกสารหมายเลข ๕
แบบประเมินฯ (เย็บเล่มรวม
แบบประวัติ) จานวน ๑ เล่ม
-แบบรายงานประวัติและผลงาน
ของครู จานวน ๑ เล่ม
-บันทึกรายงานผลงานลงในแผ่น
CD จานวน ๑ แผ่น

-ถึงสพม.๓๓
ภายในวันที่
๑๓ ก.ค.๒๕๖๑

หมาย
เหตุ

-ถึงสพม.๓๓
ภายในวันที่
๑๓ ก.ค.๒๕๖๑

๔ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น

-แบบรายงานประวัติและผลงาน -ถึงสพม.๓๓
(แบบ คส.๐๑) จานวน ๑ เล่ม ภายในวันที่
-ให้บันทึกรายงานผลงานลงใน ๑๓ ก.ค.๒๕๖๑
แผ่น CD จานวน ๑ แผ่น

๕

-แบบขอรับรางวัลครูภาษา
ฝรั่งเศสดีเด่นฯ
-แผนการจัดการเรียนรู้ อย่าง
น้อย ๑ ภาคการศึกษา
-เอกสารผลงานทางวิชาการ/
ผลงานวิจัย จานวนไม่เกิน ๔
เล่ม ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลังไม่
เกิน ๕ ปี

-ถึงสพม. ๓๓
ภายใน ๒๐ ก.ค.
๒๕๖๑
-ส่งศูนย์พัฒนาฯ
(ร.ร.แก่นนคร
วิทยาลัย)
๓๑ ก.ค.๒๕๖๑

๑๘

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๑

๓.๖ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการส่งเสริมการผลิ ตและพัฒนาสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ เพื่อการพัฒ นาทักษะอาชีพ ระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษา ในรู ป แบบ WBI (Web-based Instruction) มี โ รงเรี ย นในสั ง กั ด เข้ า ร่ ว มส่ ง โครงการ จ านวน
๓ โรงเรียน ซึ่ง สพฐ. พิจารณาแล้ว ได้รับการพิจารณาทั้ง 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนตาเบาวิทยา แร่วิทยา และ
หนองแวงวิทยาคม สพฐ. จัดสรรงบประมาณมาให้แล้ว 16 ,000 บาท ถัวเฉลี่ย 3 โรงเรียน สพฐ. จะมีการ
ติดตามการใช้งบประมาณ
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๗ กลุม่ บริหารการเงินและสินทรัพย์
1. สรุปผลการเบิกจ่าย ทุกงบรายจ่าย ทุกแผนงาน/โครงการ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2561 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ
ทุกหมวดรายจ่าย ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
รายจ่าย

จัดสรร

เบิกจ่าย

ร้อยละ ผูกพัน

ร้อยละ คงเหลือ

ร้อยละ

งบบุคลากร

60,161,000

46,109,928.72

76.64 0.00

0.00

23.36

งบดาเนินงาน 58,512,569.29

36,654,672.96

62.64

เงินอุดหนุน
งบลงทุน

274,287,284
73,879,024.71

274,199,284
50,820,971.17

99.97
68.79

รวม

466,839,878

407,784,856.85 87.35

14,051,071.2
8
81,890 0.14 23,776,006.3
3
88,000
17,235, 23.33 5,822,089.69
963.85
17,317, 3.71 41,737,167.3
855.85
0

37.22
0.03
7.88
8.94

เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2561) งบลงทุนไม่น้อยกว่า 61.% เบิกได้ 68.79%
งบรายจ่ายประจาไม่น้อยกว่า 76% เบิกได้ 62.64 % ยังไม่เป็นไปตามเป้า ภาพรวมทุกงบไม่น้อยกว่า 73%
เบิกได้ 87.35%
ที่ประชุม รับทราบ

๑๙

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๑

2. แจ้งเร่งรัดการเบิกเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2561
เดือนกรกฎาคม 2561 เข้าสู่ไตรมาสที่ 4 เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 ( 30 กันยายน)
งบลงทุนเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 87.% งบรายจ่ายประจาเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 98% ภาพรวมทุกงบเบิกจ่ายไม่
น้อยกว่า 96%
1) งบลงทุน ขอให้เร่งเบิกจ่ายตามงวดงาน หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานสานักงานเขต โดยด่วน
1.1 รายการก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนหนองแวงวิทยา คงเหลือ 1,219,000 บาท เบิกงวดที่ 1 -3
1.2 รายการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสนมวิทยาคาร คงเหลือ 6,080,205.11 บาทเบิกงวดที่ 1-3
1.3 รายการก่อสร้างอาคาเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ยังไม่เบิกงวดงานขอให้รายงานปัญหาอุปสรรค
1.4 รายการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสุรวิทยาคาร คงเหลือ 4,365,091.96 บาท เบิกงวดที่ 1
1.5 รายการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพนมดงรักวิทยา คงเหลือ 1,267,066.78 บาท เบิกงวด
ที่1 -2
สาหรับโรงเรียนที่ยังไม่เรียบร้อย ทา PO ยังไม่ได้ มี โรงเรียนนารายณ์คาผงวิทยา โรงเรียนมัธยม
จารพัต และโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ขอให้เร่งดาเนินการด่วน หากสงสัยมีปัญหาอุปสรรค ติดต่อนางสาวพิรญาณ์
ฆารไสว
2) งบดาเนินงาน ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย
เพื่อให้เป็นไปตามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2561 ขอให้โรงเรียน กลุ่ม
ศู น ย์ หน่ ว ย ที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการและที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จั ด สรร/อนุ มั ติ เ งิ น งบประมาณประจ าปี 2561 ตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี และตามที่ได้รับโดยตรงจาก สพฐ. เร่งรัดการเบิ กจ่ายเงินให้แล้วเสร็จเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์โครงการ หากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงานทันที ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษากาชับติดตามเบิก
จ่ายเงินงบประมาณให้ทันภายในกาหนด และไม่ทาให้ทางราชการเสียหาย
ที่ประชุม รับทราบ
3. โครงการพัฒนาครูครบวงจร (คูปองครู 10,000 บาท/คน) ประจาปีงบประมาณ 2561
ตามที่ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้ มีโ ครงการพัฒ นาครูครบวงจร
(คูปองครู 10,000 บาท /คน) สานักงานเขต มีครูลงทะเบียนและได้รับอนุมัติในระบบ training obec รวมทั้ง
2 รอบ จานวนครู 3,763 ราย รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น 21,925,247 บาท สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือแจ้งกาชับให้ทุก สพป/.สพม./หน่วยเบิกให้ปรับปรุงค่าใช้จ่ายแต่ละราย
ในระบบ
training obec ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม และเป็นไปตาม
มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29
มิถุนายน 2561 เวลา 16.3o น. หากไม่ปรับปรุงค่าใช้จ่ายจะไม่โอนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูครั้งต่อไป
เนื่องจากภาพรวมค่าใช้จ่ายสูงมาก ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
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สานักงานเขต ได้ดาเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสารการขอยืมเงินของข้าราชการครูที่จะต้องไป
อบรมตามโครงการดังกล่าว จานวน 3,763 ราย และได้ทาการปรับปรุงค่าใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละราย
เป็นไปตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ และมาตรการประหยัดของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน จากจ านวนเงิ น ขออนุ มั ติ 21 ,925,247 บาท ปรั บ ปรุ ง คาใช้ จ่ า ยตามจริ ง จ านวน
เงิ น 21,5o1,21o บาท งบประมาณลดลงจ านวนเงิ น 424,o37 บาท ได้ ร ายงานในระบบ traning
obec แจ้ง สพฐ.เรียบร้อยแล้ว
1.

2.

3.

4.

สรุปการเบิกเงินครูปองพัฒนาครู
อบรมรุ่ น วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน – 1 กรกฎาคม 2561 จ านวน 288 สั ญ ญา รวมเป็ น เงิ น
1,941,485.00 บาท ได้โอนเงินเข้าบัญชีข้าราชการครูเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ วันที 29 มิถุนายน
2561
1.1 สาหรับรายใดที่ตกหล่นหรือยังไม่ส่งเอกสารการยืมเงิน เมื่อกลับจากการอบรมขอให้รวมรวม
เอกสารส่งขอเบิกทันที
1.2 สาหรับรายที่ส่งเอกสารยืมซ้าให้ส่งคืนเงินสดโดยด่วน
สาหรับรายที่จะต้องไปอบรมวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 จะดาเนินการเบิกจ่ายเงินยืมและโอน
เงิ น เข้ า บั ญ ชี ร ายตั ว ในวั น ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ยกเว้ น รายที่ ยั ง ค้ า งเงิ น ยื ม อบรมวั น ที่
30 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2561 (2 หลักสูตร) สพม.33 ไม่สามารถยืมให้ได้ เนื่องจากยังเป็น
ผู้ยืมรายเก่า ขอให้รวบรวมเอกสารหลักฐานมาขอเบิกเมื่อกลับจากอบรม
สาหรับรายที่จะต้องไปอบรม 14 -15 กรกฎาคม 2560 และ 27-28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้
ส่งเอกสารยืมเงินไว้แล้ว ถ้าตรวจสอบแล้วไม่ติดค้างเป็นลูกหนี้ สพม.33 ก็จะดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
ยื มและโอนเข้าบั ญชีธ นาคารรายตัวก่อนวันเดินทาง ยกเว้นรายที่ยังค้างเงินยืมอบรมวันที่ 30
มิถุนายน 1 กรกฎาคม 2561 และ วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 สพม.33 ไม่สามารถเบิกเงิน
ยืมให้ได้ เนื่องจากยังเป็นผู้ยืมรายเก่า จึงขอให้รวบรวมเอกสารหลักฐานมาขอเบิกเมื่อกลับจาก
อบรมในเดือนสิงหาคม และกันยายน 2561 ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
เมื่อเดินทางกลับจากการอบรมขอให้รวบรวมเอกสารหลั กฐานส่ งล้างหนี้เงินยืมภายใน 15 วัน
หลังจากเดินทางกลับ เป็นใบสาคัญรับเงินและเงินสดส่งคืน (ถ้ามี)ให้ทาหนังสือนาส่ง เรื่องส่งใช้เงิน
ยืม ชื่อผู้ยืม....... พิมพ์งบหน้าใบสาคัญและแนบเอกสาร
4.1 แบบรายงานการเดินทางไปราชการตามแบบ 8708 ส่วนที่1 ด้านหน้าให้ผู้ยืมลงลายมือชื่อ
ผู้ รั บ เงิ น ด้ า นหลั ง ให้ ผู้ ยื ม ลงลายมื อ ผู้ รั บ เงิ น และผู้ จ่ า ยเงิ น ให้ ค รบทุ ก ช่ อ ง ส่ ว นที่ 2
เป็นตารางให้ผู้ยืมลงลายมือผู้รับเงินและผู้จ่ายเงินด้านล่างให้ครบทุกช่อง
4.2 ใบรับองแทนใบเสร็จรับเงิน( แบบ บก111) กรณีเบิกค่าพาหนะ ให้ระบุการเดินทางโดยรถ
........... จากบ้านพักที่เลข...... หมู่ที่ .......ตาบล......อาเภอ.....จังหวัด.......ถึง.ที่อบรมโรงแรม
..........หน่วยงาน...............หมูท่ ี่..............ตาบล..........เลขที่...........ให้ชัดเจน
4.3 ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
4.4 ตารางอบรม รายละเอียดหลักสูตรการอบรม
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4.5 สาเนาขออนุญาตไปราชการ ระบุวันขอไปราชการ ตั้งแต่......ถึง ....... จานวนวัน......ไปราชการ
ที่ไหน จานวนคน........ไปราชการโดยรถ.........และเบิกค่าเช่าที่พัก.....................จาก
งบประมาณโครงการ............ให้ชัดเจน
4.6 แนบใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก ต้องระบุ เล่มที่.... เลขที่......... ที่อยู่ผู้ออกใบเสร็จรับเงิน............
วันที่............ชื่อผู้รับเงิน ผู้เข้าพัก /จานวน เงิน ลายมือชื่อผู้รับเงิน/ประทับตราโรงแรม รีสอร์ท
ชัดเจน
4.7 สาเนาบันทึกรายงานการไปอบรมต่อผอ.รร.ทราบ พร้อมแนบภาพถ่าย2-4 ภาพ
-

-

ข้อสังเกต/ ข้อตรวจพบ
ตรวจสอบพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ออกคาสั่งให้ครูไปอบรม รายละเอียดยังไม่ครบถ้วน เอกสารที่ต้อง
แนบประกอบการเบิกเงิน/ยืมเงิน ต้องเป็นหนังสือขออนุญาตไปราชการ ต่อผู้บริหารสถานศึกษาระบุ
ไปราชการที่ไหน เมื่อไร วันที่ – ถึงวันที่ สถานที่............. จานวนคน เดินทางโดยรถโดยสารประจา
ทาง............รถรับจ้าง รถไฟ เครื่องบิน การไปราชการต้องเบิกค่าทีพัก............... ระบุให้ชัดเจน
การเบิกค่าพาหนะ ให้เบิกค่าพาหนะรถโดยสารประจาทาง
การเบิกค่ารถรับจ้าง จะต้องไม่มีรถโดยสารประจาทาง หรือถ้ามีแต่จาเป็นต้องเบิกค่ารถรับจ้าง ต้อง
เป็นไปตามมาตรการประหยัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยต้องมีสัมภาระจาเป็น
อย่างไร ระบุเหตุผลความจาเป็น เพราะอะไร จึงต้องนั่งรถรับจ้าง ให้ชัดเจน
การเบิกค่ารถไฟชั้นหนึ่ง การเบิกค่าเครื่องบิน ต้องแนบกากตั๋ว
โครงการอบรมพัฒนาครู กาหนดให้อบรม เฉพาะวันหยุดราชการ (วัน เสาร์ อาทิตย์ ) ถ้าหน่วยจัดอบรม
จัดอาหารกลางวันได้วันอบรม จะเบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 2 วัน ๆละ 160 บาท รวม 320 บาท ถ้าจาเป็นต้อง
เดินทางล่วงหน้า วันศุกร์ จะไม่สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ เพราะการไปราชการต้องเกิน 12 ชั่วโมง
การเบิกค่าเช่าที่พัก ต้องแนบใบเสร็จรับเงินรับเงิน ให้เบิกได้คนละ 600 บาท/คน/วัน
สพม.33 ขอให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา กากับติดตามการ แจ้งคุณครูส่ งเงินเงินยืมตามกาหนด
โดยเร็ ว และกาชับ ให้ ร วบรวมเอกสารหลั กฐานให้ ครบถ้ว นสมบูรณ์ ถูกต้องด้ว ย และให้ ถือปฎิบัติ
ตามหนังสือ สพม.33 ที่ ศธ 04263/ ลงวันที่.....เรื่อง........
ที่ประชุม รับทราบ
4.ประเด็นปัญหา ข้อสังเกต ข้อตรวจพบการเบิกจ่ายเงินจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2561
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
1.) ถ้าต้องการพัส ดุ(วัสดุ /ครุภัณฑ์) ใช้ในโครงการ /เอกสารประกอบการอบรม/ ป้ายไวนิล
ให้ผู้รับผิดชอบโครงการบันทึกขออนุมัติจัดหาพัสดุ ผ่านลาดับสายบังตับบัญชา ผู้อานวยการ
หรือรองผู้อานวยการโรงเรียนอนุมัติ ระบุรายวัสดุความต้องการ วันที่ใช้ ให้ชัดเจน และระบุ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจานวน 3 คน มาพร้อมด้วย เพื่อเจ้าหน้าที่พัสดุจะได้จัดหา
ได้ทันและดาเนินการตามระเบียบต่อไป

๒๒

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๑

2.) เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่พัสดุ) ต้องดาเนินการตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 โดยเคร่งครัด ทาเอกสารมือทุกขั้นตอน และต้อง
บั น ทึกในระบบ E-GP ทุกครั้ง ทุกงบ (งบอุดหนุนโรงเรียน/งบ อบจ./งบสพฐ./งบสพม.
แจ้งจัดสรร) ยกเว้นวงเงินไม่ถึง 5,000 บาท
3.) การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีได้ผู้รับขาย รับจ้างรายใหม่ ต้องเพิ่มข้อมูลหลักผู้ขายก่อนส่งเบิกทุกครั้ง
ให้ส่งเอกสารขอข้อมูลหลักผู้ขายล่วงหน้าเพื่อจะได้ส่งเอกสารขออนุมัติกรมบัญชีกลาง
- หลักฐานการจดทะเบียนการค้า 2 ชุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาทะเบียนบ้าน/.ใบ ภพ.20 2 ชุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 2 ชุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หน้าแรก และหน้าสุดท้ายที่เคลื่อนไหวเป็น
ปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน 2 ชุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4.) คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องลงลายมือชื่อทุกที่ และเอกสารที่สั่งพิมพ์มาจากระบบ E-GP
ให้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
5.) ให้ลงรหัสงบประมาณให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามที่ สพฐ.แจ้ง และให้ระบุแหล่งของเงินให้
ถูกต้อง 6111230 (จัดซื้อวัสดุ) 611220 (จัดจ้าง) 6111310 (จัดซื้อคุภัณฑ์)
6111320 (จัดจ้างปรับปรุง/ก่อสร้าง งบลงทุน)
6.) ให้จัดส่งเอกสาร เพื่อขอจองเงิน/ผูกพัน ในระบบ GFMIS เพื่อสพม.33.จัดทา PO
1.) สาเนาสัญญาซื้อ/สัญญาจ้าง (ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง)
2.) เอกสารที่เกี่ยวข้องตามวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง(ทาด้วยมือ) เช่นรายงาน ขอจ้าง
ใบเสนอราคา คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เอกสารประกาศที่เกี่ยวข้องทุกอย่าง
3.) ข้อมูลผู้ขาย
- หลักฐานการจดทะเบียนการค้า
- สาเนาทะเบียนบ้าน/.ใบ ภพ.20
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4.) เลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญา
5.) เอกสารหลักฐานที่ปริ้นท์ออกมาจากระบบ E-GP
7) เมื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งของ /ส่งมอบงาน ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนาม และจัดส่งเอกสาร
ทุกขั้นตอน พร้อมใบส่งของ ใบส่งมอบงาน ฉบับจริง / ใบตรวจรับพัสดุ /ใบตรวจงานจ้าง ที่คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุลงนาม ฉบับจริงง ส่ง สพม. 33 เพื่อขอเบิกเงินให้กับขาย/ผู้รับจ้าง โดยเร็ว
8) กรณีจัดประชุมอบรม มีค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่ต้องดาเนินการตามระเบียบ
พัสดุ/พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ
สพม.33 ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา กากับติดตามการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
โครงการ และคุ้มค่ากับงบประมาณ และการรวบรวมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องด้วย
ที่ประชุม รับทราบ ถือปฏิบัติ
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5. แจ้งการชาระเงินค่าสาธารณูปโภค
ด้วยได้รับการประสานทางโทรศัพท์จาก สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานประปาและ
องค์การโทรศัพท์ แจ้งว่าได้ทาหนังสือ ทวงหนี้ค่าสาธารณูปโภคไปยังโรงเรียนในสังกัด สพม.33 บางโรงที่ค้าง
ชาระตั้งปีงบประมาณ 2557 จนถึงปัจจุบัน สพม.33 ขอให้โรงเรียนดาเนินการดังนี้
1.
โรงเรียนต้องชาระค่าสาธารณูปโภคทุกเดือนไม่ให้มีค้างชาระและถือปฏิบัติตามหนังสือ
สพม.33 ที่ ศธ 04263 /865 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง
และไม่ให้มีหนี้ค้างชาระจานวนมาก จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดชาระหนี้ค่าสาธารณูปโภคให้เป็นปัจจุบันและ
ขอให้โรงเรียนทุกโรงถือเป็นภารกิจที่สาคัญต้องชาระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ให้หมดไปและไม่ให้มีหนี้ค้างชาระต่อไป
2. กรณีมีบางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เก็บเงินบารุงการศึกษาประจาปีการศึกษา ของนักเรียน
ม.1- ม.6 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ขอให้จัดทาเบียนคุมการใช้จ่ายเงิน หลักฐานการใช้จ่ายเงิน เป็น
ตามวัตถุประสงค์ของเงิน พร้อมทั้งรายงานการใช้จ่ายเงินบารุงการศึกษาค่าสาธารณูปโภคปีการศึกษา 2560
ส่งสพม.33 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561
ที่ประชุม รับทราบ ถือปฏิบัติ
๓.๘ หน่อยตรวจสอบ
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้รายงานเกี่ ยวกับ
การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค เพื่อรายงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบและส่ ง
สาเนาให้สานักงบประมาณเพื่อประกอบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ จึงขอให้สถานศึกษาดาเนินการ
บั น ทึกข้อมูล เกี่ย วกับ ค่าสาธารณูป โภคตามแบบที่ 4 และแบบที่ 5 ส่ งให้ เขตภายในวันที่ 10 กรกฎาคม
2561
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๙ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.๙.๑ การนิ เทศ ติดตาม การดาเนินงานของสถานศึกษาในระดับสหวิทยาเขต ครั้งที่
1/2561 ให้แต่ละสหวิทยาเขต ดาเนินการนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานของสถานศึกษา ในระดับสหวิทยา
เขต โดยดาเนินการดังนี้
1) จั ด ท าร่ า งค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ นิ เ ทศ ติ ด ตาม การด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษาครั้ ง ที่
1/2561 (ตามความเหมาะสมของสหวิทยาเขต) พร้อมปฏิทินตารางการนิเทศ เสนอให้ผู้อานวยการสานักงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ลงนามในคาสั่ง (ศน.พชรพรรณ ด่านวิไล 092-2564639
ผู้ประสาน)
2) ดาเนินการนิเทศติดตามในประเด็น
(1) การติดตามงานปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู
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(2) การติดตามระบบบริ ห ารจัดการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2552 (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2560)
(3) การติ ด ตามการด าเนิ น งานตามนโยบายของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
3) ให้แต่ละสหวิทยาเขตดาเนินการนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานของสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 พร้อมสรุปผลรายงานการนิเทศดังกล่าวด้วย
๓.๙.๒ การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบคุณภาพและกลไกการขับเคลื่อนจนเป็นวัฒนธรรม
ของการทางาน เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจาปี 2561
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโครงการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบคุณภาพ
และกลไกการขับเคลื่อนจนเป็นวัฒนธรรมของการทางาน เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี 2561 โดยสถานศึกษาที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ต้องเป็นสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกในสองรอบการประเมินที่ผ่านมา ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ในระดับ คุณภาพดีถึงดีมาก และสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
สถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสามารถนาเสนอและรับรางวัลจาก สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษารางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนด จานวน 4 ขนาด แบ่งตามขนาดของสถานศึกษา เล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ
ซึ่งหลักเกณฑ์การคัดเลือกอยู่ระหว่างดาเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้แจ้งให้โรงเรียนที่มีคุณสมบัติสามารถสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกได้ จานวน 56 โรงเรียน จัดเตรียมนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนจนทาให้โรงเรียน
มีระบบคุณภาพและกลไกการขับเคลื่อนจนเป็นวัฒนธรรมของการทางาน เพื่อเตรียมการสมัครเข้า รับการ
คัดเลือกสถานศึกษารางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจาปี 2561
(เอกสารแนบหมายเลข 1)
3..๙.๓ การแจ้งการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสากล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.
2561 แผนงานบู รณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรี ย นการสอน การวั ด และประเมิ น ผล กิ จ กรรมยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาสู่
มาตรฐานสากล งบดาเนินงานเพื่อให้โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลได้ขับเคลื่อนและฝึกประสบการณ์
บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ งด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ให้เกิดผลกับ
คุ ณ ภาพนั ก เรี ย นที่ เ ที ย บเคี ย งมาตรฐานสากล ส าหรั บ สพม.33 จ านวนเงิ น 175,000 บาท (30
โรงเรียน) และโรงเรียนหน่วยเบิก (โรงเรียนสิรินธร) 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 31 โรงเรียน (เดิม 6 โรงเรียน
ใหม่ 25 โรงเรียน)
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ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ สพท. วางแผนร่วมกับเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการฝึกประสบการณ์การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการดาเนินโครงการ
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนี้
1. ให้ สพท. แจ้ งเครื อข่ายส่ งเสริมประสิ ทธิภ าพฯ ดาเนินการบริห ารจัดการเพื่อขับเคลื่ อ น
กิจกรรมในแต่ละสหวิทยาเขตและบูรณาการกับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สู่ศตวรรษที่
21 (กลุ่มนโยบายและแผน มีหนังสือแจ้งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯและโรงเรียนที่เกี่ยวข้องแล้ว)
2. สพท. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมและเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนในโครงการโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นใหม่ ตามองค์ประกอบคณะกรรมการที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กาหนด และส่งคาสั่ งให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในเดือนมิถุน ายน
2561
๓.๙.4. การด าเนิ น งานกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
กรอบการด าเนิ น การ โครงการ “โรงเรี ย นคุ ณ ธรรม ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น
พืน้ ฐาน” ปี 2561 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ดาเนินการดังนี้
1. จัดสรรให้กับสหวิทยาเขต 8 สหวิทยาเขต เขตละ 40,000 (สี่หมื่นบาทถ้วน) รวม 320,000
บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการ
1.1 โครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ (ขยายผลโครงงาน
คุณธรรมตามแนวทาง มยส.)
1.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
1.3 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
2. กิจกรรมคุรุชนคนคุณธรรม เขตพื้นที่ดาเนินการ
2.1 กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
2.2 กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม
3. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนคุณธรรม
3.1 กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน
3.2 กิจกรรมนิเทศ กากับติดตาม โรงเรียนคุณธรรม
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อโปรดพิจารณา
ด้วยกองกาลังสุรนารี/กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 ร่วมกับ
โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ และคณะวิทยากรทางด้านการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาค จัดโครงการค่าย
กวดวิชา “พี่ทหารสานฝันก้าวสู่ Thailand 4.0 รุ่นที่ 4/2561” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จานวน 346 คน เพื่อมาเข้าค่ายเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

๒๖

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๑

และแนะแนวทางการศึ กษาต่ อในระดับ อุด มศึก ษา ในห้ ว งวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้ องประชุ ม
โรงเรียน สิรินธร ตาบลในเมือง อาเภอเมิง จังหวัดสุรินทร์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ได้มีโรงเรียน
ส่ ง แบบตอบรั บ มาแล้ ว 44 โรง จ านวนนั ก เรี ย นชาย 47 นั ก เรี ย นหญิ ง 147 รวมเป็ น 194 คน ในการนี้
จึงขอความอนุเคราะห์ครูสหวิทยาละ 1 คน ไปควบคุมแลในห้วงการจัดโครงการ โดยอยู่กินและพักกับนักเรียน
ที่ประชุม รับทราบ พร้อมจะส่งครูเข้าร่วมสหวิทยาเขตละ ๑ คน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ สมาคมผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์
๑) ผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนามขอให้ชาระเงินภายในวันที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๖๑ จานวน ๖๐ คน คนละ ๑๔,๓๐๐ บาท
๒) การประชุม สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ที่เขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๕๐๐ บาท
๕.๒ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
ขอเชิญประชุมเครือข่ายทุกคน วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
๕.๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสิริธรจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ในวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ
โรงเรียนสิรินธร ซึ่งมีการแบ่งการแข่งขัน ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับ โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน และ
โรงเรียนที่มนี ักเรียนเกิน ๑,๐๐๐ คน
๕.๓ เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
๑. นายวิทยา เพ่งเล็งดี ลาออกจากการเป็นประธานโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากย้ายไป
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนขนาดกลาง
๒. เลื อกตั้งประธานโรงเรียนขนาดเล็ ก ซึ่งผู้ ได้รับการเลื อกตั้ งได้แ ก่ นายแชม มุ่ง ดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสิรวิชญ์ แสนดี)
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(น.ส. ชูจิตร ชูทรงเดช)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

๒๗

