รายงานการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
วันที่ 2๓มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐9.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมไอยรา สพม. ๓๓
*********************************************
ผู้มาประชุม
ผู้บริหารการศึกษา
นายสาเริง

บุญโต

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓

ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย
๑. นายสนอง
สินโพธิ์
๒. นางพะยอม
สนคลัง
3. นางชมพูทิพย์
ธรรมโสภณ
4. นางสาวชูจิตร
ชูทรงเดช
5. นายวัชรา
สามาลย์
6. นางนวลรัตน์
จันทร์เพ็ชร์
7. นางปาริชาติ
เสียงสนั่น
8. นายเสนอ
ประพันธ์
๙. นางปฤษณา
อรรถเวทิน
๑๐.นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยยา

ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
แทน ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มหมายและคดี
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายสิรวิชญ์

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

แสนดี

เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น.
ก่อนระเบียบวาระ
ไม่มี
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ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
๒. การวิ่งเพื่อน้อง สพม. ๓๓ ครั้งที่ ๑ เลื่อนจากเดิมเป็นวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓. การจัดงานวันครูที่โรงเรียนวีรวัฒน์ ถ้าอยากให้จัดแบบไหนให้เสนอแนะมา
๔. การพัฒนาครูด้วยระบบ DLIT สามารถนามาออกแบบการสอนและประยุกต์ใช้ได้ กลุ่ม
โรงเรียนที่ใช้ DLIT ใน สพม. ๓๓ รายงานมา ๕๐ โรงเรียน
๕. ห้องเรียนกีฬาจะเน้นโรงเรียนในภาคใต้ ของอีสานจะมีที่สารคาม แต่ของเราสามารถขอ
เปิดได้แต่ไม่ได้รับค่ารายหัวเหมือนที่ขอเปิดอนุมัติจาก สพฐ.
๖. นโยบายนายกรัฐมนตรีเน้น ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเปิดหาข้อมูลได้ทางสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ
๗. งานแสดงเทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
มอบ ผอ.ลัดดาวัลย์และคณะ
๘. การอยู่เวรยาม ผู้ตรวจเวรยามให้เรียงตามอาวุโส
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
1. กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑.1 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา
๒๕๖๑
สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) ก าหนดจั ด การทดสอบทาง
การศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ ขั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ระหว่ า งวั น ที่ ๒-๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ กาหนดสนามสอบ ๑๘ สนามสอบ
โดย
๑) ประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ในวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร
๒) สนามสอบรับข้อสอบและกระดาษคาตอบในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ สพม.๓๓
มติที่ประชุม รับทราบ / มอบ ผอ.กลุ่มออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ
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๑.๒ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ส านั กงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ได้ดาเนินโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาแนวทางและสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการนิ เ ทศ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับภาค ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
สาหรับเป็นกลไกสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สามารถดาเนินงานพัฒนาการศึกษาและยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เชิญผู้แทนจากเขตพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้อานวยการกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หัวหน้างานหลักสูตรและหัวหน้างานวัดและประเมินผล ฯ เข้า
ร่วมเป็นคณะทางานโครงการดังกล่ าว และร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๒
มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงแรมทองธารินทร์
มติที่ประชุม รับทราบ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 27-28 ธันวาคม 256๑ ณ ห้องประชุมคชาธาร
อาคารเศวตกุญชร จากการประชุมได้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด มาตรการ โครงการ
ในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นองค์กรคุณภาพ พัฒนาการศึกษาด้วย
นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการ
ทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ
4.ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการตาม
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6.ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล
7. การบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
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เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้า
2. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ
4.สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้า
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
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กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีการบูรณา
การ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
2. ร้อยละ 80 สถานศึกษามีการจัดการศึกษา
เพื่อให้นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และต่อต้านการทุจริตคอรัป
ชัน
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ
ความเป็นพลเมือง
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีคุณธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ

มาตรการ
1. เสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลัก และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา
2. โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
3. กิจกรรมต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
4. กิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

- โครงการนิเทศติดตามการดาเนินงานของ
สถานศึกษา
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2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง
มีคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะ
และคุณลักษณะที่สาคัญจาเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
มาตรการ
๑. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรีย นรู้ ๑. การพัฒนาคุณภาพกระบวนการ
สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจาเป็นและ เรียนรู้
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคม
๒. จานวนร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
๓. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความสามารถ
ในการอ่านการเขียนผ่านเกณฑ์ตามระดับชั้น
๔. ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)
๕. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา “สพฐ. เกมส์”ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
2. โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ประจาปีการงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33
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เป้าประสงค์

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๖. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส) ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

มาตรการ
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

๓. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียน
ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส) ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม
๓. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ ๗. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ ๔. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ในการป้องกันจากภัยคุกคาม ในการป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ การป้องกันจากภัยคุกคามในรูปแบบ
ในชีวิตรูปแบบใหม่
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ใหม่
๘. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงลดลง
๔. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
๙. อันดับผลการประเมินระดับนานาชาติตาม ๕. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
ศักยภาพที่จาเป็นต่อการสร้าง โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ สร้างขีด
ขีดความสามารถในการแข่งขัน (PISA : Programme for International
ความสามารถ
ของประเทศ มีทักษะอาชีพตาม Student Assessment) สูงขึน้
ในการแข่งขัน
ความต้องการของตลาดงาน
๑๐. ร้อยละ 45 ของผู้เรียนที่จบการศึกษา
และการพัฒนาประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อสายอาชีพ
ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง

โครงการ/กิจกรรม
-โครงการ สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งใน
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

1. โครงการนิเทศติดตามการดาเนินงานของ
สถานศึกษา
2.โครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา

- โครงการนิเทศติดตามการดาเนินงานของ
สถานศึกษา

1. โครงการ วิจัยและพัฒนางานวิชาการของเขต
พื้นที่การศึกษา
2. โครงการนิเทศติดตามการดาเนินงานของ
สถานศึกษา
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

มาตรการ
๖. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีทักษะด้านอาชีพตามความถนัด
และความสนใจของตนเอง

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการนิเทศติดตามการดาเนินงานของ
สถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์
๑. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม
มีจิตวิญญาณความเป็นครู
มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ร้ อ ยละ 80 ของครู แ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้
อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย
๒. ร้ อ ยละ 80 ของครู แ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึ ก ษามี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานวิ ช าชี พ และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการ
๑. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สามารถจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ
ที่หลากหลาย

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย
ยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ
TEPE Online ในหลั ก สู ต รการพั ฒ นาครู ผู้ ช่ ว ยให้
ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ครู รุ่ น ที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
2 . โ ค ร ง ก า ร คุ ณ ธ ร ร ม น า อ ง ค์ ก ร เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ
3. โครงการอบรมความรู้ เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ
กฎหมาย การสื บ สวน การสอบสวนและการ
ด าเนิ น การทางวิ นั ย ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
4. โครงการคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ จ้ า งเป็ น พนั ก งาน
ราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
รายเดื อ น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 33
5. โครงการส่ ง เสริ ม และยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการ ๓. จานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา ๒. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การวิ จั ย 1.โครงการ วิจัยและพัฒนางานวิชาการของเขตพื้นที่
ศึกษามีบทบาทเป็นนักวิจัย และ ที่ได้รับการเผยแพร่ อย่างน้อย 90 เรื่อง
การพัฒนานวัตกรรม และนาผล การศึกษา
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ๔. ร้ อ ยละ 80 ของหน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ น า ไปใช้ประโยชน์
2. โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่ อ
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
บริหารจัดการงานในหน้าที่สู่ความเป็นเลิศ สานักงาน
การศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
3. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ บ ริ ห าร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
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กลยุทธ์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และลดความเหลื่อมล้า
เป้าประสงค์
1. ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ เสมอภาค

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
มาตรการ
1. ร้อยละ 85 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ ๑. เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา การศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ
2. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนลดลง
3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพสนองตอบความต้องการของ
ผู้เรียน
๒. ลดความเหลื่อมล้าทางการ
ศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดาเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน
สพม.33
2. โครงการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการ
ดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในสถานศึกษา

1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา “สพฐ. เกมส์”ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
2. โครงการ สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งใน
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
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กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีจิตสานึก ในการ
ดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม นาแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีจิตสานึกความ
ตระหนักและมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ร้อยละ 80 สถานศึกษาที่ผ่านมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(EESD : Environmental Education
Sustainable Development)

มาตรการ
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสวนสวย โรงเรียนงาม
2.โครงการการบริหารจัดการสถานศึกษาปลอด
ขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาด้วย
ระบบบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยหลัก3R
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กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์
1. หน่วยงานทุกระดับ
มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
มาตรการ
1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีผลการ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป
ให้มีประสิทธิภาพ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระดับดีเยี่ยม
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 มีผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์การ
ประเมินส่วนราชการที่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการกาหนด
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 ผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA : Integrity & Transparency
Assessment) ระดับสูงมาก

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. กิจกรรมประชุมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการและการบริหารจัดการที่ดี สพม.33
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.โครงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงิน
บัญชี และพัสดุสถานศึกษา
6.โครงการการวางระบบควบคุมภายในและการ
ติดตามประเมินผลเพื่อจัดทารายงานของเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 และโรงเรียนใน
สังกัด

2. หน่วยงานสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษา

5. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานมีการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ
2.โครงการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
3.โครงการประชุมสัมมนา เรื่องบทบาท
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหาร
จัดการศึกษา
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. ระบบบริหารงานบุคคลของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
กาลังใจ และส่งเสริมให้
ปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ

6. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับบริหาร
แผนอัตรากาลังได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา
7. ร้อยละ 85 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาการศึกษายุคไทยแลนด์4.0 สพม.33
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.โครงการ พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและยกระดับ
คุณภาพงานวิชาการ
5.โครงการ พัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
สู่ความเป็นเลิศ
6.โครงการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33
3. พัฒนาระบบการบริหารงาน 1.โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
บุคคล ให้มีประสิทธิภาพ มี
บริหารจัดการงานในหน้าที่สู่มาตรฐานสานักงาน
ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
เกี่ยวข้อง
2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

มติที่ประชุม รับทราบ / มอบกลุ่มนโยบายและแผน ทบทวนตามทีป่ ระชุมเสนอแนะ

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

๒. แผนใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ จัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบัติการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จ านวนเงิน 7,000,000 บาท และคาดว่า สพฐ.จะจัดสรรงบประมาณให้
5,000,000 บาท ดังนั้นจึงได้จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินตามความจาเป็น ดังนี้
แผนใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
(5 ล้านบาท)
ที่
โครงการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก ไปราชการ

300,000 สพม.33

2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

200,000 สพม.33

3 ค่าซ่อมแซมสานักงาน และประกันภัยรถยนต์

100,000 สพม.33

4 วัสดุสานักงาน

800,000 สพม.33

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

500,000 สพม.33

6 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

876,960 สพม.33

7 ค่าสาธารณูปโภค

500,000 สพม.33

8 ค่าล่วงเวลา

100,000 สพม.33

9 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารภายใน สพม.33
10 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา
“สพฐ. เกมส์”ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
11 โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 โครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
13 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
14 โครงการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการดาเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา
๑๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการและ
การบริหารจัดการที่ดี สพม.33 ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

163,000 นายวัชรา สามาลย์
100,000 นางชมพูทิพย์
ธรรมโสภณและคณะ
350,000 นางชมพูทิพย์
ธรรมโสภณและคณะ
60,000 นายเสนอ ประพันธ์
84,440

นายเสนอ ประพันธ์

100,000 นายวัชรา สามาลย์
188,150 นางจุไรภรณ์ สิริไสย

๑๔

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

ที่

โครงการ

16 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

257,000 นางปวีณา กระเวนกิจ
นายสิรวิชญ์ แสนดี
นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์

17 โครงการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
30,000
การศึกษาและยกระดับคุณภาพงานวิชาการ
18 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบริหารจัดการงานในหน้าที่
88,480
สู่มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
19 โครงการติดตามประเมินและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย
30,000
ของกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ.ปีงบประมาณ 2562
๒๐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา (งบกลาง)
171,970
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
รวมทั้งสิ้น
5,000,000

ที่
2๑
2๒
2๓
2๔

2๕
2๖
2๗

นายรวิชญุฒม์
ทองแม้น
นายเชาวลิต รัมพณีนิล

นางปาณิศา นิเลิศรัมย์
นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์

นางจุไรภรณ์ สิริไสย

แผนใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
(6 ล้านบาท)
โครงการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
20,000
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
10,000
นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์
โครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
90,000
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือ
12,000
นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE
Online ในหลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งครู รุ่นที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
35,000
นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ตาแหน่ง ครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สังกัดสพม.33
โครงการการบริหารจัดการสถานศึกษาปลอดขยะและ
10,000
นางณัฐกานต์ ปีแหล่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาด้วยระบบบริหารจัดการ
ขยะอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก3R
โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมาย การ
20,000
นางปฤษณา อรรถเวทิน
สืบสวนการสอบสวนและการดาเนินการทางวินัยข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑๕

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

ที่
โครงการ
2๘ โครงการการวางระบบควบคุมภายในและการติดตาม
ประเมินผลเพื่อจัดทารายงานของเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 และโรงเรียนในสังกัด
2๙ โครงการประชุมสัมมนา เรื่องบทบาทคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาการศึกษายุคไทย
แลนด์4.0 สพม.33 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๓๐ โครงการ สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด
3๑ โครงการ วิจัยและพัฒนางานวิชาการของเขตพื้นที่
การศึกษา
3๒ โครงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3๓ โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบริหาร
จัดการงานในหน้าที่สู่ความเป็นเลิศ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
๓๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงิน บัญชี และ
พัสดุสถานศึกษา
3๕ โครงการ พัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สู่ความเป็นเลิศ
3๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
(งบกลาง)

งบประมาณ
20,000

ผู้รับผิดชอบ
นางปวีณา กระเวนกิจ

50,000

นางชมพูทิพย์ ธรรม
โสภณ และคณะ

85,000

นายวัชรา สามาลย์และ
คณะ DLICT
นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น

40,000
50,000
15,720
150,000

นางสาวลัดดาวัลย์
ไชยยา
นางชัญญรัชญ์ ชูทอง

35,000

นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี
และคณะ
นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์

357,280

นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์

นางจุไรภรณ์ สิริไสย

1,000,000

๑๖

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

ที่
3๗
3๘
3๙
๔๐

แผนใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
(7 ล้านบาท)
โครงการ
งบประมาณ
หมายเหตุ
โครงการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนา
200,000 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์
คุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของสพม. 33
โครงการ คุณธรรมนาองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
50,000
นายสิรวิชญ์ แสนดี
ยกระดับการให้บริการ
โครงการสวนสวย โรงเรียนงาม
20,000
นายสิรวิชญ์ แสนดี
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
730,000 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์
นางจุไรภรณ์ สิริไสย
(งบกลาง)
1,000,000

มติที่ประชุม รับทราบ / ให้คงโครงการปรับปรุงงานอาคารสถานที่ และสิ่ งแวดล้ อมไว้และให้ ป รับ
กิจกรรมให้สามารถดาเนินโครงการได้
๓. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๑ ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี ๒๕๖๑
ตามที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๓๓ ได้ ด าเนิ น การประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณโดม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน เพื่อคัดเลือกและประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานผู้ที่
มีผลงานยอดเยี่ยม มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของ
บุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกาลังใจให้ กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน และยกย่อง
หน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถทาหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่
ดีรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดใน
ระดับภาค

๑๗

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

การดาเนินการสรรหาและคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้เป็นตัวแทนเขตเข้าร่วม
ประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาค จานวนทั้งสิ้น ๙๒ คน/ประเภท ดังนี้
๑) ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม
๒) ประเภทหน่วยงาน/สถานศึกษายอดเยี่ยม
ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม ประกอบด้วย
๑) ครูผู้สอน
๒) ผอ.สถานศึกษา
๓) รองผอ.สถานศึกษา
๔) บุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ
ประเภทหน่วยงานยอดเยี่ยม
สถานศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ

จานวน ๘๔ คน
จานวน ๘ แห่ง/ประเภท
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๖๙
๑๐
๔
๑

คน
คน
คน
คน

จานวน ๘ แห่ง

๓.๒ ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๑
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกครูสาย
งานการสอนหรือสายบริหารสถานศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่ชุมชนและสังคม มีความแตกต่างทางภาษา
และวัฒนธรรม มีปัญหาภัยทางสังคมหรือความมั่นคงของประเทศ มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน เป็นผู้มีจิต
วิญญาณแห่งความเป็นครู ทุ่มเท เสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์
เข้ารับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ” โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุ ดมการณ์และจิตวิญญาณครู ”
ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้
ระดับดีเด่น ภาคละ ๑ คน รวม ๔ คน เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท เสมาทองคา
ระดับยกย่อง ภาคละ ๒ คน รวม ๘ คน เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
ระดับจังหวัด ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผอ.ร.ร.สุรวิทยาคาร
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๘

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

๔. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การดาเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้ดาเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย โดยใช้สนามสอบโรงเรียน
วีรวัฒน์โยธิน เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๑๖ จานวนทั้งสิ้น ๑๙๐ คน ๖ ห้องสอบ
2. สอบคัดเลือกผู้ แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ ๑๓๔ จานวนทั้งสิ้น ๒๑ คน ๑ ห้องสอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕. กลุ่มอานวยการ
๕.1 มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ที่ทุกส่วนราชการต้องดาเนินการ
๑. มีการสื่อสารจากผู้บริหารองค์การให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึงต่อนโยบายการลด คัด
แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
2. มีการแต่งตั้งคณะทางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผู้บริหารองค์การเป็นประธาน
คณะทางานและผู้แทนจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย
3. มีการสารวจ วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูหิ้ว
และแก้วน้าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวของหน่วยงาน
4. มีการจัดทาแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางและกรอบให้
บุคลากรถือเป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินงาน โดยมีผู้บริหารองค์การให้ความเห็นชอบ
๕. มีกิจกรรมเสริมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการ
ลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
6. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการทราบและมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
7. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
8. มีการงดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งหน่วยงาน และในกรดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน
9. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วน้าส่วนตัว เพื่อลดการใช้แก้วน้าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
10. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ ขอให้สานักงานเขตรายงานผลการดาเนินการเป็นประจาทุกเดือน ตามแบบรายงาน
ผลปริมาณขยะมูลฝอย ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

๑๙

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

ขอขอบคุณน้องชัญญารัตน์ ชูทอง ที่ทาโครงการองค์กรปลอดโฟมจนได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุรินทร์
มติที่ประชุม รับทราบ
๖. กลุ่มบริหารงานบุคคล
การด าเนิน การตามแนวทางการบริ หารกรอบอัตรากาลัง ตาแหน่งบุค ลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๙/ว ๓๗๒ ลงวันที่
๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ได้แจ้งว่า เพื่อให้การดาเนินการตามแนวทางการบริหารอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ.กาหนดมี
ความถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้หารือสานักงาน ก.ค.ศ.
เพิ่มเติม กรณีการจัดบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดารงตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลัง
ใหม่และสานักงาน ก.ค.ศ. มีมติตอบข้อหารือแล้ว ดังนี้
กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอนาเสนอเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ ในประเด็นข้อ ๕ ดังนี้
- การดาเนินการบริหารกรอบอัตรากาลังภายหลังการจัดกรอบอัตรากาลังตามหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ มีคาสั่ง
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามกรอบอัตรากาลังที่ ก.ค.ศ.
กาหนดใหม่แล้ว แต่ยังมีตาแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนเหลืออยู่ หากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความจาเป็น
จะต้อ งสรรหาและคัดเลื อกผู้ ป ฏิบั ติงานทดแทนและคณะกรรมการศึ กษาธิการจั งหวัดมีมติเห็ นชอบให้ ใ ช้
ตาแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนนั้นแล้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก็สามารถดาเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และสรรหามาดารงตาแหน่งที่เป็นตาแหน่งว่างและมีอัตราเงินเดือนนั้นได้
ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
รายละเอียดในประเด็นอื่น ๆ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม รับทราบ
๗. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
๗.๑ การเผยแพร่ข้อมูลลงสื่อสาธารณะ ผ่านแอปพลิเคชั่น
สพฐ.แจ้งว่า ได้ทราบข่าวจากแอปพิลเคชั่นไลน์ กรณีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางแห่ง ได้
เผยแพร่หนังสือราชการ เรื่องการเบิ กจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจาเดือนธันวาคม 2561 ผ่านสื่อ
สาธารณะสังคมออนไลน์ ซึ่งกรณีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายในระบบราชการ จึงกาชับให้ได้กาชับและ
ระมัดระวังในเรื่องการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ ให้เป็นไปตามอย่างเหมาะสม
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏัติ

๒๐

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

๗.๒ การออกหนังสือรับรองเงินได้หักภาษีประจาปี พ.ศ.2561
1. ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ขณะนี้ สพฐ. แจ้งขั้นตอนการ
ทางานสิ้นปีภาษีในระบบการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.) หน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วย ตรวจสอบว่ามีรายการเรียกคืนและนาส่งเบิกเกินส่งคืน บันทึก
รายการในระบบ
2.) สพฐ.จะปรับปรุงรายได้สะสม และภาษีสะสม ปรับปรุง กบข/กสจ.สะสมเป็นภาพรวม ใน
วันที่ 16 มกราคม 2562
3.) หน่วยเบิกพิมรายงานตรวจสอบรายได้ ภาษี และ กบข./กสจ สิ้นปี ในวันที่ 18 มกราคม
2562 และทาการปรับปรุงในระบบจ่ายตรง ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562
4.) สพฐ.สร้างลาดับที่ พร้อมพิมพืณายงานใน ภงด.1 ก พิเศษ
5.) สพฐ นาข้อมูล ภงด.1 ก พิเศษ จากระบบนาเข้าระบบงานสรราพร เพื่อยื่นแบบด้วยสื่อ
6.) สพฐ.ยื่นแบบด้วยสื่อระดับกรม ที่สานักงานเขต *** ห้าม หน่วยเบิกย่อยแยกยื่นเด็ดขาด
เพราะข้อมูลจะซ้าซ้อน ไม่ถูกต้อง)
7.) หน่วยเบิกย่อยพิมพ์หรือนาข้อมูลออกใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ส่งให้
ข้าราชการครุและลูกจ้างประจา (รอ สพฐ. แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าจะดาเนินการได้
เมื่อไร)
8.) สพฐ.ทาการปรับปรุงกรมบัญชีกลางได้แจ้งให้แต่ละหน่วยเบิกตรวจสอบความถูกต้อง
2. ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ครูผู้ทรงคุณค่า สามารถรับหนังสือรับรองเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
3 . การคานวณเงินเดือน ค่าจ้าง สาหรับหัก ณ ที่จ่ายประจาปีภาษี พ.ศ.2562 ให้ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา ยื่นแบบ ลย.01 ส่งสพม.33 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏัติ
๗.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2562
งบบริหารจัดการสานักงานเขต คาดว่าจะได้รับจัดสรร/อนุมัติจานวนเงิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็น
รายการค่าใช้จ่ายประจา 3,500,000 บาท ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการ 1,500,000 บาท
สรุปการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่ ตุลาคม 2561-21 มกราคม 2562 ใช้จ่ายไปแล้ว 1,500,000 บาท
สพฐ.อนุมัติเงินงวดมา2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท ขณะนี้มีเงินในงบบริหารจัดการสามารถเบิกจ่าย
ได้ 1,500,000 บาท
การเบิกจ่ายตามโครงการทุกครั้งให้ผ่านกลุ่มนโยบายและแผน ตัดยอดงบประมาณทุกครั้ง
กรณี การยืมเงินราชการทุกครั้ง ให้จัดส่งเอกสารหลักฐาน 2 ชุด ทุกรายการ
(สัญญายืม 2 ชุด ประมาณการ 2 ชุด เอกสารอื่นๆที่มี 2 ชุด)
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏัติ

๒๑

รายงานการประชุ ม
ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ 4 เพื่อพิจารณา
กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ ในการลดการใช้แก้วน้าที่ใช้
ครั้งเดียว โดยจัดซื้อแก้วน้าแจกบุคลากรทุกคน
มติที่ประชุม รับทราบ/มอบพัสดุดาเนินการจัดหา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.0๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสิรวิชญ์ แสนดี)
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(น.ส. ชูจิตร ชูทรงเดช)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

๒๒

