
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วนัท่ี ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

 
รายงานการประชุม 

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  

วันที ่๑๒ ธันวาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมไอยรา สพม. ๓๓ 

********************************************* 
ผู้มาประชุม 
ผู้บริหารการศึกษา 
นายส าเริง    บุญโต  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 
นายกฤษ   ละมูลมอญ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 
นางปติมา   กาญจนากาศ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
๑. นางประดิษฐา  ธนรุ่งเรืองทวี แทน ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒. นางลัดดาวัลย ์ เพ่งเล็งดี  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
3. นางชมพูทิพย์           ธรรมโสภณ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4. นางสาวชูจิตร  ชูทรงเดช ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
5. นายวัชรา  สามาลย์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. นางนวลรัตน ์  จันทร์เพ็ชร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
7. นางปาริชาติ  เสียงสนั่น ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
8. นายเสนอ  ประพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๙. นางปฤษณา    อรรถเวทิน ผู้อ านวยการกลุ่มหมายและคดี 
๑๐.นางสาวลัดดาวัลย ์ ไชยยา  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเชาวลิต  รัมพณีนิล    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
2. นายสิรวชิญ์  แสนดี  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
ก่อนระเบียบวาระ 
ไม่มี 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วนัท่ี ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. ขอขอบคุณ รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ศน. และบุคลากร ที่ออกเยี่ยมให้ก าลังใจครูและนักเรียนในการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรม  
 

มติที่ประชุม รับทราบ/มอบกลุ่มส่งเสริมฯ สรุปเหรียญรางวัลที่ได้รับท าเป็นแผ่นพับแจกที่ประชุม ผอ.รร. 
 

2. ขอบคุณบุคลากรที่ออกตรวจสอบนับจ านวนนักเรียน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. ซึ่งจะปิดระบบใน
วันที ่10 ธันวาคม 2561 เพ่ือจัดสรรงบประมาณรายหัวต่อไป ขอให้น าวาระ DMC กับข้อมูลทะเบียน
นักเรียนเข้าวาระประชุมผู้บริหารเพ่ือชี้แจงให้เข้าใจตรงกัน 

  

 มติที่ประชุม รับทราบ/มอบกลุ่ม Dlict ด าเนินการ 
  
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 

1. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
แนวทางการด าเนินงานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562  

สังกัด สพม.33 
1. การบริหารวงเงินร้อยละ 3 ของเงินเดือนรวมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

1.1 โรงเรียนในสังกัดบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.90 
1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารวงเงิน ร้อยละ 0.10  

1.2.1 จัดสรรให้สหวิทยาเขต/เครือข่ายฯ วงเงินคงเหลือจากโรงเรียน 
 ในสหวิทยาเขต/เครือข่ายฯร้อยละ 0.05 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจ 
 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและลดความเหลื่อมล้ าในการเลื่อนเงินเดือนของโรงเรียน 
 ในสหวิทยาเขต/เครือข่ายฯ 

1.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาจากวงเงินเลื่อนเงินเดือน 
  ร้อยละ 0.05  จัดสรรเพิ่มเติม เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการเลื่อนเงินเดือนภาพรวม 

 ของเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดสรรเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนที่มีผู้มีผลงานระดับชาติ 
 การปฏิบัติงานตามนโยบายของ สพฐ. งานตามนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา       

2. แนวทางการลดความเหลื่อมล้ าในการเลื่อนเงินเดือนของโรงเรียน สหวิทยาเขต/เครือข่ายฯ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดังนี้ 
2.1 ข้อมูลเงินเดือนรวมของข้าราชการครูฯ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2.2 ตรวจสอบฐานค านวณท่ีใช้ในการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วนัท่ี ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

2.3 ทดลองใช้การเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล ครั้งที่ 1/2562 
เสนอขอเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.90 ทุกคน เพ่ือวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ า 
ในการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนรายโรงเรียน รายสหวิทยาเขต/เครือข่ายฯ  
และวงเงินคงเหลือในการบริหารของโรงเรียน สหวิทยาเขต/เครือข่ายฯและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอแนวทางการเลื่อนเงินเดือนให้แก่สหวิทยาเขต/เครือข่ายฯ 
                 บริหารวงเงินคงเหลือให้แก่โรงเรียนที่มีเงินไม่เพียงพอในการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล 
 2.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารวงเงินคงเหลือให้แก่โรงเรียนที่มีเงินไม่เพียงพอ 
       ในการเลื่อนรายบุคคลจากสหวิทยาเขต/จัดสรรเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนที่มีผู้มีผลงาน           
       ระดับชาติ/การปฏิบัติงานตามนโยบายของ สพฐ./งานตามนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หมายเหตุ 1. การทดลองเสนอขอเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลในภาพรวม สามารถเปลี่ยนแปลง 
                แก้ไขได้ตามข้อมูลเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน 

   2. กรณีการแบ่งสัดส่วนเพื่อลดความเหลื่อมล้ าให้เป็นไปตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ให้สามารถบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนในระดับสหวิทยาเขต/เครือข่ายฯ เช่น 
       2.1 โรงเรียน ร้อยละ 2.90 : สหวิทยาเขต/เครือข่ายฯ ร้อยละ 0.05 : เขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 0.05 
       2.2 โรงเรียน ร้อยละ 2.90 : สหวิทยาเขต/เครือข่ายฯ ร้อยละ 0.06 : เขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 0.04 
       2.3 โรงเรียน ร้อยละ 2.90 : สหวิทยาเขต/เครือข่ายฯ ร้อยละ 0.07 : เขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 0.03 
      เป็นต้น 
   3. กรณสี านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีโรงเรียนขนาดเล็กและข้าราชการครู 
      มีเงินเดือนต่ ากว่าค่ากลาง/ฐานค านวณ เป็นจ านวนมาก เมื่อใช้ สัดส่วน  
         3.1 ใช้สัดสว่น 2.90 : 0.05 : 0.05 จะมีเงินคงส าหรับการบรหิาร จ านวน 7,732.10  บาท 
  3.2 ใช้สัดสว่น 2.90 : 0.06 : 0.04 จะมีเงินคงส าหรับการบรหิาร จ านวน 3,592.10  บาท 
 3.3 ใช้สัดสว่น 2.90 : 0.07 : 0.03 จะมีเงินคงส าหรับการบรหิาร จ านวน   -617.90  บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เรื่องเพื่อทราบจร 
๑. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การแข่งขันประกวด Obec Award มีผู้สมัครทั้งหมด 156 รายการ แบ่งเป็นประเภทบุคคล 143 
รายการ ประเภทหน่วยงาน 13 รายการ ซึ่งยังไม่มีการก าหนดการประกวดระดับภาค ส่วนการ
ประกวดในระดับเขตก าหนดจัดประกวดในวันอาทติย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ/มอบกลุ่มพัฒนาครูฯ ด าเนินการ 
 

2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
งบปรับปรุงของส านักงานเขต ๕๐๐,๐๐๐ บาทและงบสร้างแท็งค์น้ าประปา ทางกลุ่มบริหารการเงินได้
ประกาศเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วนัท่ี ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

3. นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพม. ๓๓ 
๓.๑ การสรรหาผู้บริหาร ต าแหน่ง ผอ.รร.  

  ตามปฏิทินก าหนดไว้ จะประกาศหลักเกณฑ์การสอบในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  โดยใน
ส่วนของ สพม.๓๓ ไม่มีต าแหน่ง ผอ.รร. ว่างเลย เนื่องจากรับย้ายหมดแล้ว ส่วนการเปิดสอบจะเป็น
การเปิดสอบของเขตประถมศึกษา ซึ่งเป็นบัญชีรวมของจังหวัดสุรินทร์ จัดการสอบโดยส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.๒ สภากาแฟของจังหวัดสุรินทร์  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาชีวะศึกษาเป็นเจ้าภาพ และขอรับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานๆ ละ 3,000 บาท 
มติที่ประชุม รับทราบ/มอบกลุ่มอ านวยการด าเนินการประสานงาน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.๒ การจัดงานวันครู  
ในช่วงเช้าท าบุญตักบาตรศึกษาธิการจังหวัดขอความร่วมมือทุกหน่วยงานร่วมท าบุญตักบาตร

ร่วมกันที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลฯ ส่วนงานบูชาบูรพาจารย์ สพม. ๓๓ จะแยกจัดต่างหาก 
สถานที่ยังไม่ระบุ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.๔ การจัดงานวันเด็ก 
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์จะเป็นเจ้าภาพ จัดที่ลานเทคโนโลยีราชมงคลฯ และขอเชิญ สพม. ๓๓ 
ร่วมงาน 
 
๓.๕ การประชุม อกศจ. 
ก าหนดประชุมในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม  2561 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4. การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
รายชื่อผู้ขอรับเครื่องราชเสนอคณะกรรมการระดับเขตพิจารณา 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามทีเ่สนอ 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วนัท่ี ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

 
     ๕. กลุ่มอ านวยการ 
 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งมีการประเมินผลปีละครั้ง ไม่เกินวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
2561 รายละเอียดทางกลุ่มอ านวยการจะส่งรายละเอียดให้ทุกคนในระบบ My Office ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เพื่อพิจารณา  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ       ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น.  
 

  (ลงชื่อ)       ผู้จดรายงานการประชุม  
    (นายสิรวิชญ์  แสนดี) 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 
    (ลงชื่อ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

      (น.ส. ชูจิตร ชูทรงเดช) 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 


