
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วนัท่ี ๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๒ 

 

รายงานการประชุม 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  
วันที่ 20 มีนาคม 2562  เวลา ๐9.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมเอราวัณ 
********************************************* 

ผู้มาประชุม 
ผู้บริหารการศึกษา 
๑. นายส าเริง    บุญโต  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 
2. 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. น.ส.ชูจิตร   ชูทรงเดช ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
5. นายวัชรา   สามาลย์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. นางนวลรัตน ์  จันทร์เพ็ชร์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
7. นางปาริชาติ  เสียงสนั่น ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
8. นายเสนอ  ประพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๙. นางปฤษณา    อรรถเวทิน ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มหมายและคดี 
๑๐.นางสาวลัดดาวัลย ์ ไชยยา  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางพิชญ์สิณี  เจริญรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
2. นายสิรวชิญ์  แสนดี  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
3. นายดนัย  ค าผุย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
4. นางณัฐกานต์  ปีแหล่  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
5. นายพิจิตร   อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วนัท่ี ๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๒ 

เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. 

ก่อนระเบียบวาระ 
ไม่มี 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ขอขอบคุณบุคลากร สพม. ๓๓ ทุกคน ทีใ่ห้ความร่วมมือและร่วมงานกีฬาครู สพม. ๓๓ เกมส์ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม เม่ือวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 มติที่ประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
1. กลุ่มอ านวยการ 
 1.1 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท. ตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 มติที่ประชุม รับทราบ/หัวข้อที่ได้คะแนนน้อยให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 

 1.2 การประกาศผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ สพท.  

            มติที่ประชุม รับทราบ/หัวข้อที่ได้คะแนนน้อยให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 

2. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ จะจัดโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร
ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดและทักษะชีวิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือให้ผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับยำเสพติด ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยำเสพติด สร้ำง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหำยำเสพติดในเด็กและเยำวชน และ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ เกิดทักษะชีวิต มีควำมตระหนักรู้และ เห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักคิดวิเครำะห์ ตัดสินใจและ
แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ รู้จักกำรจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียด มีทักษะกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อ่ืน 
และมีทักษะชีวิต ในกำรป้องกันตนเองไม่ ให้ตั้ งครรภ์    ในวัยรุ่ น  และไม่ เกี่ ยวข้องกับยำ เสพติด                          
นอกจำกนี้เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ง ให้เครือข่ำยกองลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด ในสถำนศึกษำ สำมำรถด ำเนิน
กิจกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วนัท่ี ๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๒ 

โดยมีกองลูกเสือโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน ๓๖ แห่ง มีลูกเสือเข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน
ทั้งสิ้น  ๓๒๐  คน ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ จ ำนวน ๓๖ คน วิทยำกร/เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน ๔๐ คน รวมทัง้สิ้น ๔๐๐  คน โดย
จัดอบรมระหว่ำงวันที่  ๒๗–๒๙  มีนำคม  ๒๕๖๒  ณ  ค่ำยลูกเสือชั่วครำวโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  อ ำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๓.๑ การประชุมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาแก่โรงเรียนในสังกัด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ (ผู้อ านวยการโรงเรียน, 
หัวหน้างานหลักสูตรและครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต ในสังกัดสหวิทยาเขต ๑-๔) และรุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๒ (ผู้อ านวยการโรงเรียน, หัวหน้างานหลักสูตรและครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจิตร ในสังกัดสห
วิทยาเขต ๕-๘) ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.๒ การอบรมปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม IEP ONLINE แก่ครูผู้สอนนักเรียนเรียนรวมและพี่เลี้ยง
นักเรียนพิการเรียนรวม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาจะอบรมปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม IEP ONLINE แก่ครูผู้สอนนักเรียนเรียนรวมและพ่ีเลี้ยงนักเรียน
พิการเรียนรวมทั้ง ๒๓ โรงเรียน เพ่ือติดตั้งและพัฒนาโปรแกรม IEP ONLINE ในการขอรับสื่อ บริการอ่ืนใดทาง
การศึกษาเพ่ือนักเรียนพิการเรียนรวม ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๓ ก าหนดการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา จะจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในวันที่  
1 เมษายน ๒๕๖๒ กลุ่มใดมีวาระการประชุมกรุณาน าส่งภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม 2562 ทาง E-mail 
pubsurin@secondary33.go.th 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
 
 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วนัท่ี ๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๒ 

๓.๔ ร่างแนวทางการนิเทศ ติดตามการด าเนินการของโรงเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  
 การสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู เน้นกระบวนการ Lesson Study  และประเมิน smart teacher 
โดยให้โรงเรียนคัดเลือกและเสนอชื่อครูที่จะรับการประเมินแจ้งมายังเขตพ้ืนที่ในห้วงเวลาที่ก าหนดจากนั้นทีม
นิเทศจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะก าหนดปฏิทิน เพ่ือลงนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

มติที่ประชุม รับทราบ/มอบ ศน. จัดท าแผนการนิเทศ 

4. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๘  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

  ตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับมอบหมำยเป็นเจ้ำภำพ
ในกำรจัดประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๘ ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๑  
โดยก ำหนดให้มีกำรประเมินผลงำนผู้เข้ำประกวดรำงวัล ในระหว่ำงวันที่ ๗ – ๙ มีนำคม ๒๕๖๒ นั้น 

  กำรด ำเนินกำรประกวดฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ประกำศผลกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ 
สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๘ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับรำงวัล จ ำนวน  ๙๕  รำยกำร/ประเภท  (จ ำนวนทั้งหมด ๙๙ รำยกำร)  ดังนี้ 
  ๑. ชนะเลิศเหรียญทอง   จ ำนวน  ๒๒  รำยกำร 
  ๒. รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ (เหรียญทอง) จ ำนวน  ๒๐  รำยกำร   
  ๓. รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ (เหรียญทอง) จ ำนวน  ๑๓  รำยกำร 
  ๔. เหรียญทอง    จ ำนวน  ๑๐  รำยกำร 
  ๕. เหรียญเงิน    จ ำนวน  ๑๙  รำยกำร 
  ๖. เหรียญทองแดง   จ ำนวน   -    รำยกำร 
  ๗. เข้ำร่วม    จ ำนวน   ๑๑ รำยกำร 

  เป็นตัวแทนเข้ำร่วมประกวดรำงวัลระดับชำติ จ านวน  ๖๖ รายการ ในระหว่ำงวันที่ ๒๗ – 
๒๙ มีนำคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมภูเขำงำมรีสอร์ท จังหวัดนครนำยก  

มติที่ประชุม รับทราบ/มอบกลุ่มพัฒนาครูฯ สรุปที่มาของรายชื่อตัวแทนที่เข้าร่วมประกวด
ระดับชาติจ านวน ๖๖ รายการ  

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วนัท่ี ๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๒ 

๕. กลุ่มการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕.1 การรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเช่า

อินเทอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 เป็นเวลา 6 เดือน ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และโรงเรียนในสังกัด โดยใช้งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับ
โรงเรียนปกตงิบด าเนินงาน รายการค่าสาธารณูปโภค เพ่ือเบิกจ่ายให้แก่โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็น
เวลา 6 เดือน นั้น  

  เพ่ือให้การจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 เป็นเวลา 6 
เดือน เป็นไปตามการเบิกจ่ายจริงตามที่โรงเรียนได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลในการ
จัดสรร    ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตครั้งต่อไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงให้โรงเรียนใน
สังกัดด าเนินการกรอกข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
เพ่ือการศึกษาทางเว็บไซต์ obecnw.bopp.go.th ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๕.2 การใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 
  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต

ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง เพ่ือเป็นการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา ท าให้การเข้าถึงระบบเครือข่ายสารสนเทศและ
อินเทอร์เน็ตนั้นกระท าได้ง่ายขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการน าไปใช้
ในทางที่ผิดและเสี่ยงที่จะเกิดภัยคุกคามต่อชีวิตเพ่ิมขึ้น ทั้งจากความตั้งใจของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
มิจฉาชีพ หรือผู้ไม่ประสงค์ดี ใช้อินเทอร์เน็ตในการก่ออาชญากรรมและแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 
นั้น  

  ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ก าชับให้โรงเรียนในสังกัดค านึงถึง
การควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม การระบุตัวตน การตรวจสอบการใช้งาน การจัดเก็บข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ และระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือป้องกันข้อมูลทางราชการจากภัยคุกคามต่างๆ 
และเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขโดย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วนัท่ี ๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๒ 

6. กลุ่มกฎหมายและคดี 

1. ฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริต 

  ขอให้บุคลากร ที่ปฏิบัติงานใน สพม.33 ส่งข้อมูลส่วนบุคคล ตามโครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริต เพ่ือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาออนไลน์ ได้ที่ 
https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/law-spm-33/ita-rongreiyn-sucrit/khxmul-
bukhlakr-khet 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฎิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เพื่อพิจารณา   

 4.1 (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 มติที่ประชุม ให้เลื่อนไปพิจารณาในวันที่ 4 และ ๙ เมษายน 2562 

 4.2 การจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี 2562 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ/ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การเขียนโครงการ ด าเนินการ ท าป้ายไวนิล ท าซุ้มถ่ายภาพ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ มอบ กลุม่อ านวยการ  
2. เบิกจ่ายเงิน มอบ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
3. การแสดงจ านวน 1 รายการ มอบ ศน.ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์  
4. การจัดหาของขวัญ มอบ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
5. งานพิธีการ มอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6. ปฏิคม มอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูฯ กลุ่มกฎหมาย กลุ่ม DLICT และ หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 
7. การแต่งกายไปร่วมงาน 

7.1 ชาย เสื้อโทนสีเหลือง นุ่งผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้าคาดเอว 
7.2 หญิง โจงกระเบน เสื้อไหมโทนสีเหลือง 

8. ก าหนดจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ สถานที่ สวนป่ารีสอร์ท 

https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/law-spm-33/ita-rongreiyn-sucrit/khxmul-bukhlakr-khet
https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/law-spm-33/ita-rongreiyn-sucrit/khxmul-bukhlakr-khet


  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๗ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วนัท่ี ๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๒ 

๔.๓ การพิจารณาอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายท่ีเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จากการคืนค่าตอกเสาเข็ม งบผูกพัน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

     ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ (รายการผูกพัน) จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้าง
อาคารเรียนที่มีราคาต่อหนว่ยตัง้แต่ ๑๐ ล้านบาท จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจด็ล้าน
หกแสนบาทถ้วน)  ซึ่งได้ด าเนินการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว   

     ข้อเท็จจริง 

              ๑. จากการด าเนินงานตามแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   จน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้แล้ว มีเงินงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย จากการคืนค่าตอกเสาเข็ม 
จ านวนเงินทั้งสิ้น ๔๓๒,๔๖๖.๗๘  บาท (สี่แสนสามหม่ืนสองพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) 

                       ๒. การตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค เพ่ือป้องกันปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างช าระก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  มีการจัดตั้งงบประมาณส าหรับค่า
สาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นเงิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งคาดว่าไม่เพียงพอ  จึงมีความ
ประสงค์ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการคืนค่าตอกเสาเข็ม จากแผนงานพ้ืนฐานด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
                       ๓. สพม.๓๓และโรงเรียนในสังกัด ขอสนับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภคเพ่ือป้องกันปัญหา
ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๕ แห่ง จ านวนเงิน ๔๓๒,๔๖๖.๗๘ บาท
(สี่แสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) ดังนี้ 
                            ๓.๑  สพม.33  เป็นเงิน ๒๕๒,๔๖๖.๗๘ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบหก
บาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)   
                          ๓.๒  โรงเรียนพนมดงรักวิทยา เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
                          ๓.๓  โรงเรียนกาบเชิงวิทยา เป็นเงิน ๒0,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
       ๓.๔  โรงเรียนเมืองบัววิทยา เป็นเงิน ๒0,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)       
                          ๓.๕  โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
                          ๓.๖  โรงเรียนแร่วิทยา เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วนัท่ี ๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๒ 

                    ระเบียบกฎหมายหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
                       หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๕๖๓  ลงวันที ่
๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการใช้เงนิเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แจ้งให้สพท.
ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณทุกรำยกำรและด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเรียบร้อยแล้วมีเงินงบประมำณเหลือจ่ำยจำก
กำรด ำเนินกำรให้คืนงบประมำณเหลือจ่ำย ยกเว้นเงินเหลือจ่ำยจำกกำรคืนเงินค่ำเสำเข็มงบประมำณรำยกำร
ผูกพัน  
 เสนอเพื่อโปรดพิจารณา ขอควำมเห็นชอบอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมำณรำยจ่ำยที่เหลือจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการค่าสาธารณูปโภค ส าหรับสพม.๓๓ และโรงเรียนในสังกัด เพ่ือป้องกัน
ปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างช าระก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวนเงิน ๔๓๒,๔๖๖.๗๘ บาท(สี่แสนสาม
หมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ดังนี้ 
                            ๑.  สพม.33  เป็นเงิน ๒๕๒,๔๖๖.๗๘ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบหก
บาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)   
                          ๒.  โรงเรียนพนมดงรักวิทยา เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
                          ๓.  โรงเรียนกาบเชิงวิทยา เป็นเงิน ๒0,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
       ๔.  โรงเรียนเมืองบัววิทยา เป็นเงิน ๒0,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)       
                          ๕.  โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
                          ๖.  โรงเรียนแร่วิทยา เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้โอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบด าเนินงาน  รำยกำรค่ำสำธำรณูปโภค เพ่ือ
ป้องกันปัญหำค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงช ำระก่อนสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำหรับ สพม.๓๓ และโรงเรียนใน
สังกัด  จ ำนวน ๕ แห่ง จ ำนวน ๒๕๒,๔๖๖.๗๘ บำท ดังนี ้
                 ๑. สพม.33  เป็นเงิน ๒๕๒,๔๖๖.๗๘ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบหกบาท
เจ็ดสิบแปดสตางค์)   
                         ๒. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
                         ๓. โรงเรียนกาบเชิงวิทยา เป็นเงิน ๒0,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
      ๔. โรงเรียนเมืองบัววิทยา เป็นเงิน ๒0,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)       
                         ๕. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
                         ๖. โรงเรียนแร่วิทยา เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
  
                     มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๙ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/ หน่วย วนัท่ี ๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ        

  ขอความร่วมมือบุคลากร สพม. ๓๓ ร่วมบริจาคเงิน ช่วยเหลือค่าเดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์           
ที่ประเทศสิงคโปร์ ของโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมป ์ร่วมบริจาคได้ที่กลุ่มอ านวยการ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น.  
 

  (ลงชื่อ)       ผู้จดรายงานการประชุม  
    (นายสิรวิชญ์  แสนดี) 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 
    (ลงชื่อ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

      (น.ส. ชูจิตร ชูทรงเดช) 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 


