
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 

รายงานการประชุม 
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  

คร้ังที่ ๘/๒๕๖๐ 
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 
ผู้มาประชุม 

๑. นายส าเริง บุญโต รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประธานที่ประชุม 
เขต 33 

 ๒. นายจ าลอง ผู้สมเก่า รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 
 ๓. ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยหรือตัวแทนทุกกลุ่ม/หน่วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓  
 ๔. ผู้บริหารสถานศึกษา/ตัวแทน 85 โรงเรียน 
 ๕. เจ้าหน้าที่ สพม.33 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายกฤษ ละมูลมอญ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 
ไปราชการ 

 ๒. นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ไปราชการ 
 ๓. นายสนอง สินโพธิ์       ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   ไปราชการ 
ด าเนินการก่อนวาระประชุม 
 ๑. พิธีมอบโล่และเหรียญรางวัลชนะเลิศกรีฑาให้กับนักเรียนโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม  
 -กรีฑานักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคชนะเลิศวิ่ง 3000 เมตร น.ส.วาสนา อาญาจงสวัสดิ์ 
 - การแข่งขันกีฬารักบี้ 7 คนอายุไม่เกิน 15 ปีตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภททีม 
 - การแข่งขันกีฬารักบี้ 7 คนอายุไม่เกิน 15 ระดับประเทศ ประเภททีม 

ผู้ฝึกซ้อม นายเอกณรงค์ อุ่นศรีและนายณัฐธร อุดมศิริพงษ์ อ านวยการฝึกซ้อม ผอ.ทวีโชค งามชื่น 
 ๒. มอบเงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยได้แก่นางสาวพวงเพชร อนันต์เชื้อ โรงเรียนดอนแรดวิทยา 
  ซึ่งประสบเหตุไฟไหม้บ้านที่อาศัย โดยการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมสมทบทุน 
  ในครั้งนี้ด้วย 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑. ขอขอบคุณโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมที่ได้พัฒนาผู้เรียนด้านกีฬา จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และ
ขอขอบคุณผู้บริหารทุกคนที่ร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยในวันนี้ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

 2. ขอขอบคุณผู้บริหารทุกคนในรายงานมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาตามร่างเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาใหม่ที่ได้ประชุมที่รร.แอมบาสเดอร์พัทยา ปรับปรุงจากปี 52 ประกาศใช้ปี 60 
ซึ่งแบ่งเป็น 8 งานแต่โครงสร้างการบริหารขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงเรียน สามารถบริหารภายใต้กรอบ 4 งาน
เดิม 
 3. ขอบคุณโรงเรียนรามวิทยาที่ได้ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน ไอซียูที่ได้จัด
ค่ายนักเรียนจนแล้วเสร็จ เรียบร้อยด้วยดี  
 4. ช่วงนี้เป็นช่วงการอนุมัติแต่งตั้งระดับ 11 ของกระทรวงศึกษาธิการมีการโยกย้ายสับเปลี่ยน
ของผู้บริหารระดับสูง  
 5. กระบวนการคัดเลือกผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ด าเนินการแล้วเสร็จมีการเปลี่ยนแห
ลงหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากเดิม การคัดเลือกจะแบ่งเป็น2 กลุ่ม คือกลุ่มประสบการณ์และการสอบทั่วไป ในปีนี้มี
กระบวนการคัดเลือกเป็น 3 ส่วนคือภาค ก ภาค ข และภาค ค เพียงกลุ่มเดียว ซ่ึงการคัดเลือกในครั้งนี้ผู้บริหารทุก
ท่านมีส่วนร่วมในการคัดเลือก  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
 ด้วยฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.ooน.  ณ  โรงเรียนบัวเชดวิทยา อ าเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณา โดย
สามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุม ได้จากหน้าเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ (รูป
ครุฑ) (แจ้งแก้ไขที่กลุ่มอ านวยการ) 
 
 
 
 มติที่ประชุม มีมติรับรอง 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๓.๑ กลุ่มอ านวยการ 
  ๓.๑.๑พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
   ก าหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
   ๑)  หมายก าหนดการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  
    ๒) ส่วนภูมิภาคร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมกับส่วนกลาง ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม 
๒๕๖๐  



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

    ๓) หลักการจัดสถานที่ประกอบพระราชพิธีทั่วประเทศซึ่งมีจ านวน ๘๗๘ แห่งเป็น
โดยใช้ วัดเป็นสถานที่ประกอบพิธี จ านวน ๖๖๙ แห่ง สถานที่อ่ืนๆ ๒๐๙ เน้นให้ดูแลในเรื่องของความสะอาด 
เรียบร้อย ซึ่งอยู่ในการดูแลของจังหวัดสุรินทร์ โยธาธิการและผังเมือง 
     ๔) ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แต่ละจังหวัดจัดขึ้นตามแบบที่กรมศิลปากรก าหนด มี ๓ 
แบบคือขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ให้ทุกแห่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๖๖๐  
    ๕) การข้ึนวางดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคให้เริ่มด าเนินการได้ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น.
เป็นต้นไปซึ่งขึ้นอยู่กับจ านวนคนที่มาร่วมงาน ให้แต่ละจังหวัดก าหนดตามจ านวนคน 
    ๖) การแต่งกายให้เป็นไปที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสตรีให้เก็บ/เกล้าผมให้
เรียบร้อย 
    ๗) ให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการคัดเลือก
ภาพถ่ายเพ่ือจัดท าวารสารพระราชพิธี 
    ๘) โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ ๑-๓๐ กันยายน 
๒๖๖๐ โดยในส่วนภูมิภาคให้อ าเภอเป็นผู้รับสมัครโดยผู้ที่มาลงทะเบียนจะได้รับของพระราชทาน ซึ่งแต่ละจังหวัด
จะส่งตัวแทนไปรับของฯในวันที่ ๒ ต.ค. ๖๐รายละเอียดจังหวัดสุรินทร์จะแจ้งเพ่ือทราบและเชิญประชุมร่วมกันอีก
ในครั้งต่อไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
   ๓.๑.๒แจ้งประชาสัมพันธ์การอุปสมบทหมู่ เพ่ือบ าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
     อ้างถึงมตมิหาเถรสมาคมที่ ๓๙๔/๒๕๖๐ เห็นชอบตามที่ส านักพระพุทธศาสนา
แห่งชาติเสนอจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อบ าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยให้เจ้าคณะทุกจังหวัดร่วมกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์จัดพิธีอุปสมบทจังหวัดละ ๘๙ รูป ในระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็น
ระยะเวลารวม ๑๕ วัน ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทราบและผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ srn.onrb.go.th และส่งใบสมัครได้ที่
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ในระหว่างวันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยผู้ทีอุ่ปสมบทที่เป็นข้าราชการ
ทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ที่ลาอุปสมบทไม่ถือเป็นวันลา 
 ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาเข้าร่วม 
   ๓.๑.๓งานมุทิตาจิต  ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

       มีก าหนดการจัดงานในวันที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๐ณ โรงแรมทองธารินทร์อ าเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการจ านวน ๑๐๒ คนประกอบด้วย 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๑ คน ผู้บริหารสถานศึกษา ๑๐ คน รองผู้บริหารสถานศึกษา ๕ คน 
ข้าราชการครู ๗๙ คนและลูกจ้างประจ า ๗ คนเพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และยังอยู่ใน
ห้วงไว้ทุกข์การแต่งกายในวันงาน ฯ จึงขอนัดหมายเรื่องการแต่งกายเพ่ือในการเข้าร่วมงานดังนี้ 

      - ผู้เกษียณอายุราชการ/ผู้มาร่วมงาน แต่งกายชุดผ้าไทย สีสุภาพ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

      - ผู้บริหารสถานศึกษา ชาย/หญิง แต่งกายด้วยชุดสูท ส.บ.ม.ท ปีปัจจุบัน (ปี๖๐) 

       - ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สพม.๓๓ ชาย แต่งกายชุดงานศิลปหัตถกรรม (ไหมด าแถบ
แดง) หญิง ไทยจิตรลดาสีด าคาดสไบ(สีสุภาพ)   

   ที่ประชุมรับทราบ/ถือปฏิบัติ 

      ๓.๑.๔โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีธงชาติไทย 

        รัฐบาลโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีการประกาศใช้ธง
ไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเชิญชวนมีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีธง
ชาติไทย ซึ่งเป็นโครงการและกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการสร้างความรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทย กฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้อง การใช้ การชัก การประดับ การแสดงและการเคารพธงชาติเป็นต้นการนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาเข้าร่วมโครงการและได้แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาจัดท าโครงการและกิจกรรมดังกล่าวแล้วสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ ไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๓ ได้มีหนังสือแจ้งให้สถานศึกษาด าเนินการไปแล้วนั้น  ขอให้เร่งด าเนินการและรายงานผลฯตามแบบที่
ก าหนด  

   ที่ประชุมรับทราบ/ถือปฏิบัติ 

    ๓.๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๓.๒.๑การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARDS) ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๖๐  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาดังนี้ 
   ๑) ประเภทบุคคลยอดเยี่ยมสังกัดสถานศึกษา 
   ๒) ประเภทบุคคลยอดเยี่ยมสังกัดส านักงานเตพื้นที่การศึกษา 
   ๓) ประเภทหน่วยงานยอดเยี่ยม(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข๓) 
หมายเหตุ ตามหนังสือ สพม.๓๓  ที่ ศธ ๐๔๒๖๓/๓๗๔๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งใบสมัครประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) และ
แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐นั้น  ขยายเวลาส่งใบสมัครประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) และแบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๓.๒.๒ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรวมฤทัยธ ารง  โรงเรียนสิริน
ธร อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เรียกบรรจุ  จ านวน ๔๕ อัตรา  
๒๖ โรงเรียน ๑๑ วิชาเอก ดังนี้ 
  ๓.๒.๒.๑ วชิาเอกคณิตศาสตร์   จ านวน ๗ อัตรา 
  ๓.๒.๒.๒ วชิาเอกภาษาไทย    จ านวน ๘ อัตรา 
  ๓.๒.๒.๓วิชาเอกสังคมศึกษา   จ านวน ๘ อัตรา 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

  ๓.๒.๒.๔วิชาเอกภาษาอังกฤษ   จ านวน ๖ อัตรา 
  ๓.๒.๒.๕วิชาเอกพลศึกษา    จ านวน ๓ อัตรา 
  ๓.๒.๒.๖วิชาเอกชีววิทยา    จ านวน ๓ อัตรา 
  ๓.๒.๒.๗วิชาเอกวิทยาศาสตร์   จ านวน ๒ อัตรา 
  ๓.๒.๒.๘วิชาเอกฟิสิกส์    จ านวน ๒ อัตรา 
  ๓.๒.๒.๙วิชาเอกเคมี    จ านวน ๒ อัตรา 
  ๓.๒.๒.๙วิชาเอกสุขศึกษา    จ านวน ๑ อัตรา 
  ๓.๒.๒.๑๐วชิาคหกรรม/คหกรรมศาสตร์  จ านวน ๑ อัตรา 

 ย้ายตามผลการสอบ วิชาเอกชีววิทยาโรงเรียนสังขะ 
 อยู่ระหว่างรับราชการทหาร  วิชาเอกภาษาอังกฤษโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยรายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔ 

ที่ประชุม รับทราบ 
  ๓.๒.๓แจ้งปฎิทินการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจ า/
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  
รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๕ 

   ที่ประชุมรับทราบ 
   ๓.๓กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๓.๓.๑การติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษาโดยคณะกรรมการติดตามฯ จะออกติดตาม ในระหว่าง
วันที่ ๑-๑๕ กันยายน ๒๕๖oให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เตรียมสถานศึกษาในสังกัดจ านวน ๓ แห่ง แบ่งตาม
ขนาดสถานศึกษา (ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่) ขนาดละ ๑ แห่ง  ในการนี้ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๓ ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพ่ือเตรียมรับการประเมินตามขนาดโรงเรียนดังนี้ 
  ๑. โรงเรียนขนาดใหญ่ : โรงเรยีนวีรวัฒน์โยธิน 
 ๒. โรงเรียนขนาดกลาง  : โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
 ๓. โรงเรียนขนาดเล็ก  :  โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ขอให้ทางโรงเรียนได้เตรียมรับการประเมินดังกล่าว ดังรายละเอียดในแบบประเมินที่แนบมาพร้อมนี้(เอกสารแนบ
หมายเลข ๖)  
 ทีป่ระชุมรับทราบและโรงเรียนที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
 ๓.๓.๒การอบรมพัฒนาข้อสอบและระบบคลังข้อสอบออนไลน์ 
           กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้อบรมพัฒนาระบบคลัง
ข้อสอบออนไลน์จ านวน ๖ รุ่น ซึ่งอบรมไปแล้ว ๔ รุ่น คือกลุ่มสาระการรู้คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย และ
สังคมศึกษา เพ่ือให้ครูแกนน าดังกล่าวไปขยายผลต่อให้แก่ครูในกลุ่มสาระตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูทุกคนได้
พัฒนาข้อสอบที่จะใช้วัดผลประเมินผลผู้เรียนที่ตนเองรับผิดชอบให้ครอบคลุมตัวชี้วัดในหลักสูตร โดยจัดส่งมายังเขต
พ้ืนที่การศึกษาในรูปของคลังข้อสอบออนไลน์ ทั้งนี้ให้ครูผู้สอนทุกคนได้ออกข้อสอบตามกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ 
เลือกมา ๑ สาระการเรียนรู้ ๑ ระดับชั้น โดยออกข้อสอบให้ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด ตัวชี้วัดละ ๒ ข้อเป็นอย่างน้อย 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

เพ่ือคณะศึกษานิเทศก์และผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ช่วยประเมินแบบทดสอบที่ครูได้พัฒนาขึ้น โดยการอบรมดังกล่าว
จะแล้วเสร็จในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ 
หมายเหตุ มีบางโรงเรียนที่ครู ไม่ได้เข้ารับการอบรมตามสาระที่ก าหนด ขอให้โรงเรียนได้จัดครูเข้ารับการอบรมกับ 
 รุ่นถัดไปในวันที่ ๑๖ และ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ รายละเอียดรายชื่อโรงเรียนดังแนบ (เอกสารแนบ
หมายเลข๗) 
 ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
   ๓.๓.๓การจัดส่งสื่อต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเรียนการสอน(DLIT)  
  ขอแจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ได้จัดส่งสื่อต้นแบบการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนของครูในสังกัด ได้ด าเนินการคัดเลือกสื่อต้นแบบ 

(คลิปวิดีโอการสอนของครูผู้สอน)โรงเรียนละ ๑ ผลงาน เพ่ือพัฒนาเป็นสื่อต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยจัดส่งผลงานดังกล่าวมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

๓๓ภายในวันที่ ๑๕กันยายน ๒๕๖๐โดยทุกผลงานที่ส่งเข้ามาทางคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกเพ่ือมอบ
รางวัล สื่อต้นแบบดีเด่น ดังนี้ 
  ๓.๑ รางวัลชนะเลิศ  จ านวน ๑ รางวัล  ได้รับเงินสดมูลค่า ๔,๕๐๐ บาท และ
เกียรติบัตร 
 ๓.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้รับเงินสดมูลค่า๓,๐๐๐บาท และเกียรติบัตร 
 ๓.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินสุดมูลค่า ๒,๐๐๐บาท และเกียรติบัตร 
 ๓.๔ รางวัลชมเชย จ านวน ๒รางวัล ๆ ละ๑,๒๐๐บาท และรับเกียรติบัตร 
 ๓.๕เกียรติบัตรผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตามเกณฑ์การให้คะแนน 
รายละเอียดเอกสารแนบ(เอกสารแนบหมายเลข ๘) 
 ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
  ๓.๔ กลุ่มงาน ICT 
   ๓.๔.๑เรื่อง การอบรมปฏิบัติการประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพ่ือการเรียนการสอนในโรงเรียน
ประชารัฐ 
   ตามท่ีสพฐ.จัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนประชารัฐ แผนงานบูรณาการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 
กิจกรรมหลักส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ งบด าเนินงาน เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การพัฒนาครู
โรงเรียนประชารัฐ การนิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงานโรงเรียนประชารัฐ ตลอดจนการอบรมพัฒนาครูโรงเรียน
ประชารัฐในการใช้สื่อ ICT ในการเรียนการสอนนั้น 
   ในการนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสื่อด้าน ICT ที่โรงเรียนประชารัฐได้รับจัดสรร ทาง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา จัดได้จัดท าโครงการอบรมปฏิบัติการการประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพ่ือการเรียน
การสอนในโรงเรียนประชารัฐแก่ครูผู้สอนโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนละ ๙ คน (กลุ่มสาระละ  ๑ คน)  เพ่ือให้
สามารถบูรณาการสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีออนไลน์ลงสู่ห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะด าเนินการในวันที่ ๒๔ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๗ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

กันยายน ๒๕๖o ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชรทั้งสื่อให้โรงเรียนประชารัฐจัดส่งรายชื่อครูที่เข้าอบรม
ผ่านทางเว็บไซต ์gg.gg/ictpracharat๓๓ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ นี้ 
 ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
  ๓.๕กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  ๓.๕.๑ก าหนดการพิธีเปิด โครงการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ได้ด าเนินโครงการจัดงานมหกรรมวิชาการและจัดการ
แข่งขันศิลปะ หัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ระหว่างวันที่ ๘ – 
๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนสุรวิทยาคาร  โรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ความ
ละเอียดทราบแล้ว นั้น 
 ในการนี้ ก าหนดพิธีเปิด ในวันที่ ๘ กันยายน  ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดย
มีรายละเอียดก าหนดการดังนี้ 
เวลา ๐๘.๐๐น. 

– คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมกันบริเวณเปิดงาน  หอประชุม  โรงเรียน 
สุรวิทยาคาร 

เวลา ๐๙.๐๐น. 
– ประธานในพิธี นายณรงค์  แผ้วพลสงรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เดินทางมาถึง 
– ชมการแสดง จากนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร. 
– ประธานจุดเครื่องทองน้อย เพ่ือสักการะพระบรมศพบูรพมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ 
– ร่วมร้องเพลงรักพ่อ..ไม่มีวันพอเพียง. 
– ประธานเดินมาท่ี แท่นรับค ากล่าวรายงาน 
– นายส าเริง  บุญโต รักษาการ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

รายงานการจัดงานต่อท่านประธานในพิธี 
– ประธานมอบโล่ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศให้สหวิทยาเขต 
– ประธานกล่าวเปิดงาน 

เวลา ๑๐.๐น.   
- ประธานและคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๙ 

ศูนย ์
เวลา ๑๒.๐๐น.  – รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนสิรินธร  
 ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
   ๓.๖ กลุ่มนโยบายและแผน 

 ๓.๖.๑เรื่องการรายงานปริมาณงานของโรงเรียนในการจัดท าต้นทุนผลผลิต 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

  ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ขอความร่วมมือโรงเรียน
กรอกแบบปริมาณงานของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือส านักงานจะได้
รายงานให้ส านักติดตามประเมินผล รอบ ๑๒ เดือน ในตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต โดยกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์http://goo.gl/ePouuf   ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐(ตามหนังสือ ที่ ศธ
๐๔๒๖๓/๓๑๗๔  ลงวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐)ซึ่งมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานดังนี้  ๑. โรงเรียนนาบัววิทยา  
๒. โรงเรียนมหิธรวิทยา  ๓.โรงเรียนนาดีวิทยา  ๔. โรงเรียนโชคเพชรพิทยา๕. โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม  ๖. โรงเรียน
สุรินทร์ภักดี  ๗. โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร๘. โรงเรียนเมืองลีงวิทยา   ๙. โรงเรียนจารย์วิทยาคาร๑๐.
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  ๑๑. โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม  ๑๒. โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม  ๑๓.โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา  
๑๔. โรงเรียนดอนแรดวิทยา  ๑๕.โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์๑๖. โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา   
๑๗. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร(ข้อมูล ณ วันที่  ๔กันยายน ๒๕๖๐) 

 ที่ประชุมรับทราบ 
  ๓.๖.๒การติดตามเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จะด าเนินการติดตามเพ่ือการ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๓-๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะมาติดตามฯ ในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐   ส าหรับ 
รายชื่อคณะผู้ติดตามฯ มีดังนี้ 
 ๑)  นายธเนศ   ข าเกิด   ประธานคณะติดตามฯ 
 ๒)  นางภานิชา อินทร์ช้าง   ผอ. สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ 
 ๓)  นางสาวกุลธิดา อ่วมอ่ิม  นักทรัพยากรบุคคลสกก. สพฐ. 
 ๔)  นางอรางลักษณ์  มณีศิริ นักวิชาการศึกษา  สตผ. สพฐ.  โทร. 
๐๘๑๖๓๘๔๕๕๔ 
  ๕)  นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข นักวิชาการศึกษา  สตผ. สพฐ.  โทร. 
๐๘๑๙๐๒๕๘๗๕ 
 
 

ก าหนดการ 
วัน/เดือน/ปี รายการ หมายเหตุ 

วันอาทิตย์ ๑๐ ก.ย. ๖๐ เดินทางไปจังหวัดสุรินทร์  
วันจันทร์  ๑๑ ก.ย. ๖๐ ติดตามเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ณ   สพป. สุรินทร์ เขต ๒ 
 

วันอังคาร  ๑๒ ก.ย. ๖๐ ติดตามเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ณ   สพป. สุรินทร์ เขต๑ 

 

วันพุธ  ๑๓ ก.ย. ๖๐ ติดตามเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ณ   สพม. ๓๓ (สุรินทร์) 

 

http://goo.gl/ePouuf%20%20%20ภายใน


  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๙ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

วันพฤหัสฯ ๑๔ ก.ย. ๖๐ เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร  
  

ที่ประชุมรับทราบ 
 ๓.๗ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

  ๓.๗.๑สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ๑) เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ รายจ่ายประจ าณ วันที่๓๑ สิงหาคม
๒๕๖๐ 

 
รายจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ผูกพัน 

 
ร้อย
ละ 

คงเหลือ ร้อยละ 

งบบุคลากร ๖๗,๑๐๐,๘๐๐ ๕๖,๔๓๓,๕๐๖.๐๗ ๘๓.๖
๗ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑,๐๑๘,๑๘๘.๙๓ ๑๖.๓๓ 

งบด าเนินงาน ๘๕,๔๖๔,๑๐๕.๘๐ ๖๑,๓๔๔,๘๙๙.๗๓ ๗๑.๗
๗ 

๒๒๐,๙๒๐ ๐.๒๖ ๒๓,๙๐๘,๒๘๖.๐๗ ๒๙.๙๗ 

เงินอุดหนุน ๔,๗๑๐,๐๐๐ ๔,๗๑๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
งบลงทุน ๙๓,๗๑๕,๓๖๐.๒๐ 

 
๗๗,๔๒๖,๕๘๔.๐๔ ๘๒.๖

๒ 
๑๓,๒๘๖,๕๗๑.๐
๒ 

๑๔.๑
๘ 

๓,๐๐๘,๑๔๑.๑๔ ๓.๒๑ 

รวม 
 

๒๕๑,๓๔๑,๑๖๑ ๑๙๙,๙๐๔,๙๘๙.๘๔ ๗๙.๕
๔ 

๑๓,๕๐๗,๔๙๑.๐
๒ 

๕.๓๗ ๓๗,๙๓๔,๖๑๖.๑๔ ๑๕.๐๙ 

เป้าหมายการเบิกจ่าย  ไตรมาสที่ ๔ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  งบลงทุนไม่น้อยกว่า ๘๗%  งบรายจ่ายประจ า  ๙๘%   
ภาพรวมทุกงบไม่น้อยกว่า  ๙๖ % 
  จากตาราง เข้าสู่ไตรมาสที่ ๔  งบลงทุน ผลการเบิกจ่าย  ๘๒.๖๒% และภาพรวมผลการเบิกจ่าย 
๗๙.๕๔%ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการโอนเงินงบประมาณมาในช่วงต้นเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๐ ลาย
รายการ หมายเหตุ  งบลงทุนที่วงเงินเกิน ๒ ล้าน ที่มีเงินคงเหลือจากการจัดจ้าง(ท าสัญญา) สพฐ.ดึงเงินกลับไป
หมดแล้ว 
   ๒) วงเงินไม่เกิน  ๒  ล้าน จัดสรร/อนุมัติสิงหาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๑๔ โรง ๔,๒๗๓,๑๐๐ 
บาท ผูกพันแล้ว ๓,๑๐๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๑๗๑,๑๐๐ บาท  (ปราสาทเบงวืยา/ตานีวิทยา) 
 ๓) วงเงินเกิน ๒ ล้าน ต้องเบิกจ่ายตามงวดงานสรุปที่ยังไม่เบิกจ่าย๓โรง 
  ๓.๑) รร.รามวิทยารัชมังคลาภิเษก จ านวนเงิน ๑,๙๙๕,๒๗๑.๐๒  บาท 
 ๓.๒) รร.วังข่าพัฒนา            จ านวนเงิน ๔,๐๙๔,๓๐๐      บาท 
 ๓.๓) รร.ศรีณรงค์พิทยาลัย  จ านวนเงิน        ๔,๐๙๕,๐๐๐  บาท 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ในช่วงไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามหนังสือ สพฐที่ ศธ๐๔๐๐๒/ว๓๕๗๓ ลงวันที่ ๑๕  สิงหาคม 
๒๕๖๐  ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ส่วนราชการต้องมีผลการเบิกจ่ายสะสมทุกงบรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ กรณีงบ
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ และงบกลาง(กระตุ้นเศรษฐกิจ) ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งจะมีผลต่อตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการด้วย 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๐ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

  ในการนี้ สพม.๓๓ จึงขอให้ทางโรงเรียน เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ กรณีส่งเบิกจ่ายไม่ทันตามก าหนดให้รายงานปัญหาอุปสรรค หรือยืนยันจะท าการ
เบิกจ่ายได้วัน.....ให้ระบุชัดเจน 
 ที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
  ๓.๗.๒แจ้งอนุมัติเงินประจ างวดปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
   ๑) แจ้งอนุมัติเงินงวด เพ่ิมเติม 
     ๑.๑)งบอุดหนุน  สพฐ.แจ้งโอนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๓๐% )โอนเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของโรงเรียนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่  ๒๗  กรกฎาคม ๒๕๖๐  ขอให้โรงเรียนแจ้งเจ้าหน้าที่ไป
ตรวจสอบยอดเงิน และออกใบเสร็จรับเงิน ระบุรับจาก สพฐ.  จัดส่งใบเสร็จรับเงิน สพม.๓๓ โดยด่วน 
     ๑.๒) งบลงทุน  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 
๑๔ โรง เงิน ๔,๒๗๓,๑๐๐ บาท 
    ๒) งบด าเนินงาน 
      ๒.๑) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครู๑๐,๐๐๐ บาท/ คน   จ านวน  
๖,๒๑๕,๙๔๘ บาท 
       ๒.๒) ค่าใช้จ่ายด าเนินการโครงการ HUBรร.ประสาทวิทยาคาร เงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
      ๒.๓) ค่าใช้จ่ายสอบวิทย์คณิต์          เงิน  ๑๓๖,๓๖๐  บาท 
      ๒.๔) ค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา รร.ศรีปทุมพิทยาคม   เงิน   
๕๐๐,๐๐๐ บาท 
      ๒.๕) ค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบ ประปา สพม.๓๓  เงิน    ๘๙,๕๐๐ บาท 
      ๒.๖) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินการโรงเรียนน้อง รร.วีรวัฒน์โยธิน เงิน 
๑๐๐,๐๐๐  บาท 
      ๒.๗) ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนเพื่อการมีงานท า 
๓๔  โรง  เงิน ๑,๔๐๖,๔๐๐  บาท 
       ในการนี้ สพม.๓๓ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการที่แจ้งจัดสรร
และอนุมัติตั้งแต่๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน ให้ส่งเอกสารหลักฐานให้สิ้นเสร็จภายในเดือน ๑๕  กันยายน    
๒๕๖๐ ส าหรับโครงการที่แจ้งจัดสรร/อนุมัติตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้จัดส่งให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถ้าส่งไม่ทันตามก าหนดเงินงนนั้นต้องไปพับ แสดงว่าไม่ประสงค์ใช้จ่ายเงิน 
 ที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
  ๓.๗.๓ การเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ด้วยจังหวัดสุรินทร์ จัดส่งหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๐๒.๕/ว๓
๐๗ ลงวันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐  แจ้งเรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐   -ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ส่วนราชการอยู่การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีพ.ศ.๒๕๕๒-
๒๕๕๙ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ถึงวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ และเงิน



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

งบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๐ ยังมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณข้างต้นดังกล่าว ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน 
ใบสั่งซื้อสั่งจ่าย(  ) รายการปรับหมวดรายจ่าย และรายการเบิกหักผลักส่งในระบบ  ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อเป็นการเตรียมการขอใช้จ่ายเงินงบประมาณปีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน สรุปให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๑) การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไว้เบิกเหลื่อมปี  กรณีมีหนี้ผูกพันวงเงิน
ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปและท าPO แล้ว ให้ส่งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หากเบิกจ่ายไม่ทัน 
เงินงบประมาณนั้นต้องพับไป 
  ๒) การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  ต้อง
ส ารองเงินประเภท CF เงื่อนไขได้รับอรุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจนถึงวันท าการสุดท้ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
เท่านั้น 
  ๓) การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ต้องส ารองเงินประเภท CF 
ในการนี้ สพม.๓๓ จึงขอให้โรงเรียน กลุ่ม ศูนย์ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ต้องเอกสารหลักฐานภายในวันที่ ๑๕  
กันยายน  ๒๕๖๐ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๓.๗.๔การเบิกเงินหรือยืมเงินโครงการพัฒนาครู ๑๐,๐๐๐ บาท/ คน จ านวนเงิน 
๑๓,๒๑๕,๙๔๘ บาทสพฐ.แจง้การโอนเงินงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 ๑) ครั้งที่ ๑ ตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ๐๔๐๐๒/ว ๓๐๓๑ ลงวนัที่ ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๐  เงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๔๒๖๐๔๒๐๐๐๐๐๐ รหัสกิจกรรม
หลัก ๒๐๐๐๔๓๒๐๐L๓๕๔๗ 
 ๒) ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ๐๔๐๐๒/ว ๓๐๓๑ ลงวนัที่  ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๐  เงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๔๒๖๐๐๒๐๐๐๐๐๐ รหัสกิจกรรมหลัก 
๒๐๐๐๔๓๒๐๐L๓๕๒๓ 
 ๓) ครั้งที่ ๓ ตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ๐๔๐๐๒/ว ๓๖๑๘ ลงวนัที่  ๑๖  สิงหาคม 
๒๕๖๐  เงิน ๖,๒๑๕,๙๔๘ บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) รหัสงบประมาณ 
๒๐๐๐๔๒๖๐๐๒๐๐๐๐๐๐ รหัสกิจกรรมหลัก ๒๐๐๐๔๓๒๐๐L๓๕๒๓ 
   ตรวจสอบการอนุมัติในระบบ ณ วันที่  ๒  กันยายน   ๒๕๖๐  จ านวน ๘๓ โรง 
จ านวนผู้ลงทะเบียนหลักสูตร ๑,๙๓๖  คน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๓๐,๓๑๙  บาท  อนุมัติครั้งสุดท้ายวันที่ ๒ 
กันยายน ๒๕๖๐  ไม่อนุมัติ ๕  ราย เป็นรายการที่อบรมเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพราะเป็น
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
สรุปการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาครูณ วันที่   ๒  กันยายน   ๒๕๖๐ 
ครั้งที ่ จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐.๐๐  
๒, ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐๐ ๐.๐๐  
๓ ๖,๒๑๕,๙๔๘ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๒๑๕,๙๔๘  
รวม ๑๓,๒๑๕,๙๔๘ ๘,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๗๑๕,๙๔๘  



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 

กล ุม่อ ำนวยกำร  

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต ๓๓ 

  บัดนี้ได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สรุปจ านวนผู้เข้ารับการอบรมและ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภายในวันที่  ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ กรณีมีเงินจ่ายจากโครงการดังกล่าวหลังจาก
รายงานผลการใช้จ่ายเงินแล้ว ห้ามมิให้ใช้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันรายการใดๆอีก ในการนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จึงขอให้ทางโรงเรียนแจ้งข้าราชการครูที่ลงทะเบียนในระบบพัฒนาครูด าเนินการ 
ดังนี้ 

๑. กรณีท่ีไปอบรมแล้วตั้งแต่ กรกฎาคม – ๓ กันยายน ๒๕๖๐  แต่ไม่ได้ยืมเงิน ให้ส่งเอกสารหลักฐานขอ 
เบิกภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐เท่านั้น 
 ๒. กรณีท่ีจะไปอบรม ๑๐ กันยายน -๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ส่งสัญญายืมพร้อมเอกสาร ภายในวันที่ ๖ 
กันยายน  ๒๕๖๐เท่านั้น 
 ๓. ส าหรับข้าราชการที่ยืมเงินไปอบรมแล้ว ตั้งแต่ กรกฎาคม  - ๓ กันยายน ๒๕๖๐  เมื่อเดินทางกลับจาก 
อบรมแล้ว ขอให้เร่งรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งใช้เงินยืมโดยด่วน พร้อมเงินสดคงเหลือ(ถ้ามี) ส่งคืนภายในวันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๐ 
 ๔. ข้าราชการที่ลงทะเบียนในระบบแล้วแต่ไม่ได้ไปอบรม ให้ท าหนังสือชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นภายใน               
วันที๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
 ๕. กรณีข้าราชการยืมเงินไปแล้วแต่ไม่ได้อบรม ให้ท าหนังสือชี้แจงเหตุผล พร้อมน าเงินสดส่งคืนภายใน 
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
ข้อสังเกต ข้อตรวจพบและปัญหาอุปสรรค 
 ๑. การส่งยืม บางรายยืมซ้ าเนื่องจากติดสัญญายืมเงินโครงการขนาดเล็ก /โครงการพัฒนาครูต้องส่งใช้เงิน 
ยืมสัญญาเดิมก่อนจึงจะยืมสัญญาใหม่ได้ 
 ๒. ให้แนบส าเนาเอกสารขออนุญาตไปราชการ กรณีต่างจังหวัด .เขต อนุมัติพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
จะใช้ค าสั่งโรงเรียนอนุญาตให้ไปราชการ แนบไม่ได้ 
 ๓. ให้แนบส าเนาเอกสารขออนุญาตไปราชการ กรณีภายในจังหวัดสุรินทร์ ผอ.รร. อนุมัติพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
 ๔. ให้แนบส าเนาตาราง/ก าหนดการอบรม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 ๕. กรณียืมเงิน ให้ผู้ยืมลงลายมือผู้จ่ายเงินทุกช่องในแบบรายงานการเดินทางไปราชการ 
 ๖. แบบ บก๑๑๑ ให้ระบุรายละเอียด การเดินทางโดยพาหนะ..........จากบ้านเลชที่.........หมู่ที่.........ต าบล
........อ าเภอ.......จังหวัด …….ถึงสถานท่ีอบรม.....................ที่อยู่เลขที่.........หมู่ที่..........ต าบล.........อ าเภอ...........
จังหวัด.......................โดยให้ลงรายละเอียดการเดินทางทุกข้ันตอน.ให้ชัดเจน 
 ๗. ต้องเป็นใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน  จะใช้ใบส าคัญรับเงินค่าลงทะเบียนไม่ได้ 
 ๘. การท าหนังสือน าส่ง ระบุเรื่องให้ชัดเจน  เช่น 
 ๘.๑ กรณียืมเงิน  ให้ระบุ เรื่อง ขอยืมเงินโครงการพัฒนาครู 
 ๘.๒กรณีส่งใช้เงินยืม ให้ระบุ เรื่อง ส่งใช้เงินยืมโครงการพัฒนาครู ให้ส่งใช้เงินยืมเป็นรายๆไป เช่น นาง
ก.ยืม คนเดียว ก็ส่งใช้คนเดียว  กรณี นาง ข.ยืมและคณะ ๕ ราย ให้ส่งใช้นาง ข และคณะ ๕ ราย  



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี๘ /๖๐ 
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 ๘.๓กรณีขอเบิกเงิน(ไม่ได้ยืมเงินจาก เขต) เมื่อกลับจากอบรม รวบรวมเอกสารขอเบิก ให้ระบุ เรื่อง   
ขอเบิกเงินโครงการพัฒนาครูและให้ระบุด้วยว่า สั่งจ่าย..............(ระบุชื่อ ให้ชัดเจน) กรณียืมเงินโรงเรียน ให้ระบุสั่ง
จ่ายโรงเรียน........................ 
 ๘.๔หากมีเงินสดส่งคืน ให้รับน าส่งทันที 
 ๙. การเบิกค่าท่ีพัก ให้เบิกตามระเบียบฝึกอบรม คืนละ ๖๐๐ บาท/คน ต้องเป็นใบเสร็จรับเงิน จะเบิกค่าท่ี
พักเหมาจ่ายไม่ได้ กรณีไปอบรม ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ และขออนุญาตไปราชการ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ จะเบิกค่าท่ี
พักได้ ๑ คืน คือคืนวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ (๖๐๐ บาท ) จะขอเบิกคืนวันที่๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไม่ได้ เพราะไม่ได้
ขออนุญาตไปราชการ ถึงแม้ข้อเท็จจริงเดินทางไปตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก็ไม่สามารถเบิกได้เนื่องจากไม่ได้
ขออนุญาตไปราชการ 
 ๑๐. การเบิกค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกค่ารถรับจ้าง ค่ารถไฟ ค่ารถโดยสารปรับอากาศ ค่ารถโดยสาร
ประจ าทาง จะเบิกค่ารถยนต์ส่วนตัวไม่ได้ การขออนุญาตไปราชการภายในจังหวัดสุรินทร์ ให้ระบุขออนุญาตไป
ราชการโดยรถ......ให้ระบุชัดเจนด้วย กรณีเป็นค าสั่งโรงเรียนอนุญาตไปราชการภายในจังหวัดสุรินทร์ ต้องระบุให้ไป
ราชการโดยพาหนะรถ.......ใหร้ะบุด้วย  
 ๑๑. แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ ๘๗๐๘ ส่วนที่ ๑  (ด้านหลัง)  ช่อง................. 
เจ้าหน้าที่ ตรวจถูกต้อง   และช่อง.................. ผู้อนุมัติ.    ให้ว่างไว้   ไม่ต้องลงลายมือชื่อ กรณีส่งใช้เงินยืม  ช่อง 
...........ผู้รับเงิน  และช่อง...............ผู้จ่ายเงิน ให้ผู้ยืมลงลายมือชื่อ ส าหรับกรณีขอเบิกเงิน ช่อง........ ผู้รับเงิน ให้ผู้ขอ
เบิกลงลายมือชื่อ  แต่ช่อง........ผู้จ่ายเงิน ไม่ต้องลงลายมือชื่อ 
 ๑๒. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ ๘๗๐๘ ส่วนที่ ๒ ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วน กรณีส่งใช้เงินยืม  ช่อง ...........ผู้รับเงิน ให้ลงชื่อทุกคนที่ไปด้วย (ยืมหลายคน)  และช่อง...............ผู้จ่ายเงิน 
ให้ผู้ยืมลงลายมือชื่อ  ส าหรับกรณีขอเบิกเงิน ช่อง........ ผู้รบัเงิน ให้ผู้ขอเบิกลงลายมือชื่อ  แต่ช่อง........ผู้จ่ายเงิน ไม่
ต้องลงลายมือชื่อ 
ที่ประชุม ............................................................................................................................. ......... 
    ๓.๗.๕ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐มีผล
บังคับใช้ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 หลักการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ  (มาตรา ๘) 

(1) ความคุ่มค่า  
(2) โปร่งใส(ต้องกระท าโดยเปิดเผยและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม)  
(3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(4)  ตรวจสอบได้ (มาตรา ๘) 
 หลักเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างใหม่ 
- จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ( มาตรา ๑๑) เมื่อทราบยอเงินให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัด

จ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสานสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของ
รัฐ 

-  คัดเลือกจากคุณภาพโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ราคาต่ าสุด 
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- ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ(มาตรา ๕๑-๕๓) ก าหนดให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ประกาศราชื่อผุ้ประกกอบ
การพัสดุอ่ืนและขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 

- รวมซื้อรวมจ้างหลายหน่วยงาน 
- เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- มีเกณฑ์ประเมินผลงาน ผู้ไม่ผ่านจุถูกระงับท าสัญญากับหน่วยงานรัฐชั่วคราว 
- ก าหนดบทลงโทษผู้เกี่ยวข้อง หมวด ๑๕ ทบก าหนดโทษ  
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  มี ๓ วิธี (มาตรา ๕๕) 
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เดิม วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา e-Auction / e-market/  e-bidding ) 
๒. วิธีคัดเลือก    (เดิม วิธีพิเศษ) 
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง (เดิม วิธีตกลงราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ) 
   เพ่ือให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค 

รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอให้โรงเรียนด าเนินการดังนี้ 
  ๓.๑ยกเลิกค าสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เดิม 
  ๓.๒แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุ ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๓.๓การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงนี้ให้ใช้แบบฟอร์มเดิมไปก่อน  ส าหรับการอ้างข้อกฎหมายตา
แบบฟอร์มเดิม ให้ให้แก้ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่นี้ 
  ๔. การปฎิบัติการในระบบ e-GP  โรงเรียนสามารถด าเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นไปต้น หน้าจอจะเปลี่ยน
จากลูกบอล เป็นรูปขนมชั้น ต้องลงรายละเอียดทุกข้ันตอน และมีไฟล์แนบ และจะต้องใช้รหัสหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็น
หลัก 
  ๕. การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.นี้ ต้อง 
 ๕.๑ท าแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง  เจ้าหน้าที่เสนอผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ น าขึ้นหน้าเว็ปไซต์ 
โรงเรียนประชาสัมพันธ์ 
  ๕.๒แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  จัดท าตารางปปช.๐๑ หรือ ตาราง ปปช.๐๗  เจ้าหน้าที่
เสนอผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ  น าขึ้นหน้าเว็ปไซต์ โรงเรียนประชาสัมพันธ์และส่งเอกสารให้  สพม.๓๓ น าขึ้น
ประกาศเผยแพร่ก าหนดราคากลางหน้าเว็ปไซต์สพม.๓๓ 
 ๕.๓เมื่อได้ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ให้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  เจ้าหน้าที่เสนอผู้บริหาร
สถานศึกษา อนุมัติ น าขึ้นหน้าเว็ปไซต์ โรงเรียนประชาสัมพันธ์ 
 ๕.๔ ทุกสิ้นเดือน ให้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน( ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างทุก)  เจ้าหน้าที่เสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ น าขึ้นหน้าเว็ปไซต์ โรงเรียนประชาสัมพันธ์ 
   เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจใน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ทาง สพม.๓๓ จึงได้ก าหนดจัดประชุมอบรมในวันที่  ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สวน
ป่ารีสอร์ท ต าบลเฉนียง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จึงขอให้ทานผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา
ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ส าหรับการปฏิบัติการงานในระบบ e-GP หน้าจอใหม่ จะจัดประขุมเจ้าหน้าที่โรงเรียน
ให้อีกครั้งหนึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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 ที่ประชุม รับทราบ/ ถือปฏิบัติ 
  ๓.๘ หน่วยตรวจสอบภายใน 
   -ไม่มีวาระประชุม- 
  
          เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
           นางปวีณา กระเวนกิจ   ผู้บันทึกรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


