
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี ๓/๖๑ 

 

รายงานการประชุม 
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  

คร้ังที่ ๓/๒๕๖๑ 
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
********************************************* 

ผู้มาประชุม  
 ๑. นายส าเริง บุญโต   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓     ประธานที่ประชุม   
 ๒. นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓     รองประธาน  
 ๓. ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยหรือตัวแทนทุกกลุ่ม/หน่วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓  
 ๔. ผู้บริหารสถานศึกษา/ตัวแทน ๘๕ โรงเรียน 
 ๕. เจ้าหน้าที่ สพม.๓๓ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    ไปราชการ 
ก่อนวาระประชุม 
 ๑. พิธีรับมอบหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๔๑ 
  โดยสโมสรไลออนส์สุรินทร์ ได้จัดพิธีรับมอบหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ                   
ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๔๑  เพ่ือมอบให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ (สุรินทร์)                 
จ านวน ๒๐ เล่ม ๒๐ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิธรวิทยา เทนมีย์มิตรประชา ศรีรามประชาสรรค์ สุรินทร์พิทยาคม 
พญารามวิทยา นาดีวิทยา ท่าสว่างวิทยา ตั้งใจวิทยาคม บุแกรงวิทยาคม หนองสนิทวิทยา ยางวิทยาคาร มัธยมจารพัต
วิทยา สินรินทร์วิทยา ชุมพลวิทยาสรรค์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ดอนแรดวิทยา หนองอียอวิทยา โคกยางวิทยา สังขะ 
ปราสาทเบงวิทยา และเมื่อเสร็จพิธีรับมอบได้มีการถ่ายรูปร่วมกัน 
 ๒. แสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรจากการแข่งขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ "ขุนด่านเกมส์"  ให้แก่ 
 ๒.๑ นายณัฐพงศ์  ศรีนนทา  นักเรียนโรงเรียนกระเทียมวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ประเภท เขย่งก้าวกระโดดชาย และได้รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภท กระโดดไกล ชาย 
 ๒.๒ ครูผู้ฝึกสอน สิบเอกวรศักดิ์  อัดโดดดอน  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
 ๓. ชมวิดิทัศน์ ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต ๑ สุรวิทยาคาร 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี ๓/๖๑ 

 ๑. ขอบคุณสโมสรไลอ้อนสุรินทร์ที่ได้มอบสารานุกรมให้แก่โรงเรียนในสังกัด 20 โรงปีนี้นโยบายให้
ความส าคัญแก่การส่งเสริมการอ่านพระราชนิพนธ์ ให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราช
นิพนธ์และสารานุกรมไทย 
 2. ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนทีได้รับรางวัลในครั้งนี้ ผู้บริหารและครูที่ช่วยพัฒนาเด็กในด้านการ
กีฬา 
 3. ขอบคุณเจ้าภาพโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร โรงเรียนขนาดเล็กที่ได้เป็นเจ้าภาพในการ
จัดประชุมครั้งนี้ 
 4. ให้แต่ละสหวิทยาเขต ค้นหานวัตกรรมใหม่ๆมาน าเสนอในที่ประชุมในคราที่มีการจัดประชุม
สัญจรเวียนไปในแต่ละสหวิทยาเขต โดยการนี้สพม.สนับสนุนงบประมาณสหวิทยาเขตละ 10000 
 5. ประเด็นส าคัญจากการเข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ 
  5.1 วันช้างไทย ก าหนดในวันที่ 13 มีนาคม 2561 เพ่ือให้ความส าคัญแก่ช้างไทย 
  5.2 ขอบคุณโรงเรียนและผู้บริหารที่ร่วมรับเสด็จและร่วมในงานคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน 
  5.3 การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า สุรินทร์เป็นพ้ืนที่สีแดงการระบาดของโรค 
  5.4 การประหยัดน้ าในช่วงหน้าแล้งและการเฝ้าระวังวาตภัยในฤดูร้อนและให้รายงานมายัง
จังหวัดสุรินทร์ในกรณีมีเหตุ 
 6. ขอขอบคุณผู้บริหารทุกโรงที่ได้ร่วมให้การต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่ได้ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 และเปิดงานโอเพ่นเฮาส์ ณ โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคารเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ประเด็นการตรวจ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนค่อนข้างสูง 
ให้แต่ละโรงเรียนตรวจสอบและปรับการรับบริการ ขอบคุณทุกคน 
 7. ขอบคุณในการด าเนินการสอบยกระดับผลสัมฤทธิ์ม.3และม.6 การสอบประเมินผลนักเรียนม.1 
ม.2 ที่ผ่านไปด้วยดี รอผล 26 มีนาและ 3 เมษา ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ตามล าดับ 
 8. งบประมาณ 40000 ที่จัดสรรให้แต่ละสหวิทยาเขตในการยกผลสัมฤทธิ์ จะมีการปรับแก้
โครงการเพื่อให้การเบิกจ่ายให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 9. ขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน obec award ที่
จังหวัดนครนายกทั้งสิ้น 39 คน โดยได้ส่งทีมศน.ไปตรวจเยี่ยมและดูนวัตกรรมที่น่าสนใจเพ่ือน ามาเผยแพร่  การนี้สพม.
ได้ขออนุญาตไปยังสพฐ.จัดท าโล่มอบแก่ผู้ได้รางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันเพ่ือที่จะได้มอบให้ในวันที่ 19 มีนาคม 
2561 หรือวันแข่งขันกีฬาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.33 
 10. จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือสรุปนวัตกรรมที่พบในการแข่งขันในครั้งนี้เพ่ือน าเสนอและ
เผยแพร่ในครั้งนี้  
 11. การประชุมสัญจร  
  11.1 ร.ร.ที่เป็นเจ้าภาพน าเสนอผลงานที่เป็นจุดเด่นจุดด้อย 
  11.2 มีคณะก ากับติดตามงานตามนโยบายผลงานที่ประสบความส าเร็จสรุปมาน าเสนอ 
  11.3 กีฬา เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัย ฝากประธานสหครั้งหน้าการประชุมสัญจร สหวิทยาเขต
สิรินธรเป็นเจ้าภาพ (4 พ.ค.) ให้คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กในสหเพ่ือเป็นเจ้าภาพ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี ๓/๖๑ 

 12. ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ เรื่อง สมาร์ททีมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา โดยได้ประกาศพร้อมกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ อยู่ในระหว่างจัดท าตัวสัญญลักษณ์
มอตโต้ และเพลงประจ า สพม.33  
 13. เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ใช้กรอบแนวทางหลักเกณฑ์เดิมอีก 1 ปี กลุ่มท่ีได้รับรางวัล
ระดับชาติต้องพิจารณาร่วมกันเนื่องจากมีจ านวนมาก การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลใช้แนวทางเดิมและ
ด าเนินการตามปฏิทิน  
 14. การสรุปผลการนิเทศของกลุ่มศึกษานิเทศก์ ให้น าผลการสังเกตการสอนครูที่มีการจัดการเรียน
การสอนในระดับดีมากน ามาเผยแพร่ ทั้งรายโรงและรายบุคคล  
 15. กีฬาครู 18-19 มีนาคม 2561 มอบหมายให้แต่ละสหวิทยาเขตมีหน้าที่ต่างๆและกิจกรรมยก
ย่องเชิดชูเกียรติระดับสถานศึกษาและระดับบุคคล  และการมอบโล่ให้แก่ผู้ไปน าเสนอโอเบ็คอวอร์ดที่ไม่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศแต่ทางเขตพ้ืนที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติ พิธีเปิดในช่วงบ่ายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
  มีกิจกรรมการรับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัด กิจกรรมสังสรรค์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ร่วมบริจาคในครั้งนี้เป็นจ านวนทั้งสิ้น 50,000 บาท  
 16. การเตรียมการประเมินคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพภายใน จะมีการตั้งคณะกรรมการ
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 1 คน ซึ่งต้องจัดท ารายงาน SAR ต้องรายงานต่อกรรมการสถ่านศึกษาและ สพฐ.และ
เผยแพร่ต่อสาธารณ  
 17. การแก้ปัญหาติด ศูนย์ ร ม ส เร่งด่วนในระดับ ม.3 และม. 6 ให้เร่งด าเนินการขยายเวลาการ
แก้ไม่เกิน 1 เทอม ตาม พรบ.สถานศึกษาแห่งชาติ ให้โรงเรียนปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
 18. ประเทศที่ดีที่สุดด้านการท่องเที่ยวและการผจญภัย ประเทศไทยอยู่ล าดับที่ 4 ประเทศท่ีมี
โอกาสเติบโตอยู่ล าดับที่ 6 ดีเด่นด้านวัฒนธรรมอยู่ล าดับที่ 8 ของโลก และเป็นประเทศที่ดีที่สุดของการเริ่มต้นของการ
ประกอบธุรกิจ 
 19. การขับเคลื่อนโครงการไทยยั่งยืนให้ผู้บริหารให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนในระดับชุมชน 
เพ่ือการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
 20. การขับเคลื่อนนโยบายของสพม.33 3 ส่วน ผู้บริหารต้องรอบรู้  
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
 ด้วยฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๘  กุมภาพันธ์
๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนสินรินทร์วิทยา อ าเภอเขวาสินรินทร์จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือให้ที่ประชุม
ได้พิจารณา โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุม ได้จากหน้าเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๓ (รูปครุฑ)(แจ้งแก้ไขที่กลุ่มอ านวยการ)  
 มติที่ประชุม มีมติรับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๓.๑ กลุ่มอ านวยการ 
   ๓.๑.๑ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูร้อน ซึ่งมีการระบาดของโรคต่างๆ และเกิดอุบัติเหตุและสาธารณภัย 
ซึ่งจะสร้างความเสียหายในแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียน เช่น ภัยแล้งมลพิษทางอากาศ หมอกควัน 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี ๓/๖๑ 

พายุฤดูร้อน หลุมยุบ และโรคที่เกิดในฤดูร้อน โรคลมแดด และการจมน้ า  สพฐ.  ให้สถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการ
รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบถึงภัย การเกิดเหตุและสา
ธารณภัยต่างๆ และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายเฝ้า
ระวังและป้องกันชีวิตและทรัพย์สินบุคคล ชุมชน สาธารณสมบัติของส่วนรวม และหากเกิดเหตุให้รายงานเบื้องต้นการ
เกิดเหตุมายัง สพม. เพ่ือที่จักได้ตรวจเยี่ยมและประเมินความเสียหายในเบื้องต้น 
     ที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

     ๓.๑.๒ สถิติการแสกนหนังสือส่งในระบบ My office รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
๓.๑.๒ ขอความร่วมมือให้โรงเรียนแสกนส่งหนังสือตามระบบที่ก าหนดทั้งนี้เพ่ือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
งานสารบรรณ  กรณีการขอไปราชการของผู้บริหารสามารถขอผ่านระบบฯ เพ่ือความรวดเร็วในการอนุมัติ  

   ที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

    ๓.๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

      ๓.๒.๑ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ อ้างถึงหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ๐๔๐๐๙/ว ๑๑๘ลงวันที่ ๘ มกราคม 
๒๕๖๑ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมก าหนดปฏิทินการด าเนินการย้ายข้าราชการครูฯ และรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมิน
ตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูฯ (กรณีปกติ)  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้แจ้ง
รายละเอียดดังกล่าว ให้โรงเรียนในสังกัดและเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนแล้ว พร้อมทั้งนี้ได้ก าหนดให้โรงเรียนในสังกัดที่มีผู้
ยื่นค าร้องขอย้ายส่งเอกสารประกอบการย้ายเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ส่ง
เอกสารประกอบการย้ายของข้าราชการครูฯ เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ขอเรียนว่ามีข้าราชการครูฯ ยื่นค าร้องขอย้าย ฯ ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และเขต
พ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ดังนี้ 

 - ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา แยกเป็น 
   ๑. ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๑๓๐ ราย ประกอบด้วย 
    ๑.๑  คุณสมบัติครบ จ านวน ๑๒๕ ราย  ดังนี ้
      - ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีปกติ จ านวน ๑๒๒ ราย 
      - ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ จ านวน     ๑ ราย 
      - ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีสับเปลี่ยน จ านวน     ๒ ราย 
    ๑.๒ ขาดคุณสมบัติ จ านวน ๕ ราย ดังนี้ 
      ๑.๒.๑ กรณีสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพม.๓๓ จ านวน     ๓ ราย 
      ๑.๒.๒ ขอย้ายกรณีพิเศษ แต่ไม่ได้เจ็บป่วยร้ายแรง ตามใบรับรองแพทย์ 
ระบุว่าสุขภาพแข็งแรง มีโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง             จ านวน     ๑ ราย 
      ๑.๒.๓ ปฏิบัติงานในต าแหน่งครูที่โรงเรียนปัจจุบัน ไม่ถึง ๒๔ เดือน นับถึง
วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอย้าย (๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)   จ านวน     ๑ ราย  



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี ๓/๖๑ 

  ๒. จากเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนที่มีคุณสมบัติครบ จ านวน ๕๙ ราย ดังนี้ 
    ๒.๑ ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีปกติ  จ านวน  ๕๙ ราย 
    ๒.๒ ยื่นค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ จ านวน    -  ราย 
         สรุปผู้มีคุณสมบัติในการยื่นค าร้องขอย้ายฯ มาด ารงต าแหน่งครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๘๔ ราย 
      - ยื่นค าร้องขอย้ายไปสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน จ านวน ๙๒ ราย 
ดังนี้ 
        ๑. ย้ายกรณีปกติ    จ านวน  ๘๔ ราย 
        ๒. ย้ายกรณีพิเศษ  จ านวน   ๘ ราย 
         คงเหลือผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้าย โดยได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพบว่า 
      ๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 
๘๖ รายดังนี้ 
        ๑.๑ย้ายกรณีปกติ            จ านวน ๘๓ ราย 
        ๑.๒ย้ายกรณีพิเศษ   จ านวน   ๓ราย 
     ๒. ขาดคุณสมบัติ จ านวน ๖ ราย ดังนี้ 
  ๒.๑ ย้ายกรณีปกติ จ านวน ๑ ราย กรณีด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา
ปัจจุบันไม่ครบ ๒๔ เดือน          
  ๒.๒ ย้ายกรณีพิเศษ จ านวน ๕ ราย ดังนี้ 
     ๒.๑.๑บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ บรรจุ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ราย 
      ๒.๒.๒  ขอย้ายเพ่ือไปดูแลยายพิการ ซึ่งเหตุผลการขอย้ายไม่อยู่
ในหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ฯ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ลว๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  จ านวน ๑ 
ราย 

   ๒.๒.๓ ขอย้ายเพื่อไปดูแลบุตร แต่จากการตรวจสอบพบว่า  
บุตรไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงเพียงต้องรักษาโดยการกินยาควบคุมสมาธิและปรับพฤติกรรม ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด จัด
ระเบียบวินัย ประกบท าการบ้านและรักษาอย่างต่อเนื่องจ านวน ๑ ราย    

   ที่ประชุม รับทราบ 

      ๓.๒.๒ การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนหลังจากนับมีตัวในวันนี้จะ
ส่งไปให้ตรวจภายใน 7 มีนาคม ซึ่งทางต้องให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม ส่วนระดับสหวิทยาเขตในวันที่ 1 เมษายน 
และพิจารณาวันที่ 2 เมษายน   

   ที่ประชุม รับทราบ 

      3.2.3 การคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ผลการคัดเลือกผ่านเกณฑ์ จ านวน 3 ราย  

   ที่ประชุม รับทราบ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี ๓/๖๑ 

    ๓.๓ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      ๓.๓.๑ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

        ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก 

       มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด จ านวน ๓๙ คน ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๓๓ ได้ไปเยี่ยมชม และให้ก าลังใจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประกวดรางวัลในครั้งนี้
ด้วย พร้อมทั้งเป็นการไปศึกษาดูงานการน าเสนอผลงาน เพื่อน ามาพัฒนาต่อยอดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
รายละเอียด ดังนี้ 

       ๑ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  จ านวน  ๑  คน 

       ๒ ลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา    จ านวน  ๑  คน 

       ๓ ครูผู้สอน      จ านวน ๒๖ คน 

       ๔ ผู้อ านวยการสถานศึกษา     จ านวน  ๖  คน 

       ๕ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา    จ านวน  ๕  คน 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๓.๓.๒ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ “รางวัลทรงคุณค่า สพม.๓๓” ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
 ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ก าหนดโครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติ เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาและครูผู้มีผลงานนวัตกรรมดีเด่น ที่น านวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการและส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ผลักดันให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมภายในหน่วยงาน จนท าให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา ต่อนักเรียน และ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ได้รับ “รางวัลทรงคุณค่า สพม.๓๓” ประจ าปี ๒๕๖๑ 
จ านวน ๓๓ รางวัล ประกอบด้วย 
 ๑. รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม จ านวน ๒๗ รางวัล 
  ๑.๑ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher จ านวน ๑๑ รางวัล 
    ๑.๒ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC พัฒนาการเรียนรู้ จ านวน ๙ 
รางวัล 
    ๑.๓ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ระดับม.ต้น/ม.ปลาย จ านวน ๒ รางวัล 
    ๑.๔ ครูผู้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมงานอาชีพ ระดับม.ต้น/ม.ปลาย จ านวน ๒ รางวัล 
    ๑.๕ ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน จ านวน ๑ รางวัล 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๗ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี ๓/๖๑ 

    ๑.๖ ครูผู้จัดกิจกรรมยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ระดับม.ต้น/ม.ปลาย จ านวน ๒ 
รางวัล 
 ๒. รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม จ านวน ๖ รางวัล 
    ๒.๑ โรงเรียนที่ด าเนินการตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ จ านวน ๑ รางวัล 
    ๒.๒ โรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จ านวน ๑ รางวัล 
    ๒.๓ โรงเรียนที่จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ระดับม.ต้น/ม.ปลาย จ านวน ๒ รางวัล    
    ๒.๔ โรงเรียนที่น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ จ านวน ๑ รางวัล 
    ๒.๕ โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ รางวัล 
 ที่ประชุม รับทราบ 
   ๓.๓.๓ การประชุม VDO Conference โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ 
 ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะด าเนินโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดการประชุมVDO Conference ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา 
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถ่ายทอดสดทางช่อง OBEC TV  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เชิญชวนท่านและข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ในวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 
 ที่ประชุม รับทราบ 
  ๓.๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   ๓.๔.๑ ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้
ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 
  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ร่วมกับส านักงานลูกเสือเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C.) ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 
  ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้แจ้งให้บุคคลากรที่ยังไม่มีคุณวุฒิทางด้านลูกเสือ
ให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรในข้างต้นพร้อมทั้งให้แนบใบสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครส่งไปยัง         
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑     

 ที่ประชุม รับทราบ 

ผอ.วรพงศ์ มีมาก : เรื่องการอบรมลูกเสือ การก าหนดหลักเกณฑ์ ระดับ ATC จ าเป็นต้องผ่านหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไปและข้ันความรู้เบื้องต้น(B.T.C.) หรือไม ่ให้น าเข้าหารือในที่ประชุมประธานสหวิทยาเขต 
  ๓.๔.๒ การจัดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา “ครูมัธยมสุรินทร์เกมส์” ครั้งที่ 
๑ ประจ าปี ๒๕๖๑  



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี ๓/๖๑ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาครู
และบุคลากรทางการศึกษา “ครูมัธยมสุรินทร์เกมส์” ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑      
ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ และสนามกีฬาโรงเรียนวีรวัฒน์โยธนิดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   ๑.๑ ประเภทกีฬาสากล กรีฑา และกีฬาพ้ืนบ้าน  ดังนี้ 
  ประเภทกีฬาสากล 
  ๑. ฟุตบอล  (ชาย)  จ ากัดอายุ ( ๑ ทีม) อายุไม่เกิน ๔๐ ปี ๖ คน อายุ ๔๑ ปีขึ้น
ไป ๔ คน ผู้รักษาประตูไม่จ ากัดอายุ ๑ คน 
  ๒. วอลเลย์บอล(ชาย,หญิง)  ไม่จ ากัดอายุ ( ๑ ทีม) 
  ๓. เปตองทีมผสม  (ชาย ๒ คน หญิง ๒ คน)  ไม่จ ากัดอายุ ( ๑ ทีม) 
  ๔. แชร์บอล  (หญิง)  อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ( ๑ ทีม)  
 ๕. เซปักตะกร้อ (ชาย) ทีม A ชุดผู้บริหาร, ทีม B ครู ๔๑ ปขีึ้นไป , ทีม C ครู ไม่
เกิน ๔๐ ปี  (มี ๓ ทีม แข่ง ๑ เซ็ต ๒๑ แต้ม) 
      ประเภทกรีฑาและกีฬาพ้ืนบ้าน 
         ๑. วิ่งผลัด ๘x๕๐ เมตร (ทีมชาย,หญิง) ๔๑ ปีขึ้นไป,ไม่เกิน ๔๐ ปี (ชาย ๒ ทีม  
หญิง ๒ ทีม) 
         ๒. วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร (ทีมชาย,หญิง) ๔๑ ปีขึ้นไป,ไม่เกิน ๔๐ ปี (ชาย ๒ ทีม 
หญิง ๒ ทีม) 
         ๓. วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน ๘x๕๐ เมตร (ทีมชาย,หญิง) ๔๑ ปีขึ้นไป,ไม่เกิน ๔๐ ปี 
(ชาย ๒ ทีม หญิง ๒ ทีม) 
        ๔. วิ่งตะขาบ ทีม ๑๐ คน๕๐ เมตร (ทีมชาย,หญิง) ๔๑ ปีขึ้นไป,ไม่เกิน ๔๐ ปี 
(ชาย ๒ ทีม หญิง ๒ ทีม) 

   ๕. อุ้มแตง ผลัด ทีมละ ๘ x ๕๐ เมตร (ทีมผู้บริหาร ชาย ๗ คน หญิง ๑ คน)  
( ๑ ทีม) 
 ๑.๒ ก าหนดการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที ่ หมายเหตุ 
วันที่ ๑๘  
มีนาคม ๒๕๖๑ 

๐๙.๐๐น.-๑๘.๐๐น. 
 

ก าหนดการจัดการแข่งขันกีฬารอบ
คัดเลือกตัวแทนสหวิทยา เขต๑-๘ 
-ฟุตบอล (ชาย) ตะกร้อ (ชาย) ทีมชุด  
-วอลเลย์บอล (ชาย,หญิง)    
-แชร์บอล (หญิง)  
- เซปักตะกร้อ  

 
 

................... 

................... 

................... 

................... 

 

วันที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๑ 

(ภาคเช้า) 
.................... น. 
 
....................น. 

 
-สหวิทยาเขตตั้งขบวนพาเหรด 
-เริ่มเดินขบวนพาเหรด 
-แข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ  

 
บริเวณสถานี
รถไฟ 
 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๙ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี ๓/๖๑ 

.................... น. 
 
(ภาคบ่าย) 
.................... น. 
 
 
 

ทุกประเภท 
 
-พิธีเปิดการแข่งขัน 
-การแข่งขันกรีฑาและกีฬาพ้ืนบ้าน 
-เริ่มประกวดการแข่งขันกองเชียร์ 
-การแข่งขันกีฬาฟุตบอล VIP 
-Sports night 
ประกวดการแสดง สหฯละ ๑ รายการ 
(เพ่ือระดมทุนช่วยเหลือนักเรียน กองทุน 
ฉก.ชน.สพม.๓๓) 

 
 
 
สนามกีฬา 
ศรีณรงค์ 
 
 

หมายเหตุ** ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 ๑.๓ ผู้รับผิดชอบกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา “ครูมัธยมสุรินทร์เกมส์” ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 
   - สหวิทยาเขต ๑  ฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา และกีฬาพ้ืนบ้าน
  

 - สหวิทยาเขต ๒  ฝ่ายสถานที่จัดงานและงานเลี้ยงสังสรรค์ภาคเย็น 
 - สหวิทยาเขต ๓  ฝ่ายพิธีเปิด-ปิด และจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 
 -สหวิทยาเขต ๔  ฝ่ายหารายได้เข้ากองทุน “ฉก.ชน.สพม.๓๓” 
 - สหวิทยาเขต ๕  ฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑา และกีฬาพ้ืนบ้าน 
 - สหวิทยาเขต ๖  ฝ่ายบันเทิงและพิธีการ  
 - สหวิทยาเขต ๗  ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาสากล  
 - สหวิทยาเขต ๘  ฝ่ายจัดกองเชียร์ พาเหรด และการแสดง  
 - สพม.๓๓  ฝ่ายจัดรางวัล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ขอความอนุเคราะห์เสนอ
รายชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม เพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ขอให้ส่งไฟล์รายชื่อทาง E-mail : supported@secondary๓๓.go.th 

 ที่ประชุม รับทราบ 
   ๓.๕ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๓.๕.๑ สรุปผลการนิเทศติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษา (ระดับเขตพ้ืนที่) 
     ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้ออกนิเทศ ติดตาม การ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ในระดับเขตพ้ืนที่ โดยสุ่มโรงเรียนจ านวน ๓๐ โรงเรียน ในระหว่างวันที่ ๘ -๓๐ มกราคม 
๒๕๖๑ เพ่ือสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในด้านการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการการนิเทศ 
ติดตาม โดยภาพรวมสรุปพอสังเขปได้ดังนี้ 
    ปัญหาที่พบ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๐ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี ๓/๖๑ 

    ๑. หลักสูตรสถานศึกษากับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ไม่เป็นไป
ในทิศทางเดียว 
   ๒. ครูบางคนจัดกิจกรรมการเรียนสอนโดยยึดคู่มือและหนังสือของส านักพิมพ์เป็นหลัก 
โดยไม่ค านึงถึงหลักสูตรของสถานศึกษา 
   ๓. การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ไม่ครอบคลุมทุกพฤติกรรม (KPA) และไม่
สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ก าหนดในหลักสูตร 
   ๔ . การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลยังไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ ตัวชี้วัด และ
มาตรฐาน ประเด็นที่โรงเรียนมีการพัฒนาขึ้น พบว่า 
    ๔.๑ ครูมีการจัดกิจกรรมที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติ Active Learning เพ่ิมข้ึน 
    ๔.๒ ครูมีการน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะสื่อ DLIT สรุปรายละเอียดดัง เอกสารแนบท้าย ๓.๕.๑ การออกนิเทศจะไม่มีการแจ้งปฏิทิน
ล่วงหน้าเนื่องจากต้องการทราบสภาพจริงของการเรียนการสอน ทั้งนี้เพ่ือให้มีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา เน้น
พฤติกรรมการสอนของครู 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
เพ่ิมเติม : การอนุมัติจบภายใน 31 มีนาคม 2561ม.3 ประกาศผลสอบ25 มี.ค. ไม่มีปัญหา แต่ม.6 ผลการสอบออกวันที่ 
3 ต้องอนุมัติจบวันที่ 4 ซึ่งก าลังอยู่ในระหว่างการปรับโปรแกรมให้ย้อนกลับไปอนุมัติจบในวันที่ 31 มีนาคม 2561 
 
ประธานเพิ่มเติม : การพัฒนาครูคณิตที่ราชภัฎสวนสุนันทา 17-18 มีนาคม 2561 โควตา 60 คน ที่ประชุมมีมติให้สห
วิทยาเขตประชุมหารือกลุ่มเป้าหมายและจ านวนคน 
   ๓.๖ กลุ่มงาน DLICT 
     3.6.1 อินเตอร์เน็ต จากการติดตามโรงเรียนน าร่องเพ่ือดูสภาพปัญหาการใช้งาน Uninet    
ซึ่งได้ติดตามดู 10 โรงน าร่อง ปัญหาคือมีการเช่าอินเตอร์เน็ตมากกว่า1 คู่สายแต่ประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ตยังไม่
เสถียร กรณีท่ีมีมากกว่า 1 เส้นให้ใช้ลักษณะของ load balance คือการแชร์อัตโนมัติในกรณีท่ีเส้นใดเส้นหนึ่งมีปัญหา 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
ผอ.ธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ : อยากให้ สพฐ.เจรจาต่อรองเรื่องราคาการเช่าสัญญาณให้เป็นราคากลางเดียวกัน 
   ๓.๗ กลุ่มนโยบายและแผน 
   ๓.๗.๑ แนวทางการสนับสนุนงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับโรงเรียนที่

ประสบวาตภัย 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ได้รับความเสียหายต้อง
ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน เกี่ยวกับแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ส าหรับการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติอย่าง
รวดเร็ว โดยก าหนดแนวทางการด าเนินการและการจัดท าข้อมูลประกอบการเสนอดังนี้ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี ๓/๖๑ 

 ๑. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการตรวจสอบ
ความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบวาตภัย และจัดท ารายละเอียดการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 ๒. ก าหนดให้จัดท าเอกสารประกอบเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เสนอ
ส านักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ภาพถ่ายความเสียหายที่เกิดข้ึนกับโรงเรียน 
  ๒.๒ ส าเนาบันทึกสมุดการอยู่เวรของครูเวรประจ าโรงเรียนที่มีการระบุวัน เวลา ใน
การเกิดวาตภัยดังกล่าว 
  ๒.๓ ส าเนาบันทึกการตรวจสอบของคณะกรรมการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
แต่งตั้ง 
  ๒.๔ รายละเอียดการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยถ้าเป็นรายการ
ปรับปรุงซ่อมแซมต้องแนบ แบบ ปร.๔ ปร.๕ และ ปร.๖ มาพร้อมด้วย (ต้องสอดคล้องกับข้อมูลตามข้อ ๒.๑-๒.๓) 
 ที่ประชุม  รับทราบ/ปฏิบัติ 
     ๓.๗.๒ การน าเสนอ VTR การขับเคลื่อนนโยบาย/กิจกรรมเด่นของโรงเรียนในสหวิทยาเขตสุ
รวิทยาคาร ได้แก่ คราวต่อไปคือสหวิทยาเขตสิรินธร 
       ๓.๗.๒.๑ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร น าเสนอเรื่องการสอนด้านอาชีพการท า
อิฐดิน ปุ๋ยหมัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน 
       ๓.๗.๒.๒ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล น าเสนอเรื่องเศรษฐกิจพอพียงในพระราชด าริ การ
สอนส่งเสริมกีฬาฟุตบอลร่วมกับสุรินทร์ซิติอะคาเดมี u๑๓ u๑๕และ u๑๗ 
       ๓.๗.๒.๓ โรงเรียนนาบัววิทยา น าเสนอด้านอาชีพ โดยการน าปราชญ์ชาวบ้านมาเป็น
วิทยากร การท าน้ าพริกตร าไร จดลิขสิทธิ์ และรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไหมสุรินทร์ 
       ๓.๗.๒.๔ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ น าเสนอด้านกรีฑาสู่ความเป็นเลิศ 
       ๓.๗.๒.๕โรงเรียนมหิธรวิทยา  น าเสนอด้านระบบดูแลนักเรียน ระเบียบวินัย และด้าน
ดนตรีไทย 
       ๓.๗.๒.๖โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา น าเสนอด้านโครงการเสริมสร้างมัคคุเทศก์ในศูนย์
การเรียนรู้เกษตรในพระราชด าริ (แซร์อทิตยา) 

 ที่ประชุม รับทราบ 
   ๓.๗.๓ ประกาศแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต ๓๓ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เอกสารแนบท้าย ๓.๗.๓ การนี้กลุ่มนโยบายเป็นเลขานุการ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
   ๓.๗.๔ การตรวจราชการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการรอบที่ ๑ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๑  เกี่ยวข้องกับนโยบายส านักงานเขตท้ังสิ้น 9 นโยบาย ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนให้ตอบข้อมูล
ตามแบบท่ีก าหนด ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2561  เตรียมความพร้อมในการน าเสนอการด าเนินการการยกระดับคะแนน 
PISA และผลการด าเนินงาน 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 ๓.๘ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี ๓/๖๑ 

   ๓.๘.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
  สรุปผลการเบิกจ่าย ทุกงบรายจ่าย ทุกแผนงาน/โครงการ  ณ วันที่   ๒๘  กุมภาพันธ์   
๒๕๖๑ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุก
หมวดรายจ่าย ณ  วันที่    ๒๘  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 
 

 
รายจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ผูกพัน 

 
ร้อย
ละ 

คงเหลือ ร้อยละ 

งบบุคลากร ๔๓,๑๑๓,๐๐๐ ๒๕,๙๔๒,๐๖๔.๙
๐ 

๖๐.๑๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๗,๑๗๐,๙๓๕.
๑๐ 

๓๙.๘๓ 

งบด าเนินงาน ๒๗,๐๘๙,๖๒๒ ๑๖,๘๒๐,๖๐๑.๒
๓ 

๖๒.๐๙ ๗๙๗,๕๒๐ ๒.๙๔ ๙,๔๗๑,๕๐๐.๗
๗ 

๓๔.๙๖ 

เงินอุดหนุน ๑๔๑,๙๗๖,๘๑
๐ 

๑๔๑,๙๓๗,๘๑๐ ๙๙.๙๘   ๓๙,๐๐๐ ๐.๐๓ 

งบลงทุน ๗๕,๐๑๑,๔๐๐ ๓๕,๒๔๓,๔๘๐.๙
๐ 

๔๖.๙๘ ๒๖,๓๑๒,๐๘๔.
๗๕ 

๓๕.๐
๘ 

๑๓,๔๕๕,๘๓๔.
๓๕ 

๑๗.๓๔ 

รวม 
 

๒๘๗,๑๙๐,๘๓
๒ 

๒๑๙,๙๔๓,๙๕๗.
๐๓ 

๗๖.๕๘ ๒๗,๑๐๙,๖๐๔.
๗๕ 

๙.๔๔ ๔๐,๑๓๗,๒๗๐.
๒๒ 

๑๓.๙๘ 

เป้าหมายการเบิกจ่าย  ไตรมาสที่ ๒  ( ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐  งบลงทุนไม่น้อยกว่า๔๐.%  งบรายจ่ายประจ า  ๕๕%   
ภาพรวมทุกงบไม่น้อยกว่า  ๕๒%) 
 ที่ประชุม รับทราบ 
    ๓.๘.๒ แจ้งอนุมัติเงินประจ างวดงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 

   ๓.๘.๒.๑ งบอุดหนุน 
     ๑) รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐(๓๐ %) เงิน๓๗,๑๕๒,๙๒๐  บาทสพม.๓๓ ได้วางฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบGFMIS และโอนเข้าบัญชี
เงินอุดหนุนโรงเรียน เรียบร้อยแล้ว  ให้ตรวจสอบยอดเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ระบุรับจาก “สพม.๓๓ “ โดยแยก
เป็นรายการ ค่าจัดการเรียนการสอน  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ( ออกใบเสร็จรับเงิน ๓ ฉบับ 
ตามรายการ) จัดส่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อไป ส าหรับการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ และระเบียบของทางราชการ 
    ๒) รายการ ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนพักนอน   เงิน ๑,๗๐๘,๐๐๐   บาท 
สพม.๓๓ ได้วางฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบGFMIS และโอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนโรงเรียน เรียบร้อยแล้ว  ให้ตรวจสอบ
ยอดเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ระบุรับจาก “สพม.๓๓ “จัดส่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อไป ส าหรับการ
ใช้จ่ายเงินอุดหนุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และระเบียบของทางราชการ 
 ๓.๘.๒.๒ งบด าเนินงาน 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี ๓/๖๑ 

  ๑) รายการค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิขาการ  เงิน 
๒๒๗,๓๐๐ บาท 
  ๒) รายการค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญกายาเสพติด    เงิน 
๔๓๕,๐๐๐  บาท 
  ๓) รายการค่าใช้จ่ายสอบวัดผลประเมินและ  เงิน ๙๒๐,๙๐๐  บาท 
 ๓.๘.๒.๓ งบลงทุน   
   - รายการ ค่าครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์ส าหรับจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ( DLIT )เงิน๒,๔๑๐,๐๐๐ บาท  จ านวน ๕๐  โรง (๕๐ ชุดๆละ ๔๘,๒๐๐ บาท) รายการครุภัณฑ์ ดังกล่าว 
สพม.๓๓ ด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรส่งหนังสือ
แจ้งโรงเรียนแล้ว   เมื่อผู้ขายส่งของ(ครุภัณฑ์) ให้คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุท าการตรวจรับ เมื่อครบถ้วนถูกต้อง 
ให้จัดส่งใบส่งของและใบตรวจรับพัสดุส่งสพม.๓๓ เพ่ือรวบรวมส่งเบิกจ่ายให้ผู้ขายต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๓.๘.๓ แจ้งการส่งใช้เงินยืมงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๐ 

   สพม.๓๓ ตรวจสอบแล้วยังมีลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จ านวน ๒ 
ราย คือ 
  ๑) นางสาวอุบลวรรณ  บุญเจียม  รร.หนองขุนศรีวิทยา สัญญายืมที่ ๒๕๔/๒๕๖๐ ลง
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เงิน ๙,๒๐๐ บาท 

  ๒) นายกิตติศักดิ์  ประดับศรี และคณะ  ๖ ราย   รร.ประสาทวิทยาคาร สัญญาเงินที่  
๑๒๙๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐   เงิน ๓๘,๘๕๖ บาท  
   สพม.๓๓ ได้แจ้งให้ส่งใช้เงินยืม เป็นหนังสือ และประสานทางทางช่องไลน์กลุ่ม 
และแจ้งในคราว ประชุมผู้บริหารประจ าเดือน ปรากฏว่ายังไม่ด าเนินการแต่อย่างใด ในการนี้เจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติ
ผู้อ านวยการส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา หักเดือน ณ ที่  จ่ายประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งจ านวนก่อนหักรายการอ่ืนๆ  

ที่ประชุม รับทราบ 
   ๓.๘.๔ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ(กบข. ) 

   ๓.๘.๔.๑ การขอรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือไปประกอบการ
ยื่นภาษีเงินได้ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๐ ได้ที่ติดต่อขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ 
   ๓.๘.๔.๒การออมเพ่ิม สมาชิก กบข.ส่งเงิน สะสม เข้ากองทุน ในอัตราปกติร้อยละ ๓ 
ต่อเดือน  หากสมาชิกท่านใดประสงค์จะออมเพ่ิมจากอัตราปกติแล้วจะออมได้ไม่เกินร้อยละ  ๑๕ ต่อเดือน สามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.gpf.or.th 
  ๓.๘.๔.๓ การเลือกแผนการลงทุน สมาชิก กบข. สามารถเลือกแผนการลงทุนที่
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได๕้แผนดังนี้หากสมาชิกท่านใดประสงค์จะแผนการลงทุน สามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที ่www.gpf.or.thเลือก เปลี่ยนแผนการลงทุน 

1. แผนสมดุลตามอายุ 
2. แผนผสมหุ้นทวี 
3. แผนหลัก 

http://www.gpf.or.th/


  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี ๓/๖๑ 

4. แผนตราสารหนี้ 
5. แผนตลาดเงิน 

 ๓.๘.๔.๔การขอดูยอดเงิน  กบข. ผ่านระบบ  ATM ขอธนาคารกรุงไทย 
 ผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย 
 ผ่าน GPF Web Service 
 ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) 
 ผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐ (Kiosk) 

1. สอดบัตร ATM ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย (ต้องเป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยและ ใช้ที่ตู้ 
ATM ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น) 

2. ใส่รหัสผ่านของบัตร ATM 
3. เข้าสู่หน้าจอ “เงินด่วนเอทีเอ็ม“ ให้เลือกที่ บริการอื่นๆ (สมาชิกสามารถเลือกบริการแบบ

ภาษาอังกฤษได้ โดยเลือก English Language) 
4. เข้าสู่หน้าจอ “โปรดเลือกประเภทบริการ“ ให้เลือกที่ บริการอ่ืนๆ 
5. เข้าสู่หน้าจอ “โปรดเลือกประเภทบริการ“ ให้เลือกที่ กบข. 
6. เข้าสู่หน้าจอ “โปรดเลือกประเภทบริการ“ ให้เลือก ขอดูยอดในบัญชี หน้าจอนี้จะมีข้อความบอกว่า 

“การขอดูยอดมีค่าบริการครั้งละ ๕บาท กรณีท ารายการไม่ส าเร็จ จะไม่คิดค่าบริการ รายการนี้ไม่
จ่ายใบบันทึกรายการ“ 

7. เข้าสู่หน้าจอ “โปรดใส่หมายเลขสมาชิก ๑๓หลัก“ ให้สมาชิกใส่หมายเลขสมาชิก ๑๓หลัก แล้ว
กด ถูกต้อง 

8. จะเข้าสู่หน้าจอแสดงยอดเงินของสมาชิกตามรายละเอียดดังนี้ 
ยอด ณ วันที่ __________________________ 
ชื่อสมาชิก ____________________________ 
สะสม+สมทบ+ชดเชย+ประเดิม _______________ 
ผลประโยชน์รวมทั้งสิ้น ____________________ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๓.๘.๕  แจ้งซ้อมความเข้าใจในกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินใน
สถานพยาบาลของเอกชน 
   ด้วยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาแนวทางการเบิกเงินค่า
รักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน  เพื่อให้เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ในสถานพยาบาลของเอกชน 
เป็นไปอย่างถูกต้องเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน จึงเห็นควรเวียนซ้อมความเข้าใจให้ส่วนราชการและผู้มีสิทธิทราบและถือ
ปฏิบัติดังนี้ 
  ๑) ผู้มีสิทธิที่ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและฉุกเฉินไม่
รุนแรงกับส่วนราชการต้นสังกัด จะต้องแนบ “ใบประเมินคัดแยกผุ้ป่วยฉุกเฉิน” เพ่ือประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง 

https://www.gpf.or.th/thai2013/member/checkmoney.asp#atm
https://www.gpf.or.th/thai2013/member/checkmoney.asp#gws
https://www.gpf.or.th/thai2013/member/checkmoney.asp#ivr
https://www.gpf.or.th/thai2013/member/checkmoney.asp#kiosk


  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี ๓/๖๑ 

    ๒) ส่วนราชการจะสามารถอนุมัติการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามประกาศ
กระทรวงการคลังฯข้อ ๘ ได้นั้นต้องพิจารณาใบประเมินคัดแยกผุ้ป่วยฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ใน
หัวข้อ ๒.๓ ผลการประเมินจะต้องปรากฏข้อความว่า “ไม่เข้าเกณฑ์” และจ าแนกระดับความฉุกเฉิน ในหัวข้อ ๒.๑ การ
ประเมินโยแพทย์ผู้ให้การักษา โดยพิจารณาจากรัหัสESI หากผลการประเมินเป็น”ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน”หรือ”ผู้ป่วย
ฉุกเฉินไม่รุนแรง” จะปรากฏข้อความว่า”xxเร่งด่วน x “ หรือ”   xxไม่รุนแรง x” ตามล าดับ โดยไม่ต้องแนบใบรับรอง
แพทย์ หากผลการประเมินเป็น” xx อ่ืนๆ x “ หรือ” xx ทั่วไป x” กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินตามประกาศ
กระทรวงการคลังฯ และไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จึงจัดส่งส าเนาส าเนา
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๔๑๖.๔/ว๗๖ ลงวันที่ ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในกรณีการเบิกเงิน
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน  เพื่อให้ทางสถานศึกษาในสังกัดทราบและแจ้ง
ข้าราชการผู้มีสิทธิทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดที่สิ่งที่ส่งมาด้วยนี้   

ที่ประชุม รับทราบ 
  ๓.๘.๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์  นโยบายรัฐบาล
พัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมไร้เงินสด  Cashless Society  เป็นการส่งเสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพลดความผิดพลาดและปัญหาทางการทุจริตจากการจ่ายเงินด้วยเงินสดและเช็คซึ่ง
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐอย่างครบวงจรตามหนังสือ กค.๐๔๐๒.๒/
ว๖๕ลว.๖ ก.พ.๖๑ ทุกส่วนราชการทั่วประเทศรับจ่ายเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ วันที่  ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑  ระบบ KTB 
Corporate Online   
   ๖.๑ การจ่ายเงิน  
    ๖.๑.๑ การจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน ค่า
เบี้ยประชุมกรรมการ  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนกรรมการสอบ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กรณีส่งเรื่องมาเบิกเป็นต้น 
    ๖.๑.๒ การจ่ายเงินเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน 
    ๖.๑.๓ การจ่ายเงินค่าซื้อทรัพย์สิน จ้างท าของหรือเช่าทรัพย์สิน ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ที่มีวงเงินต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯข้อ ๒๔(๒) 
   ๖.๒ การโอนเงินให้ผู้มีสิทฺธิกรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ลูกจ้าง
ชั่วคราว ในสังกัด ให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ส าหรับรับเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี หรือ
บัญชีเงินฝากธนาคารอ่ืนของผู้มีสิทธิรับเงิน ตามท่ีหัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกอนุญาต 
   ๖.๓ กรณีเป็นบุคคลต่างสังกัดหรือบุคคลภายนอก ให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ตามท่ีผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้ 
   ๖.๔ ในการเริ่มด าเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  ให้แก่ผู้มีสิทธิ
รับเงินครั้งแรก ให้ส่วนราชการจัดให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate 
Online  ตามท่ีก าหนด และส่วนราชการมาจัดท าทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลส าหรับการโอนเงินต่อไป 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก ์คร ัง้ท่ี ๓/๖๑ 

   ๖.๕ เมื่อผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งการขอรับเงินจากส่วนราชการ ให้ขอเบิกเงินจากคลังเพ่ือ
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ส่วนราชการด าเนินการขอเบิกเงินตามระเบียบของทางราชการผ่านระบบ GFMLS ตามปกติ
เช่นเดิม  จากนั้นให้ด าเนินการโอนเงินเต็มจ านวนตามสิทธิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB 
Corporate Online  และเม่ือการโอนเงินส าเร็จ ระบบจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์เมือมือ(sms) หรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์( e-mail ) ตามเบอร์โทรศัพท์ หรือe-mail address ที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้แจ้งไว้ซึ่งเดิมส่วน
ราชการเขียนเช็คสั่งจ่ายเพ่ือโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคล ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ไม่ต้องเขียนเช็คสั่งจ่ายอีกต่อไป
แล้ว   สพม.๓๓ จึงขอให้ทางโรงเรียน แจ้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ในสังกัด แจ้ง
ข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทางเว็ปไซต์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และให้ทุกคนไปสมัครพร้อมเพย์( Prompt 
Pay)  ระบบส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์เมือมือ(sms) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์( e-mail ) ตามเบอร์โทรศัพท์ 
หรือe-mail address 
   ๖.๖ การรับเงิน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กค๐๔๐๒.๒/ว๕ลว.๑๑ มกราคม 
๒๕๖๑ เรื่อง หลักเณฑ์และวิธีปฎิบัติในการรับช าระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการน าเงินส่งคลัง 
ส่วนราชการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี “ชื่อส่วนราชการ..เพ่ือการรับเงินผ่านเครื่อง   EDC ส าหรับรับช าระเงิน
ด้วย QR Code 

  ๑) ให้ส่วนราชการแจ้งรายการและจ านวนเงินที่ผู้ช าระเงินต้องช าระ 
    ๒) ในการข าระเงิน ผู้ช าระเงินต้องใช้Smartphoneที่ได้ดาวน์โหลด Application 
QR Codeของธนาคารที่ผู้ช าระเงินใช้บริการ เพื่อใช้ส าหรับช าระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ โดยให้ผู้
ช าระเงินScan QR Code ของส่วนราชการทีอยู่ในเครื่อง EDC และกรอกจ านวนเงินที่ต้องช าระก่อนกดยืนยันการช าระ
เงิน ซึ่งผู้ช าระเงินจะได้รับหลักฐานการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Silp) ซึ่งบันทึกอยู่ใน Smartphone ของผู้ช าระเงิน 
  สพม.๓๓ จึงขอให้ทางโรงเรียน แจ้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว พนักงานราชการ ในสังกัดทุกคนทราบเพ่ือถือปฏิบัติทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม  ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
   ๓.๙ หน่วยตรวจสอบภายใน  
   -ไม่มีวาระ-  

ที่ประชุม ............................................................................................................................. ......... 
 
       เลิกประชุมเวลา....................น. 
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