
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

 

รายงานการประชุม 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  
ครั้งที่ 9/๒๕๖๑ 

วันที่ 4  ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น.  
ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 

********************************************* 
ผู้มาประชุม 
ผู้บริหารการศึกษา 
๑.นายส าเริง    บุญโต  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 
๒. นายกฤษ  ละมูลมอญ       รอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
๑. นายสนอง  สินโพธิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒. นางลัดดาวัลย ์ เพ่งเล็งดี  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๓. นางสาวชูจิตร  ชูทรงเดช ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
๔. นายวัชรา  สามาลย์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๕. นางนวลรัตน ์  จันทร์เพ็ชร์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
๖. นางปาริชาติ  เสียงสนั่น ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
๗. นายเสนอ  ประพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๘. นางนุษย์นภา  พิทยานุรักษ์ แทน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
สหวิทยาเขต ๑   
1 ผู้แทน    ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร 
2 นายพิทักษ์     สุปิงคลัด ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 
3 ผู้แทน    ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิธรวิทยา 
4 ผู้แทน    ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 
5 นางสาวจุไรรัตน์    ไชยหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ 
6 นายเมธี   ชัยมาโย  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาบัววิทยา 
7 นายสวัสดิ์   โพธิ์สีจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 
8 นางสาวทองใบ   ตลับทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 
9 นายประหยัด  เขียวหวาน แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

สหวิทยาเขต ๒ 
10 นายธีระทัศน์   อัครฉัตรรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสิรินธร 
11 นายคมกฤษ  ยินดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนโชคเพชรพิทยา 
12 ผู้แทน    ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา 
13 ผู้แทน    ผู้อ านวยการโรงเรียนนาดีวิทยา 
14 นายไพบูรณ์    เมินขุนทด ผู้อ านวยการโรงเรียนพญารามวิทยา 
15 นายชนะศึก   จินดาศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 
16 นายศุภชัย     ชาวนา  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์ภักดี 
17 นายศรีสุนทร    ส่งเสริม  ผู้อ านวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
18 นายตฤณ   สุขนวล  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 
19 นายทศพร    สระแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
สหวิทยาเขต ๓ 
20 นายสฤษดิ์     วิวาสุขุ  ผู้อ านวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
21 นายสมศักดิ์    บุญโต  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา 
22 นายวสันต์    ปัญญาธานี ผู้อ านวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา 
23 นายยอดจันทร์  จินดารักษ์ แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองลีงวิทยา 
24 นายแชม      มุ่งดี  โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 
25 นายนิวัฒน์    โพธิมาศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสนิทวิทยา 
26 นายพิทักษ์   สีขาว  แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนแร่วิทยา 
27 นางสาวสุมณี    บูรณ์เจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 
28 นายวายุคล   จุลทัศน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา 
สหวิทยาเขต ๔ 
29 ผู้แทน    ผู้อ านวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
30 นายภูมินทร์  เจริญสุข  แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม 
31 ผู้แทน    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
32 นายจีระพรรณ    เพียรมี  ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยจริงวิทยา 
33 นางจารุวรรณ    บุญโต  ผู้อ านวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา 
34 นายศุภชัย   ภาสกานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 
35 นางจงบุญ     จากภัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา 
36 นางน้ าผึ้ง   สิงห์เสน  แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 
37 นางอุดมสิน  ชื่นใจ  แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนยางวิทยาคาร 
38 นายศักดิ์ดา   ศรีผาวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคาร 
39 นางสงกรานต์ เจือจันทร์ แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 
40 นายวิชิตชัย   แข่งขัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวังข่าพัฒนา 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

สหวิทยาเขต ๕ 
41 นายพัลลภ    พัวพันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
42 ผู้แทน    ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 
43 นายสุโขทัย   เครือศรี  แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 
44 นายยรรยง    วงค์ค าจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยา 
45 นายจักรพงษ์    เจริญพร  ผู้อ านวยการโรงเรียนช้างบุญวิทยา 
46 นายสมัย     ปานทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 
47 ผู้แทน    ผู้อ านวยการโรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร 
48 ผู้แทน    ผู้อ านวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม 
๔๙ นายสุดใจ     ศรีใหญ่  ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 
5๐ นายถนอม    บุญโต  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 
สหวิทยาเขต ๖ 
5๑ ผู้แทน    ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนบุรี 
5๒ นายวิชัย    สาลีงาม   ผู้อ านวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร 
5๓ ผู้แทน    ผู้อ านวยการโรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 
5๔ ผู้แทน    ผู้อ านวยการโรงเรียนธาตุศรีนคร 
5๕ นายสุพินทร์  พุฒตาล  ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนแรดวิทยา 
5๖ นายบุญศักดิ์   บุญจูง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 
5๗ นายสุดสาคร   สุขสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 
5๘ ผู้แทน    ผู้อ านวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 
๕๙ นางสาวทัศนีย์  เนตรประโคน ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองอียอวิทยา 
6๐ นายวีรพงศ์    หมายสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนเทพ 
6๑ นางจิดาภา   บูรณ์เจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 
6๒ นายฉัตรนพดล    คงยืน  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 
สหวิทยาเขต ๗ 
6๓ นายจารุทัศน์  รู้รักษา  แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
6๔ ว่าที่ ร.ต.อภินันท์   จันทเขต  ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
6๕ นางยุพิน  หมื่นสาย แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา 
6๖ นายนิเวศ     ทิวทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนตานีวิทยา 
6๗ นายสมชัย    นามสว่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกยางวิทยา 
6๘ นายธรรมนูญ    มีเสนา  ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา 
๖๙ นายวิทยา    เพ่งเลงดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 
7๐ นายกิตติชัย   แผ่นจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
7๑ นางบุษบา  อาจพรหม แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 
7๒ นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

7๓ นายพศิน     บัวหุ่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 
7๔ นายสาโรจน์    พฤษภา  ผู้อ านวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา 
สหวิทยาเขต ๘ 
7๕ นายประสงค์ ตอนศรี  แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนสังขะ 
7๖ นายอนุชา    หลิมศิริวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา 
7๗ นายสุพิน     บุญเยี่ยม ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 
7๘ ผู้แทน    ผู้อ านวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา 
๗๙ นายสุรพงษ์  รัตนโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
8๐ นายอายุ     คิดดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 
8๑ นายเสกสันต์    สัมฤทธิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 
8๒ นายวุฒิชัย   ภักดีรัตนางกูร ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยา 
8๓ นายเพียว   พรหมแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา 
8๔ ผู้แทน    ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางปติมา    กาญจนากาศ รอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 
๒. นายช านาญ  เกตุโสระ ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 
๓. นางสาวลัดดาวัลย ์ ไชยยา  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๔. นางปฤษณา   อรรถเวทิน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางนาถสุดา  จินดาศรี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๒. นายพชรพรรณ ด่านวิไล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๓. นายรวิชญุตม ์ ทองแม้น ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๔. นางพิชญ์สิณี   เจริญรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
๕. นายสิรวชิญ์  แสนดี  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
๖. นายวัชรา  พะงาตุนุตถ์ ครูธุรการ 
๗. นางสาวริวัลพัชร จันทร์เกียรติกร พนักงานพิมพ์ดีด 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
ก่อนระเบียบวาระ 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑. ขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลและมีผลงาน                

ยอดเยี่ยม ที่มีการเผยแพร่ผ่านโซเชียล 
๒. ขอขอบคุณประธานสหวิทยาเขตและผู้บริหารที่ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากร              

ที่จังหวัดบุรีรัมย์  
๓. ขอบคุณผู้บริหารและคุณครูที่ร่วมจัดงานมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรม

ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ และได้รับค าชื่นชมจากประธานในพิธี  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี  
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรม สพฐ. แต่ละศูนย์สาระการเรียนรู้มีความเข้มแข็ง มีความสามารถ 

๔. การสรรหาประธานสหวิทยาเขต ที่มีการย้าย คนที่จะมาเป็นประธานสหวิทยาเขต                
ต้องเป็นโรงเรียนระดับอ าเภอ 

๕. ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่ เป็นแบบเปอร์เซ็น 
๖. การจัดสรรเจ้าหน้าที่ธุรการและนักการภารโรง ต้องจบวุฒิ ปวช. ขึ้นไป อัตราเงินเดือน 

๙,๐๐๐ บาท สพม. ๓๓ มีอัตราว่างจ านวน ๓๕ อัตรา  
๗. แนวทางที่จะสานต่อและเตรียมงานในปี ๒๕๖๒ ส านักงานเขตและบุคลากรน่าจะมีแนว

ทางการท างานร่วมกัน จะมี ผอ. รอง ผอ. รร. และอาจจะมีครูบางส่วนเข้าร่วมประชุมหารือ ประมาณปลายเดือน
ตุลาคม ส านักงานเขตจะแจ้งเป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่ง 

๘. การเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์ มี 4 รูปแบบ แบ่งออกเป็น 7 เขตการเลือกตั้ง 
๙. ฝากไปยังคุณครู ในยุคโลกมัลติมีเดียร์ คุณครูอย่าประจานเด็กผ่านทางโซเชียล ขอให้

ผู้อ านวยการโรงเรียนก าชับคุณครูให้ระมัดระววังด้วย 
๑๐. การสรุปผลการนิเทศในรอบที่ผ่านมา และเตรียมแผนการนิเทศในเทอมหน้า เปิดเทอม

มาก็จะลงนิเทศเลย และเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๑๑. แผนการศึกษาชาติผ่านมติ ครม.แล้ว เน้นคุณภาพผู้เรียน 3 ด้าน 1.) การใฝ่เรียนใฝ่รู้ 

2.) การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3.) ความเป็นสากลและพลเมือง 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๓.๑ การเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยนายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพม. ๓๓ 
การเลื่อนเงินเดือน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ. เมื่อ 26 กันยายน 2561 ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เป็นกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2561 จากเดิมเป็นแบบขั้นเงินเดือน ต่อไป
จะเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ ปีละ 2 ครั้ง การเลื่อนเงินเดือนสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๖ ต่อครั้ง  
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.๒  กลุ่มอ านวยการ 
 ๓.๒.๑ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ 2561  ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 ทั้งนี้ เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ระบบราชการ และสนับสนุนระบบงานกฎหมายและคดีของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  คือ กลุ่มกฎหมายและ
คดี  ให้ปฎิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
  (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
  (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
  (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
  (จ) ด าเนินการเก่ียวกับการร้องทุกข์และพิจารณาร้องทุกข์ 
  (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีเพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
  (ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (ณ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่อพัฒนางาน
กฎหมายและงานคดีของรัฐ 
  (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
  
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๗ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

ล ำดับ หน่วยงำน ก ำหนดถวำยผ้ำพระกฐิน กำรบริจำค

1 กฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ วันศุกร์ที ่9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.09 น. โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

วัดโพธ์ิปฐมาวาส พระอารามหลวง ต.บ่อยาง  ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ" 

อ.เมอืงสงขลา จ.สงขลา เลขทีบั่ญชี 059-1-31886-5 

2 กฐินพระราชทานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน วันศุกร์ที ่2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.39 น. โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

วัดเจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมอืงเชียงราย จ.เชียงราย บัญชี “กฐินพระราชทาน สพฐ. ประจ าปี 2561 "

เลขทีบั่ญชี 059-0-33878

3 กฐินพระราชทานกระทรวงมหาดไทย (ศาลากลางสุรินทร์) วันศุกร์ที ่16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. น าส่งที ่ส านักงานจังหวัดสุรินทร์

วัดตูม ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา ภายใน วันที ่31 ตุลาคม 2561

จ.นครศรีอยุทธยา

4 กฐินพระราชทานส านักงานคณะกรรมการ สกสค. วันเสาร์ที ่10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

วัดโพธาราม พระอารามหลวง ต.ปากน้ าโพ ชื่อบัญชี “เงินบริจาคสมทบกฐินส านักงาน สกสค. " 

อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เลขทีบั่ญชี 059-0-17626-9

5 กฐินพระราชกทานส านักงานเลขาธิการคุรุสภา วันเสาร์ที ่17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.09 น. โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง ต.ประจวบคีรีขันธ์  ชื่อบัญชี “กฐินส านักงานเลขาธิการคุรุสภา " 

อ.เมอืงประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เลขทีบั่ญชี 059-0-10406-3

6 ส านักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ วันเสาร์ที ่10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. รวบรวมเงินส่งทีส่ านักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์

วัดโพธาราม พระอารามหลวง ต.ปากน้ าโพ ภายในวันที ่12 ตุลาคม 2561

อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

7 กฐินส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา วันเสาร์ที ่10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.09 น. โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

วัดป่าโมกวรวิหาร ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ชื่อบัญช“ีกฐินพระราชทานสนง.เลขาธิการสภาการศึกษา" 

เลขทีบั่ญชี  0120087839

  ๓.๒.๒ กฐินพระราชทาน 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด 

ตลอดจน  ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์เพ่ือการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตามรายการดังนี้  
โดยรวบรวมน าส่งได้ท่ีกลุ่มอ านวยการ  สพม.33 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

  ๓.๒.๓ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน
เก้าสิบวันนับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ นั้น 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ ขอให้โรงเรียนติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในรอบ ๑๒ เดือน (งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) แล้วจัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑)  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ และส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑     

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ  

  ๓.๒.๔ การลดการใช้กระดาษด้วย QR Code และมาตรการยกเลิกการขอส าเนา
เอกสารของทางราชการ 
  ตามท่ีส านักงาน กพร.แจ้งให้ทุกส่วนราชการ รับทราบเรื่องการลดการใช้กระดาษด้วย QR 
Code และมาตรการยกเลิกการขอส าเนาเอกสารทางราชการจากประชาชน เพ่ือให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
นั้น  
           ในการนี้ สพฐ. แจ้งแนวทางการด าเนินการ การลดการใช้กระดาษด้วย QR Code และ
มาตรการยกเลิก   การขอส าเนาเอกสารทางราชการจากประชาชน เพ่ือทราบ และประชาสัมพันธ์แจ้ง
สถานศึกษาในสังกัด รับทราบการด าเนินการดังกล่าวซึ่งถือเป็นเป้าหมายส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานภายในองค์กร ในการน าระบบดิจิทัลมาสนับสนุน การท างานของภาครัฐ น าไปสู่ระบบราชการ ๔.o โดย
ดาวโหลดศึกษาวิธีการสร้าง QR Code  

ที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
 
๓.๓ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       ๓.๓.1 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสุรินทร์ 
  แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ก าหนดแนวทางการประเมิน
ผู้บริหารองค์การ   (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยก าหนดการประเมินผู้บริหารใน 
10 ประเด็น และให้มีการประเมินทุก 6 เดือน ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประ เมินตนเอง จ านวน 4 
ประเด็น ได้แก่ 
 1) วิสัยทัศน์ 
 2) การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถท่ีมีอยู่และพัฒนาขึ้นทุก 6 เดือน 
 3) การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 
 4) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๙ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

 ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ รับผิดชอบการประเมินในประเด็นที่ 2                 
การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลฯ ซึ่งมีข้อค าถามที่จะต้องตอบเพ่ือท าการประเมินพร้อมแสดงหลักฐานประกอบ 
จ านวน     10 ข้อ ได้แก่ 
  (1) มีการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล โดยมีการก าหนดแนวทาง/แนวปฏิบัติในการพัฒนางาน
ด้านดิจิทัล 
  (2) มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนางานด้านดิจิทัล/เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (3) มีการส่งเสริมให้ความรู้ด้านดิจิทัล/เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
  (4) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ และจัดท าแผนเตรียมความพร้อม 
กรณีฉุกเฉินให้ระบบสารมารถใช้งานได้ปกต ิ
  (5) มีการจัดท าระบบส ารองของสารสนเทศท่ีอยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
  (6) มีการบริหารจัดการภายใน (Back Office) ที่ด าเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานการเงินและบัญชี งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ภายในองค์การ 
งานอาคารสถานที ่
  (7) มีฐานข้อมูลกลางส าหรับเจ้าหน้าที่ใช้ประโยชน์ในการท างานร่วมกัน และสามารถให้
ผู้บริหารใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ 
  (8) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ และจัดท าแผนเตรียมความพร้อม
ฉุกเฉินให้ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
  (9) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ (Open Data) ที่ไม่กระทบ        
ต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือความมั่นคงของชาติ ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเพ่ือน าไปสู่ระบบราชการ 4.0 
  (10) การน าดิจิทัล/เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การปฏิบัติงาน/อ านวยความสะดวก
ประชาชน/ การบริการภาครัฐ เช่น การให้บริการออนไลน์ ระบบสืบค้นผ่านเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์บริการ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
  ซึ่งการประเมินประเด็นการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงาน
สถิติใช้กรอบการปะรเมินและเก็บรวบรวมหลักฐานจาก 19 หน่วยงาน ที่ตอบแบบส ารวจระดับความพร้อม
รัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ส่วนการประเมินในปีต่อ ๆ ไปจะค่อยๆเพิ่มหน่วยงานเข้ามาร่วมประเมินด้วย 
 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (มติ ครม. 5 เมษายน 2559)  
 รัฐบาล โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันคือกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม) ได้จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเป็นกรอบในการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 วิสัยทัศน์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  คือ  “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” 
 ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และทรัพยากร
อ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 วิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ่งเน้น                  
การพัฒนาระยะยาวต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยี



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๐ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

ดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงก าหนด ภูมิ
ทัศน์ดิจิทัลเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา 4 ระยะ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ ตามที่ก าหนด
ในวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 Digital Foundation ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล (1 ปี 6 เดือน) 
 ระยะที่ 2 Digital Thailand I : Inclusion ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ (5 ปี) 
 ระยะที่  3  Digital Thailand II : Full Transformation ประเทศไทยก้ าวสู่ ดิ จิ ทั ล ไทยแลนด์                               
ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ (10 ปี) 
 ระยะที่ 4 Global digital Leadership ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน (10-20 ปี) 

 เป้าหมายในภาพรวมของแผนพัฒนาดิจิทัลฯ 4 ประการ คือ 
 1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 
 2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัล                        
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตและ                     
การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
 4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล เอให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนบานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ :  มุ่ง
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้แบบทุกที่ 
ทุกเวลา โดยก าหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการและให้มีราคาค่าบริการที่ไม่เป็น
อุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป นอกจากนี้ในระยะยาวโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง จะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา ที่สามารถรองรับการ
เชื่อมต่อของทุกคนและ                    ทุกสรรพสิ่ง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : โดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่  
การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ยังมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศส าหรับธุรกิจ
ดิจิทัล เพ่ือเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและ   
อัตราการจ้างงานของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึง เท่าเทียม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : มุ่งสร้างประเทศไทย             
ที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกรผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคน
พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ ทั้ง
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้โ ดยง่าย
และสะดวก และ               มีประโยชน์รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบ              ต่อสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล : มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบ
ดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา น าไปสู่การหลอมรวม
การท างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากนี้ รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม    ในการก าหนดการแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การบริหารบ้านเมือง และเสนอความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมดิจิทัล : ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาก าลังคนวัยท างานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และพัฒนาบุคลกรในสาขาเทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยตรง     ให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับมาตรฐานสากล เพ่ือน าไปสู่
การสร้างและจ้างงาน ที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล : มุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ 
กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพ่ืออ านวยความสะดวก ลด
อุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและท าธุรกรรมออนไลน์ต่าง  ๆ รวมถึงสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัยและลดความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพ่ือรองรับ
การเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้งานที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 
 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย 
 ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ.2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตักผลักดันในการสร้างศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งภาครัฐเป็นกลไกส าคัญของการขับคลื่อนนโยบายดังกล่าว เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ในภาครัฐให้เกิดขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรมประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมีแผนการขับเคลื่อนนโยบายเชิงบูรณาการระดับประเทศเพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งระบบมีการเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส านักงานรัฐบาลอิเลกทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) (ปัจจุบันคือ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) ภายใต้ส านักนายกรัฐมนตรี) จึงได้ริเริ่มด าเนินโครงการ จัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 3 ปี 
(พ.ศ. 2559-2561) (Digital Government Development Plan) เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย ที่สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และสามารถน าไปใช้                 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

เป็นแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศได้อย่างมีเอกภาพ สร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสใน
กระบวนการท างานของภาครัฐ และช่วยยกระดับคุณภาพบริการให้แก่ประชาชน 

 มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

๓.๓.2 การประกาศผลการประกวดสื่อ VTR การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของโรงเรียนด้าน                  
การจัดการศึกษาด้วย DLIT 
 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริม
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยได้อนุมัติโครงการประกวดสื่อ VTR การปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) ของโรงเรียน ด้านการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) โดยให้ทุกโรงเรียนส่งผลงานสื่อ VTR การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของโรงเรียน       ด้าน
การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) อย่างน้อยโรงเรียน
ละ ๑ ชิ้น                 เข้าร่วมประกวด ซึ่งนอกจะเป็นการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกล DLIT แล้วจะน า
ผลงานที่ได้เสนอไปยัง สพฐ.เพ่ือน าไปออกรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และรวบรวมเป็นคลังสื่อออนไลน์  ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เพ่ือการเรียนรู้ต่อไปนั้น 
 บัดนี้การด าเนินการประกวดดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับรางวัล 
ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ
ที ่

รางวัล ชื่อผู้ส่งผลงาน โรงเรียน ชื่อผลงาน 

1 
 ชนะเลิศ       

 ผลงานระดับดีมาก 
นายปิยะพงษ์ พรหมบุตร 
นางสาวปุณณภา พร้อมแก้ว 

เทพอุดมวิทยา สื่อ DLIT บูรณาการ BEFIT 
Model 

2 
รองชนะเลิศอันดับ 1
ผลงานระดับดีมาก 

นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อม 
  

ตานีวิทยา 
  

Best Pratice การใช้สื่อ DLIT 
โรงเรียนตานีวิทยา 

3 
รองชนะเลิศอันดับ 2
ผลงานระดับดีมาก 

นายศุภชัย ผูกเกษร 
  

พนมดงรักวิทยา 
  

การพัฒนางานด้าน DLIT 
ของโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

4 
ชมเชย      

ผลงานระดับดีมาก 

นางภูริตา จันทสุข,  นายอนุสรณ์ จันทสุข      
นายอานนท์ มุ่งด,ี นายสุริยะ ลมพรหมราช  
นายอมร  แสงสุข, นางสาวสินิทรา  ทองธรรม 
นางสาวอัชฎาพร ใจใหญ่  

สิรินธร คันจิ-Plickers 
  

5 
 ชมเชย        

 ผลงานระดับดีมาก 

 
นางโสภาพันธ์  บุญรอด 
  

โคกยางวิทยา 
  

VTR การจัดการเรียนการสอน 
ผ่าน DLIT โรงเรียนโคกยาง
วิทยา 

 มติที่ประชุม รับทราบ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

 
3.๓.๓ โครงการ “โรงเรียนแห่งอนาคต – Office 365 for Education” 

      ด้วย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยโครงการเพ่ือการศึกษา Thailand Microsoft 
in Education | Microsoft Partners in Learning จัดโครงการ “โรงเรียนแห่งอนาคต – Office 365 for 
Education | Thailand” เพ่ือสนับสนุนโรงเรียนให้ความส าคัญและเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยและ    
ความเสถียรด้วยระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง Office 365 for Education ซึ่งเป็นเครื่องมือให้บริการรองรับและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ท าให้สามารถติดต่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท างานร่วมกัน
ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยมีผู้เชี่ยวชาญระบบคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และอัพเดตเทคโนโลยีสม่ าเสมอ          ทั้งนี้ 
หากโรงเรียนในสังกัดสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ให้ศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ ที่  
https://bit.ly/2JaCCdz 

มติที่ประชุม รับทราบ  

๓.๔ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓.๔.๑ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จัดสรรงบประมาณการพัฒนาตนเองให้ข้าราชการครูคนละ 
๑๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตนเอง เป็นค่าลงทะเบียนหลักสูตร ค่าพาหนะเดินทาง 
ค่าท่ีพักและค่าเบี้ยเลี้ยงในการพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองและสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล              (ID PLAN) มีหลักสูตรให้ครูเลือกเข้ารับการอบรมพัฒนา จ านวน ๑๕๒๐ หลักสูตร 
โดยก าหนดปฏิทินให้ครูท าการลงทะเบียนเลือกหลักสูตรอบรม (Shopping) จ านวน ๒ รอบ ดังนี้ 
  รอบท่ี ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  รอบท่ี ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  
  และหน่วยพัฒนาครู เริ่มด าเนินการพัฒนาตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
  บัดนี้ การด าเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้
เสร็จสิ้นแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ขอความร่วมมือให้ครูและผู้อ านวยการโรงเรียน 
ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. จัดท ารายงานผลการน าความรู้ที่ข้าราชการครูได้รับจากการพัฒนามาใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนรู้ ตามแบบรายงานฯ ส่งภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพ่ือ สพม.๓๓ จักได้สรุปผลการด าเนินงาน
ฯ รายงาน สพฐ.ต่อไป (ขอให้สถานศึกษาแต่ละโรง พิมพ์ข้อมูลลงในแบบรายงาน) 
  ๒. ประเมินผลตามความเป็นจริง เพ่ือน าผลประกอบการพัฒนาโครงการในปีต่อไป ดังนี้ 
 ส าหรับคร ู ๑) เข้าสู่เว็บไซต์ https://training.obec.go.th โดยด าเนินการหลังเสร็จสิ้นการ
อบรม 
   ๒) ประเมินความพึงพอใจหลักสูตรที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
 
 

https://bit.ly/2JaCCdz
https://training.obec.go.th/


  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

 ส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียน 
   ๑) เข้าเว็บไซต ์https://training.obec.go.th/admin/ โดยผู้อ านวยการโรงเรียนจะ
ได้รับแจ้งเตือนและปรากฏรายชื่อครูให้ประเมินผลหลังจากครูไปอบรมมาแล้ว ๓๐ วัน 
   ๒) เข้าสู่ “รายการประเมินผล” 
   ๓) ประเมินผลข้าราชการครูในสังกัด 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

๓.๔.๒ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ 

  ด้วยมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะด าเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อคัดเลือกครูที่ทุ่มเทเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์เป็น
แรงบันดาลใจแก่เพ่ือนครูและสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา เพ่ือรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ (ประเทศไทย) ซึ่งด าเนินการ ครั้งแรกเม่ือวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

  ในการนี้ คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในระดับจังหวัดสุรินทร์ ขอ
ความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์รางวัลฯ เพ่ือเชิญชวนศิษย์เก่า สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิและองค์กรซึ่งมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ เสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมส่ง
แบบประวัติและผลงาน ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไปยังศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
จังหวัดสุรินทร์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

 ๑. ความเป็นมา 

  ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ 
พรรษา ในปี ๒๕๕๘ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกา ได้ขอพระราชทานพระราชา
นุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษา ที่ทรงอุทิศพระองค์ส่งเสริม
การศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น
ห่างไกลทั่วประเทศ พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยคุณลักษณะส าคัญของความเป็นครู ๔ ประการ ได้แก่ (ความรอบรู้ 
การสอนดี มีคุณธรรมจรรยาบรรณ  และมุ่งมั่นพัฒนา) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชา
นุญาตตั้งนามรางวัลว่า 
“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” (Princess Maha Chakri Award) 

  รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น  
และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม ๑๑ ประเทศ 
(บรูไน ดารุสซาราม อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ติมอร์ -เลสเต เวียดนาม และ
ไทย) ประเทศละ ๑ คน รวม ๑๑ รางวัล ซึ่งจะด าเนินการคัดเลือกครูในทุก ๒ ปี พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี  จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ในประเทศไทย และครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ 
 
 

https://training.obec.go.th/admin/


  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

 ๒. หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ 
     ๑) กระบวนการคัดเลือก 
  (๑) การสรรหาและเสนอชื่อ 
  (๒) การคัดเลือกโดยคณะกรรมการระดับจังหวัด 
  (๓) การคัดเลือกโดยคณะกรรมการส่วนกลาง 
  (๔) การตัดสินโดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี                                                                             

      ๒) คุณสมบัติของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

  (๑) คุณสมบัติทั่วไป 
   ๑.๑ มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
   ๑.๒ ปฏิบัติหน้าที่เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา 
/เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผู้เรียนที่มีอายุระหว่าง ๓ – ๑๘ 
ปี) 
   ๑.๓ มีประสบการณ์งานสอนต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี นับถึงวันที่ออก
ประกาศนี้ (๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 
   ๑.๔ ปฏิบัติการสอนด้านการสอนอยู่จนถึงวันรับพระราชทานรางวัล 
   ๑.๕ ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก 
  (๒) คุณสมบัติเฉพาะ 
   ๒.๑ เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ 
   ๒.๒ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา 
 ๓. การสรรหา และเสนอชื่อ 

     ๓.๑) ผู้มีสิทธิสรรหาและเสนอชื่อ 
  ๑) องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนตามประกาศของมูลนิธิ (๖ องค์กร) 
      - ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
      - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      - ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
      - มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 
      - มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ 
               - สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
  ๒) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอ
ชื่อครูในสังกัดหรือครูที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาของตนอยู่ในปัจจุบัน  
  ๓) สมาคม มูลนิธิ และองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ เสนอ
ชื่อครูในสังกัดหรือครูที่ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรของตน 
  ๔) ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า อายุไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี เสนอชื่อครูที่เป็นผู้เคยสอนตนมาก่อน 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

 ๓.๒) วิธีเสนอชื่อ 
  (๑) องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนตามประกาศของมูลนิธิ เสนอชื่อครูที่ได้รับรางวัลจาก
องค์กร 
ของตน ไปยังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง โดยใช้แบบ บ.๑ 
  (๒) สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ และองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการ
เรียนรู้ เสนอชื่อครูไปยังคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด โดยใช้แบบ บ.๑ 
  (๓) ศิษย์เก่า เสนอชื่อครูที่เคยสอนตนเอง ๑ คน โดยใช้แบบ บ.๒ 

  หมายเหตุ สมาคม และมูลนิธิ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนครูหรือ
กิจการของสถานศึกษาใดเป็นการเฉพาะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีสิทธิเสนอชื่อครูเข้ารับการ
คัดเลือก  
 ๔. การคัดเลือก  
  การคัดเลือกมี ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ : คัดเลือกระดับจังหวัดโดยคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด 
- พิจารณาคัดเลือกครูที่ได้รับการเสนอชื่อไว้ไม่เกินจ านวนที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศ จังหวัด

สุรินทร์ จ านวน ๓ คน 
- ครูที่ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด จ านวน ๓ คน เป็นตัวแทนจังหวัด จะได้รับรางวัล  

“ครูขวัญศิษย”์ 
- ส่งรายชื่อครูที่ได้รับการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง 

 ขั้นตอนที่ ๒ : การคัดเลือกในส่วนกลาง 

  คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบรายชื่อที่คณะกรรมการ
คัดเลือกระดับจังหวัด และองค์กรภาครัฐและเอกชนฯ เสนอมา ให้เหลือจ านวนไม่เกิน ๒๐ คน (โดยเรียง
ตามล าดับ ๑ - ๒๐) แล้วให้สง่รายชื่อครูที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกล าดับที่ ๑-๓ ไปยังคณะกรรมการมูลนิธิฯ 
ส าหรับครูที่ได้ล าดับที่ ๔-๒๐ จะได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ” จ านวน ๑๗ คน 

 ขั้นตอนที่ ๓  : การพิจารณาตัดสิน 
  คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พิจารณาตัดสินครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา
จักรีจากรายชื่อครู ที่คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางเสนอมา จ านวน ๓ คน  
  ครูผู้มีคะแนนล าดับที่ ๑ เป็นผู้ได้รับรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” 
  ส่วนครูผู้มีคะแนนล าดับที่ ๒ และล าดับที่ ๓  จะได้รับรางวัล “คุณากร” 

 ๕ สรุปรางวัล 
   ๑ รางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” จ านวน ๑  รางวัล 
   ๒ รางวัล “คุณากร”  จ านวน ๒  รางวัล 
   ๓ รางวัล “ครูยิ่งคุณ”  จ านวน ๑๗ รางวัล 
   ๔ รางวัล “ครูขวัญศิษย์”  จ านวนไม่เกิน ๑๓๙ รางวัล  



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๗ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

๖ ปฏิทินการเสนอชื่อ การส่งแบบประวัติและผลงาน 

  ให้เสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงานของครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไปที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุรินทร์ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.๔.๓ การขอใช้เงินนอกงบประมาณของทางราชการ (รายได้สถานศึกษา) ในการเดินทางไป
ต่างประเทศ 
         ๑. การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการลาไปต่างประเทศ  
   ๑.๑ โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 
   -เงินส่วนตัว 
   -เงินสมาคมต่าง ๆ หรือ 
   -เงินสนับสนุนจากองค์กรอ่ืน ๆ 
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปฏิบัติราชการทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามค าสั่ง สพฐ. ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗  
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดังนี้ 
  ๑) การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  
พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ในสังกัด ไปต่างประเทศในกรณีต่าง ๆ เช่น การไปทัศนศึกษา การไปปฏิบัติ
ภารกิจส่วนตัว การไปปฏิบัติธรรม การพานักเรียนไปต่างประเทศ การไปประชุมเชิงวิชาการ การไปปฏิบัติ
ภารกิจด้านกีฬาการเผยแพร่วัฒนธรรม การดูงานไม่เกิน ๑๕ วัน 
 

  ๒) การพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไปต่างประเทศใน
กรณีต่าง ๆ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดู
งาน             ณ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ 

  ๑.๒ โดยใช้งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๑) โดยใช้งบประมาณรายจ่ายอ่ืน ส าหรับการไปต่างประเทศของ สพฐ. 
  ๒) โดยใช้รายได้สถานศึกษา (เงินนอกงบประมาณของทางราชการ) เนื่องจากระเบียบการใช้
เงินรายได้สถานศึกษาในการเดินทางไปต่างประเทศ ต้องผ่านความเห็นชอบ ของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       ๒. การใช้เงินรายได้สถานศึกษาในการไปต่างประเทศ 
  ๒.๑ แหล่งเงินรายได้สถานศึกษา (เงินนอกงบประมาณ ของทางราชการ) คือ 
   ๑) เงินระดมทรัพยากร/บริจาค แบบไม่มีวัตถุประสงค์/เงินค่าเช่าทรัพย์สินหรือ
บริการ/อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินค่าเล่าเรียนจากนักเรียนโครงการพิเศษ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

   ๒) เงินค่าเล่าเรียนจากนักเรียนโครงการพิเศษ (บางโรงเรียนเรียกเก็บค่าเล่าเรียน/
เงินอุดหนุน/เงินบ ารุงการศึกษา) 
   ๓) เงินระดมทรัพยากร/บริจาค แบบระบุวัตถุประสงค์ส าหรับการเดินทางไป
ต่างประเทศ  
  ๒.๒ เกณฑ์การใช้เงินรายได้สถานศึกษาในการไปต่างประเทศ *** 
   ๑) วงเงินไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของรายได้สถานศึกษาแต่ละแหล่งเงินที่ขอใช้ที่เหลืออยู่
ล่าสุด 
   ๒) มีมติคณะกรรมการสถานศึกษาที่เห็นชอบให้ใช้รายได้สถานศึกษาในการเดินทาง
ไปต่างประเทศแต่ละครั้งนั้น ๆ (ไม่ใช่มติเห็นชอบแผน/โครงการของโรงเรียน) 
   ๓) หากใช้เงินรายได้สถานศึกษา ที่ได้จากเงินเรียกเก็บจากนักเรียนโครงการพิเศษ
ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการพานักเรียนไปต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนผู้บริหาร/ครู ๑ คนต่อนักเรียนไม่ควรน้อยกว่า 
๑๐ คน 
   ๔) มีหนังสือเชิญจากหน่วยงานในต่างประเทศที่รับจัดกิจกรรม/รายการดูงาน
เกี่ยวกับการศึกษา พร้อมตารางกิจกรรม/ดูงาน และต้องใช้เวลาในการร่วมกิจกรรม/ดูงานอย่างน้อย ร้อยละ 
๕๐ ของตารางทั้งหมด 
 ๓. กรณีใดสามารถใช้เงินรายได้สถานศึกษาในการไปต่างประเทศ 
  ๓.๑ การเดินทางไปประชุมสัมมนาตามค าเชิญอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานต่างประเทศ 
ในฐานะผู้แทนหรือได้รับมอบหมาย/เสนอชื่อให้เป็นผู้แทนของประเทศหรือ สพฐ. 
  ๓.๒ การเดินทางไปตามโครงการค่ายเยาวชนระหว่างประเทศ หรือโครงการแลกเปลี่ยนครู/
นักเรียน/ผู้บริหาร ระหว่างรัฐบาล กระทรวง หรือหน่วยงาน ที่มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง หรือที่มี
ข้อตกลงความร่วมมือ 
  ๓.๓ การเดินทางเพ่ือพานักเรียนไปร่วมประกวด/แข่งขันนานาชาติต่าง ๆ ที่มีหนังสือเชิญ
อย่างเป็นทางการ 
  ๓.๔ การเดินทางไปเข้ารับการอบรมตามโครงการความร่วมมือจากต่างประเทศ ที่มีหนังสือ
เชิญอย่างเป็นทางการ 
  ๓.๕ การเดินทางไปเจรจาธุรกิจ/ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยมีหนังสือเชิญอย่างเป็น
ทางการ 

  ทั้งนี้ ผู้เดินทางต้องจัดท ารายงานผล เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่
น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ หลังจากสิ้นสุดการเดินทาง 

 ๔. เอกสารประกอบการพิจารณา (ท่ีต้องส่ง) 

  ๔.๑ หนังสือน า ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อนก าหนดเดินทางไม่น้อยกว่า ๑ เดือน 
  ๔.๒ รายชื่อผู้เดินทาง (ผู้บริหาร,ครู/นักเรียน) หากมีผู้ไม่ได้ใช้เงินรายได้สถานศึกษาไปด้วย ให้
แยกบัญชี หรือระบุให้ชัดเจนว่าใช้เงินอะไร เช่น เงินส่วนตัว เงินสมาคมผู้ปกครองฯ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๙ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

  ๔.๓ มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเห็นชอบให้ใช้เงินรายได้สถานศึกษาฯ หากเป็น
หนังสือขอความเห็นชอบ (ไม่มีการประชุม) ต้องให้คณะกรรมการสถานศึกษาลงนามทั้งคณะ 
  ๔.๔ บัญชีรายไดส้ถานศึกษาคงเหลือประจ าวัน 
  ๔.๕ แบบรายงานการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา   (เอกสารแนบ) 
  ๔.๖ หนังสือเชิญจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรมในต่างประเทศ 
  ๔.๗ ก าหนดการเดินทางและกิจกรรมในต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
  ๔.๘ หนังสือมอบหมายงาน (ของผู้บริหาร/ครู) 
  ๔.๙ แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ เป็นรายบุคคล (นักเรียนไม่ต้อง) 
  ๔.๑๐ แบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศเป็นรายบุคคล 
  ๔.๑๑ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ขณะเดินทาง 
  ๔.๑๒ หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองนักเรียน 
  ๔.๑๓ แผนดูแลความปลอดภัย 
  ๔.๑๔ ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการประกันการเดินทาง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  ๓.๕.1 การรับพระราชทานรางวัลองค์กรผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจ าปี 2561 
         ตามที่  คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชู เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ได้ด าเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ 
ประจ าปี 2561 นั้น     

          โรงเรียนโคกยางวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้รับ
พระราชทานโล่รางวัลองค์กรที่ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  สาขาการศึกษาและวิชาการ เนื่องในวัน
เยาวชนแห่งชาติ  ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม รับทราบ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๐ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

   ๓.๕.๒ สรุปผลการจัดการแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมัธยมศึกษา สพม. ๓๓ 
(สุรินทร์)” ครั้งที่ ๖๘  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามที ่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ร่วมกับสหวิทยาเขต ทั้ง ๘ สหวิทยา
เขต และสถานศึกษาในสังกัด สพม.๓๓ ทุกแห่ง ก าหนดจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด
สุรินทร์    “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมัธยมศึกษา สพม.๓๓ (สุรินทร์)” ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระหว่างวันที่  ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงเรียน
สุรินทร์ราชมงคล และโรงเรียนมหิธรวิทยา นั้น 

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จึงขอสรุปผลการจัดการแข่งขัน   
“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมัธยมศึกษา สพม.๓๓ (สุรินทร์)” ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
๓.๖ กลุ่มนโยบายและแผน 
            ๓.๕.๑ สรุปสาระการประชุมผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.สพม.ทั่วประเทศ 

           เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น โดยว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา  
ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน สพฐ. ประธานการประชุม   ดังนี้ 

       ๑.  การน านโยบายสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ความเชื่อมโยงสอดคล้องของแผน
ระดับต่าง ๆ ของประเทศตามพ.ร.บ.จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐  มี ๓ ระดับ 

            ๑.๑  ระดับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(๒๕๖๑-๒๕๘๐)  ๖ ด้าน ๑) ด้านความมั่นคง  ๒) ด้าน
การสร้างขีดความสามารถแข่งขัน ๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ๔) ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม ๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ๖) ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ  

 ๑.๒ ระดับแผนพัฒนาและนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ ๕ 
ปี แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน + ๒ ด้าน(การศึกษา,ต ารวจ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑  - ๒๕๘๐) 

๑.๓ ระดับแผนปฏิบัติการ กระทรวง กรม หน่วยปฏิบัติ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน 
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ การ
ก าหนดนโยบาย  การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนพัฒนาระดับชาติฯและ
แผนอื่นใด และการจัดท าตั้งงบประมาณ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

      ๒. งบประมาณเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   จ านวน  3,705,799,955  บาท 
          ๒.1  งบลงทุน  โอนงบประมาณเหลือจ่ายกลับคืนส่วนกลาง 1,073,184,000  บาท บาท 

จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรณีประสบภัยธรรมชาติ โรงเรียนประชารัฐชายแดนใต้ ตามนโยบาย
จ าเป็นเร่งด่วน  



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

          ๒.2 งบด าเนินงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองครู)จ านวน 1,418,454,340 
บาท 

          ๒.3  งบประมาณเหลือจ่ายปลายปี 2561  จ านวน  1,214,161,615  บาท 
        ๒.3.1 คูปองครู  740,108,277  บาท 
        ๒.3.2 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ของสถานศึกษา  จัดสรรให้ สพป./สพม. 

272,492,948 บาท (สพม.๓๓ ได้รับจัดสรร จ านวน ๖ แห่ง งบประมาณ ๑,๙๒๙,๐๐๐ บาท) 
        ๒.3.3  ซ่อมแซมบ้านพักครู/อาคารเรียน/อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน จ านวน   

195,299,000 บาท (ซ่อมแซมบ้านพักครู สพป/สพม  89,095,900 บาท (สพม.๓๓ จ านวน ๕ แห่ง 
งบประมาณ ๗๘๔,๕๐๐ บาท)และซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ จ านวน  106,203,100 บาท สพม.
๓๓ ได้รับจัดสรร ๒ แห่ง งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท) 
        ๒.3.4  ค่าใช้จ่ายภาระงานครูผู้สอน จัดสรรให้ สพป/สพม  6,261,390  บาท 
        ๒.3.5  ค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา  สพฐ.แจ้ง สพป ถือปฏิบัติตามหนั งสือด่วน
ที่สุด  
ที่ ศธ 04002/ว3820 ลว 27 สิงหาคม  2561 

                   ๓. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สพฐ.ได้รับอนุมัติ จ านวน ๒๘๖,๑๓๐,๘๗๒,๒๐๐ 
บาท (ลดลงจากปี ๖๑ จ านวน ๑๗,๔๗๘,๑๘๐,๘๐๐บาท ร้อยละ ๕.๗๖) ภายใต้ ๔ แผนงาน ๑) แผนงานบูรณา
การ ๒)แผนงานยุทธศาสตร์ ๓) แผนงานบุคลากรภาครัฐ ๔)แผนงานพื้นฐาน  

           ๓.๑ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 = 9 แผนงาน 6 ผลผลิต 12 โครงการ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 3 แผนงาน 3 โครงการ 1,644.5461  

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4 แผนงาน 6 ผลผลิต 7 โครงการ  284,302,535,800  

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1 แผนงาน 1 โครงการ 37.7130 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 1 แผนงาน 1 โครงการ 146.0773  

                              รวม 
9 แผนงาน 6 ผลผลิต 12 
โครงการ 

  286,130.8722   

 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

                ๓.๒ งบประมาณ ปี  พ.ศ. 2562 จ าแนกตามแผนงาน 
เปรียบเทียบงบประมาณ ปี 2561 ปี2562 เพิ่ม/ลด ร้อยละ 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 223,150.0327 209,518.3560 - 13,631.6767 - 6.11 

แผนงานพื้นฐาน (ไม่รวมกองทุน) 34,021.0656 33,003.8391 -1,017.2265 - 2.99 

แผนงานบูรณาการ 46,437.9547 1,833.2758 -44,604.6789 -96.05 

แผนงานยุทธศาสตร์ (เพ่ิมปี 62) 
 

41,775.4013 41,775.4013 
 

รวม (ไม่รวมกองทุน) 303,609.0530 286,130.8722 -17,478.1808 - 5.76 

                 ๔. แนวทางการด าเนินงานส าคัญของสพฐ. ประจ าปีประมาณ ๒๕๖๒ ด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบายสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน และนโยบายของรัฐบาล โดยมีจุดเน้นยุทธศาสตร์ คือ  

         ๑) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   
         ๒) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
         ๓) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
         ๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
         ๕) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          ๖) การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

                ๕. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน การด าเนินงานจัดท าแผนชั้นเรียนรายปี 
แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเริ่มด าเนินการจัดท าแผนชั้นเรียนราย
ปี ในเดือนสิงหาคม และส่ง สพฐ. ในวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี 
                ๖.  งบบุคลากร  แผนงานบุคลากรภาครัฐของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณที่
ได้รับ 209,518,356,000 บาท ประกอบด้วย 
                       1.) งบบุคลากร                               208,343,832,300 บาท 
                           ๑.๑ เงนิเดือน                            197,708,641,000 บาท 
                           ๑.๒ คา่จ้างประจ า                          5,247,488,100 บาท 
                           1.3 คา่ตอบแทนพนักงานราชการ        5,387,703,200 บาท  
                         ๒.) งบด าเนินงาน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานราชการ) 103,369,500 
บาท 
                             - กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการระยะที่ 4(พ.ศ. 2560 ถึง 2563) จ านวน
พนักงานราชการตามกรอบ 23,230 อัตรา สพท.ที่ได้รับอัตราต้องด าเนินการให้มีชื่อคน ถ้ารายงานว่างจะโดน
ตัด การด าเนินงานขอให้ถือปฏิบัติตามปฏิทินการปฏิบัติงานทีส่พฐ.ก าหนด 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

                             - การจัดสรร จัดสรร  3  ครั้ง  จดัสรรครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม – 
มีนาคม)  
จัดสรรครั้งที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน – กันยายน)จัดสรรครั้งที่3 จัดสรรเพิ่มเติมเป็นรายกรณี 
             ๗. งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับ
งบประมาณ   37,796,600,300 บาท เงินอุดหนุน 5 รายการ 

1. ค่าจัดการเรียนการสอน 
                         - เงินอุดหนุนรายหัว 
      - เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
      - เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน 
      - เงินอุดหนุนส าหรับครอบครัวและสถานประกอบการ 

2. ค่าหนังสือเรียน 
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน  
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

                  การจัดสรรงบเงินอุดหนุนให้ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง (สพฐ.จัดสรรและโอนให้สพท.เบิกจ่ายให้
โรงเรียนโดยโอนเข้าบัญชี) 
                        -ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ จัด ๗๐% ของจ านวนนักเรียนรายบุคคล (๑๐มิ.ย.๖๑) จัด
ปลายตุลาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ จัดสรรเพิ่มเติมให้ครบ ๑๐๐% ของจ านวนนักเรียนปัจจุบัน(๑๐ พ.ย. ๖๑)จัดต้น
ธันวาคม ๒๕๖๑ 
                        - ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ จัด ๗๐% ของนักเรียนเดิมชั้นเคลื่อน(๑๐ พ.ย. ๖๑) ครั้ง
ที่ ๒ จัดให้ครบ ๑๐๐% ของนักเรียนปัจจุบัน(๑๐ มิ.ย.๖๒) 

๘. งบประจ า บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตละ 5 ล้านบาท   
     ๙. งบพัฒนางานตามยุทธศาสตร์  ปี 2562  กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 

                    ๙.๑ ธุรการ  14,363  อัตรา (นโยบายปี ๒๕๖๒  จ้างครูธุรการครบทุกโรงเรียน)  
                    ๙.๒ นักการภารโรง  8676  อัตรา    

     ๙.๓ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  15860  อัตรา 
     ๙.๔ ครูดูแลนักเรียนประจ าพักนอน   164 อัตรา 
     ๙.๕ จนท.ประจ าห้องวิทยาศาสตร์  195 อัตรา 

               ๑๐. งบลงทุน ปี  2561 ภาพรวมท าได้ดี  มีผลต่องบปี 2562   
      1๐.๑ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมส าหรับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัย ปัญหาที่

พบ  ฝากเขตช่วยตรวจสอบ 
  ๑) ของบประมาณเกินความเสียหายที่ได้รับ  ขอให้กรรมการระดับเขตลงไปตรวจสอบด้วย 
  ๒) ประมาณการไม่สมบูรณ์ ลายเซ็นไม่ครบถ้วน ไม่แนบรูปภาพ 
  ๓) ไม่มีวิศวกรรับรอง (กรณีการซ่อมแซมที่เก่ียวกับโครงสร้าง) 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๔ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

                       ๑๐.๒ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (เงินเหลือจ่าย ปี 2561) 
เน้นบ้านพักครูเป็นหลัก ได้ครบทุกเขต ไม่มากนัก ใกล้เคียงกัน ตามสัดส่วนจ านวนโรงเรียนที่มีอยู่ในเขต มาก
น้อยข้ึนกับขึ้นกับจ านวนนักเรียนที่มีอยู่  

         ๑๑. งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
       1๑.๑ สรุปรายละเอียดงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

                    ผลผลิต กิจกรรม ครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้าง 

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
  

กิจกรรม : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา               188.7583 - 

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
  

กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ 742.2817 - 

กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียนปกติ 291.1233 - 

กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริฯ 111.1414 1,455.0436 

กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบส าหรับโรงเรียนปกติ  - 8,644.2096 ลบ. 

ผลผลิต :ผูจ้บการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
  

กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกต ิ  32.1406 3,389.870 

 
            ๑๑.๒  ปฏิทินการด าเนินการ ปี 2562 

รายการ วัน เวลา ด าเนินการ 

1. แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน  สัปดาห์ที่ 1 ต.ค. 2561 

2. จัดส่งแบบรูปรายการและประมาณการราคา งบประมาณปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 งบลงทุน (ค่าก่อสร้าง) 

สัปดาห์ที่ 1-2 ต.ค. 2561 

3. ตัดโอนงวดเงิน งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน สัปดาห์ที่ 3-4 ต.ค. 2561 

 
 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๕ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

               ๑๒.  ตั้งงบประมาณ ปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
           1) ปฏิทินแผนการด าเนินการ  
 

รายการ  วัน เวลา ด าเนินการ 

1. จัดประชุมคณะท างาน   17 - 21 กนัยายน 2561 

2. แจ้ง สพท. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ ปี 2563   4 - 8 ตุลาคม 2561 

3. สพท. จัดท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณ ปี 2563   10 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2561 

4. สพท. บันทึกข้อมูลผ่านระบบ    13 – 21 พฤศจิกายน 2561 

5. ส่งเอกสารฉบับจริง  23 พฤศจิกายน 2561 

   
                  2) ปัญหาการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณที่พบ 

              (๑) การบันทึกรายการในระบบกับเอกสารฉบับจริงไม่ตรงกัน 
(๒) การบันทึกข้อมูลไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด 
(๓) เอกสารประกอบค าขอตั้งงบประมาณไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด 

                  ๓) การเตรียมการของ สพท. 
                 (๑) ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ รร. ต าบล อ าเภอ จังหวัด และแก้ไขให้ถูกต้อง 

               (๒) ตรวจสอบพิกัด ของทุกโรงเรียนจากระบบ DMC 
               (๓) ตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักเรียนรายโรงจากข้อมูล DMC ให้ถูกต้อง 
               (๔) ระบบจะจ าแนกโรงเรียนเป็น 3 กลุ่ม  

           - โรงเรียนทั่วไป 
           - โรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร 
           - โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริฯ/โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 
                         (5) การเสนอขอตั้งครุภัณฑ์ (Shopping list) ครุภัณฑ์ที่ตรงกับส านักงบประมาณให้ใช้ราคาของส านักงบประมาณ 
หรือถ้าตรงกับกระทรวงดิจิทัลฯ ใช้ราคาของกระทรวงดิจิทัล   

              (6)  แจ้งโรงเรียนให้ยืนยันความถูกต้องของการรายงาน ข้อมูล B-OBEC ด้วย ภายใน  31 
ต.ค. 61 ถ้าไม่ยืนยันจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลในค าขอตั้งงบประมาณ ปี 2563 ได้  

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

 

 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๖ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

๓.๖.๒ รายละเอียดการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
        สพม.๓๓  ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่ยังไม่รายงานค่าสาธารณูปโภค จ านวนหน่วยและ

งบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเป็นรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และตรวจสอบข้อมูลฯ ปี ๒๕๖๐                
ให้ครบถ้วนและถูกต้อง  แจ้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบและรายงานข้อมูลค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ไปรษณีย์ และ                 
ค่ า อิน เทอร์ เ น็ ต   ให้ เป็ นปั จจุ บั นจนถึ งสิ้ นปี งบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๑ ผ่ าน เว็ บ ไซต์  https://e-
budget.jobobec.in.th ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  ตามรายชื่อที่แนบ ขอขอบคุณโรงเรียนที่ให้ความ
ร่วมมือการรายงานข้อมูลฯ ครบถ้วนทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ มา ณ โอกาสนี้ 

ที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

๓.๗ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
๓.๗.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561  

                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สรุปผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ.2561 รายจ่ายประจ า ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 
 

รายจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ผูกพัน 
 

ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

งบบุคลากร 62,160,760 61,565,822.25 99.04 0.00 0.00 594,937.75 0.96 
งบด าเนินงาน 83,448,042.29 81,517,821.80 97.69 1,929,000 2.31 1,220.49 0.00 
เงินอุดหนุน 352,388,834 352,294,834 99.97 0.00 0.00 94,000 0.03 
งบรายจ่ายอื่น 214,985 214,985 100 0.00 0.00 0.00 0.00 
งบลงทุน 79,959,024.71 

 
60,584,030.63 75.77 14,151,459.35 17.70 5,223,534.69 6.53 

รวม 
 

578,1741,646 556,177,493.72 96.20 16,080,459.35 2.78 5,913,692.93 1.02 

เป้าหมายการเบิกจ่าย  ไตรมาสที่ 4 (30 กันยายน 2561  งบลงทุนไม่น้อยกว่า 87%  งบรายจ่ายประจ า  
98%   ภาพรวมทุกงบไม่น้อยกว่า  96 % 
             จากตาราง ไตรมาสที่ 4  งบลงทุน ผลการเบิกจ่าย  75.77% ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  งบรายจ่าย
ประจ าผลการเบิกจ่าย  97.69 % ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   ภาพรวมผลการเบิกจ่าย  96.20 % เป็นไปตาม
เป้าหมาย ส าหรับ  รายการผูกพันจ านวนเงิน  16,080,459.35  บาท  เป็นรายการ 

1. งบด าเนินงาน จ านวนเงิน     1,929,000  บาท เป็นรายการซ่อมแซมปรับปรุง 
1.1 รร.ศรีรามประชาสรรค์            415,000 บาท 
1.2 รร.ศรีณรงค์พิทยาลัย              474,000  บาท 
1.3 รร.แรว่ิทยา                         226,000  บาท 
1.4  รร.พระแก้ววิทยา                 450,000  บาท 
1.5 รร.มัธยมศรีส าเภาลูน              164,000  บาท 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๗ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

1.6 รร.ประดู่แก้วประชาสรรค์       200,000   บาท 
2. งบลงทุน จ านวนเงิน   14,152,459.39   บาท แยกเป็น 

2.1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
2.1.1  รร.ธาตุศรีนคร                    1,190,000  บาท 
2.1.2  รร.มหิธรวิทยา                     412,000    บาท 
2.1.3  รร..เบิดพิทยาสรรค์                      500,000    บาท 
2.1.4  รร.พระแก้ววิทยา                398,800    บาท 
2.1.5  รร.แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร  500,000    บาท 
2.1.6  รร.โนนแท่นพิทยาคม                   200,000    บาท 
2.1.7  รร. สวายวิทยาคาร                     200,000    บาท 
2.1.8  รร.สุรินทร์ราชมงคล           200,000   บาท 
2.1.9  รร.กระเทียมวิทยา                      146,000    บาท 
2.1.10  รร.ประสาทวิทยาคาร         500,000    บาท 

                2.1.11 รร.โคกยางวิทยา                        200,000    บาท 
          2.2 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ 

2.2.1 รร.สนมวิทยาคาร        3,897,567.39     บาท 
2.2.2 รร.สุรพินท์พิทยา         4,002,600         บาท 
2.2.3 รร.สุรวิทยาคาร          1,805,492         บาท  

             ขอให้โรงเรียนที่ได้ท าสัญญาและท า PO ไว้แล้วด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญา บริหารสัญญาให้เป็น               
ตามเงื่อนไข 
            ส าหรับเงินคงเหลือ 5,913,692.63  บาท  ไม่สามารถใช้ได้  
            ส าหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ.2560  กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบลงทุน รายการค่าโต๊ะ-
เก้าอ้ี   ของโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรและอนุมัติเงินงวดแล้ว ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน 28 กันยายน   
2561 ได้แจ้งขอกันเงินต่อ สพฐ./กรมบัญชีกลางแล้ว   

ที่ประชุม รบัทราบ/ถือปฏิบัติ 
 

๓.๗.๒ การปฎิบัติงาน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2561 ( 28 กันยายน 2561)  
1)  การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง  

1. รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันสิ้นเดือน ส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
2. รายงานประเภทเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
3. รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
4. รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ส่งภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้น

ปีงบประมาณ 
5. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ส่งภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๘ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

              2) การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ของสถานศึกษาต้นปีงบประมาณตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม ของทุกปี  ให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
                    2.1 ออกค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  
       1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

  2. แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน 
                     3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
  4.. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินประจ าวัน 
  5. แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
              2.2   บันทึกของปิดบัญชีปีงบประมาณ 2561 และขอเปิดบัญชีปีงบประมาณ 2562  

                  เมื่อโรงเรียนจัดท าบัญชีปีงบประมาณ 2561   (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560  ถึง 
เดือน กันยายน  2561 ) และจัดเก็บเอกสารตามปีงบประมาณ 2561 เรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 

                   1) ส ารวจยอดเงินคงเหลือทุกประเภท จัดท าบันทึกขอปิดบัญชีเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 2561  (โดยแสดงรายละเอียดของทรัพย์สิน  หนี้สินและเงินทุนของหน่วยงานย่อยให้ ผอ.
สถานศึกษาลงลายมือชื่อรับรอง) 
                       2) จัดท าบันทึก ขอเปิดบัญชีในต้นปีงบประมาณ  2562 น ายอดเงินคงเหลือยก
มา    ในสมุดเงินสด , ทะเบียนคุมแต่ละประเภทที่คงเหลือและจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  ในวันต้น
ปีงบประมาณ 2562   (1 ตุลาคม 2561)  

มติที่ประชุมรับทราบ/ถือปฎิบัติ 
 
๓.๗.๓ การส่งใช้เงินยืมงบประมาณประจ าปี 2561  

           ขอให้ทางโรงเรียนแจ้งให้ข้าราชการที่ยืมเงินงบประมาณประจ าปี 2561 ที่เป็นเงิน
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา อบรมคูปองครู  จัดส่งเอกสาร หลักฐาน
และเงินสด(ถ้ามี) ส่งใช้เงินยืมงบประมาณโดยด่วน  

ที่ประชุม รับทราบ/ถือปฎิบัติ 
 

๓.๘ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๓.๘.๑ การจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดส่งข้อมูลสรุปผลการสอบธรรมศึกษาประจ าปี ๒๕๖๐ ของ
โรงเรียนในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคของส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เพ่ือกระตุ้นให้โรงเรียนตระหนักต่อการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาในส่วนของการสอบธรรมศึกษา โดย
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีโรงเรียนที่มีนักเรียนจ านวนมาก ที่ยังให้ความสนใจในการสอบธรรมศึกษา 
อีกทั้ง มีร้อยละผู้สอบได้ส่วนใหญ่ถือเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนในส่วนภูมิภาคที่ส่งสอบธรรม
ศึกษามีจ านวนถึง ๑๕,๔๙๕ โรงเรียน โดยในจ านวนนี้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๙ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ รวมอยู่ด้วย ๔ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนสิรินธร, สุรวิทยาคาร, สุรพินท์พิทยา 
และรัตนบุรี 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ขอแสดงความยกย่อง ชื่นชม และเป็นก าลังใจให้
โรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง ที่มีการส่งเสริมและตระหนักต่อการเรียนรู้ในวิชาพระพุทธศาสนาในส่วนของการสอบธรรม
ศึกษาและขอให้ด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง และขอให้สถานศึกษาทุกแห่งมีความตระหนักต่อการเรียนรู้วิชา
พระพุทธศาสนาในส่วนของการสอบธรรมศึกษาโดยส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

ที่ประชุม รับทราบ/ถือปฎิบัติ 
 

  ๓.๘.๒ การประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรับรางวัล IQA 
AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑  
ประเภทสถานศึกษา ล าดับที ่ ชื่อสถานศึกษา ระดับรางวัล 
ขนาดเล็ก ๑ โนนเทพ ยอดเยี่ยม 

๒ เมืองแกพิทยาสรรค์ ดีเด่น 
๓ ศรีไผทสมันต์ ดีเด่น 

ประเภทสถานศึกษา ล าดับที ่ ชื่อสถานศึกษา ระดับรางวัล 
ขนาดกลาง ๑ แตลศิริวิทยา ยอดเยี่ยม 

๒ สนมวิทยาคาร ดีเด่น 
๓ ขนาดมอญพิทยาคม ดีเด่น 

ประเภทสถานศึกษา ล าดับที ่ ชือ่สถานศึกษา ระดับรางวัล 
ขนาดใหญ ่ ๑ บัวเชดวิทยา ยอดเยี่ยม 

๒ จอมพระประชาสรรค์ ดีเด่น 
๓ ส าโรงทาบวิทยาคม ดีเด่น 

ประเภทสถานศึกษา ล าดับที ่ ชื่อสถานศึกษา ระดับรางวัล 
ขนาดใหญ่พิเศษ ๑ สิรินธร ยอดเยี่ยม 

๒ สุรวิทยาคาร ดีเด่น 
๓ ประสาทวิทยาคาร ดีเด่น 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

 

 

 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓๐ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

๓.๙ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๓.๙.๑ การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
           ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว 
๕๙๖๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ระบุว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู 
โดยก าหนดให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทุกเขต ทั้งนี้ อัตราจ้างปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียนดังกล่าว จะด าเนินการจ้าง ได้ต่อเม่ือได้รับแจ้งเรื่อง
งบประมาณแล้ว ซึ่งถือเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น
ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ
ต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนดตามล าดับ  
 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอเรียนว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้รับการ
จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ดังนี้ 

๑. คนครองกรอบเดิม จ านวน ๕๐ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
๒. ได้รับเพิ่ม   จ านวน ๓๕ อัตรา  ค่าจ้างเดือนละ    ๙,๐๐๐ บาท 
แนวทางการบริหารอัตราก าลัง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๑. น าเสนออัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ที่ได้รับการจดัสรรเสนอคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการ

สรรหา 
และบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว (ว๖๒๙) เพ่ือพิจารณาจัดสรรอัตราให้สถานศึกษา
ในสังกัด ๒ กรณี 
 กรณีที่ ๑ พิจารณาจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน วุฒิปริญญาตรี (ตามกรอบเดิม) 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

๑) ต าแหน่งคนครอง อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จัดสรรให้โรงเรียนละ ๑ 
อัตรา 

ตามจ านวนที่ได้รับจัดสรร โดยพิจารณาจาก 
- จ านวนนักเรียน ขนาดของโรงเรียนและปริมาณงาน 
- ความยากล าบากในการปฏิบัติงาน ความห่างไกล/กันดาร รวมถึงความ 

ยุ่งยากและเป็นพื้นที่พิเศษ 
- ค านึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ 

๒) ต าแหน่งว่างที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้พิจารณาจัดสรรให้โรงเรียน โรงเรียนละ ๑ อัตรา 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓๑ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

 กรณีที่ ๒ พิจารณาจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้สถานศึกษาในสังกัดที่ยังไม่ได้รับ
การจัดสรรอัตราตามกรณีที่ ๑ ให้จัดสรรให้โรงเรียนละ ๑ อัตรา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ตาม
จ านวนที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมให้ครบทุกโรง ในส่วนของการก าหนดต าแหน่งเลขที่อัตราจ้างธุรการโรงเรียนที่
ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป 
 
 ทั้งนี้ หากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามข้อ ๑) ว่างลง
ภายหลัง 
จากที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรอัตรา ให้รายงานต าแหน่งว่างดังกล่าว และห้าม
น าไปใช้ทุกกรณีจนกว่าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแจ้งจัดสรรคืน 
 
 แนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑. กรณีการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
๑.๑ คุณวุฒิ : วุฒิปริญญาตรี 
๑.๒ อ านาจการจ้าง : ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว 
  ๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนกันยายน ๒๕๖๒ 

๒. กรณีการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 
๒.๑ คุณวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
๒.๒ อ านาจการจ้าง : ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒.๓ ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
 
  ๒.๔ ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
  ๒.๕ งบประมาณท่ีใช้ : งบด าเนินงาน ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จัดสรรให้ 

ที่ประชุม รับทราบ/ถือปฎิบัติ 
 
 ๓.๙.๒ การจ้างครูผู้ทรงคุณคา่แห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
          ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว 
๕๙๖๐ ลงวันที่   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้แจ้ง
ว่า ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดินในปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการจ้างอัตราจ้างดังกล่าว และ
ได้สิ้นสุดสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ความแจ้งแล้ว นั้น 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓๒ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาแล้ว เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินตามที่มี
สัญญาจ้างอยู่เดิม    ตามแนวทางการจ้างเดิมไปก่อน โดยให้เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะแจ้งการจัดสรรการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ที่ประชุม รับทราบ/ถือปฎิบัติ 
 
 ๓.๙.๓ การจ้างนักการภารโรง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
          ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว 
๕๙๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจ้างนักการภารโรง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้แจ้งว่า 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   ซึ่งสถานศึกษาด าเนินการจ้างอัตราจ้างดังกล่าว และได้สิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ แล้ว นั้น 
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาแล้ว เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่าง
พิจารณาจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแจ้งสถานศึกษาด าเนินการจ้างนักการภารโรงที่มีสัญญาจ้างอยู่เดิมได้ ยกเว้นที่เป็นอัตราว่าง ส าหรับ
สถานศึกษาท่ียังไม่มีนักการภารโรง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะแจ้งการจัดสรรและก าหนด
แนวทางการจ้างให้สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
  ๓.๙.๔ การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วยปี พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 1 
 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. ๒๕61 เรื่อง 
ประกาศผลการสอบแข่งขันการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล     
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในคราประชุม
ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติให้เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ให้ไป
รายงานตัว  ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมสัตตบรรณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ นั้น 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้มีหนังสือส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ มารายงานตัว  ณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เพ่ือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน 48 ราย ดังนี้ 

๑. กรณีไม่ได้รับราชการมาก่อนเข้ารับการบรรจุ   จ านวน.48.ราย 
๒. กรณีรับราชการอยู่แล้ว ขอย้าย/โอนตามผลการสอบแข่งขัน  จ านวน...-...ราย 
๓. กรณีรับราชการทหารอยู่ ขอสงวนต าแหน่งไว้ รอให้พ้นจากราชการทหาร  จ านวน.....-....ราย 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓๓ 

รายงานการประชุม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสงักดั คร ัง้ท่ี ๙/๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการจัดท า
ทะเบียนประวัติ และ ก.ค.ศ.16 ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33  พร้อมทั้งส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาที่เลือก เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2561  

ที่ประชุม รับทราบ/ถือปฎิบัติ 
  ๓.๙.๕ การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 
 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประกาศ ณ วันที่ ๒5 กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิ น อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นั้น 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้มีหนังสือส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ มารายงานตัว  ณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เพ่ือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน 10 ราย และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33      
โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการจัดท าทะเบียนประวัติ และ ก.ค.ศ.16 ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคาร
เศวตกุญชร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  พร้อมทั้งส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาที่
เลือก เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561    

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อโปรดพิจารณา 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.  

 
  (ลงชื่อ)       ผู้จดรายงานการประชุม  

    (นายสิรวิชญ์  แสนดี) 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 
(ลงชื่อ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

      (น.ส. ชูจิตร ชูทรงเดช) 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 


