
ระเบียบวาระการประชุม 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ 

ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
ครั้งที่  ๑๑/2561  วันที่  ๑๓ ธันวาคม  2561  เวลา ๐๘.๓0 น. เป็นต้นไป 

ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อนระเบียบวาระ 
๑. มอบเกียรติบัตร แกผู่้ให้การสนับสนุนในการจัดการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑  

๑. นายเฉลิมพล เขียวหวาน นายกองค์ก ารบริหารส่วนต าบลนาบัว 
๒. นายเดล เกษอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง 
๓. นายชัยวัฒน์ สุตลาวดี ก านันต าบลเฉนียง 
๔. สารวัตรสถานีต ารวจท างหลวง ๓ กองก ากับการ ๖ กองบังคับการต ารวจทางหลวงสุรินทร์ 
๕. ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรสวาย ต าบลสวาย 
๖. โรงเรียนสุรวิทยาคาร  
๗. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  
๘. โรงเรียนนาบัววิทยา  
๙. โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล  
๑๐.โรงเรียนสวายวิทยาคาร  
๑๑.โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 
๑๒.โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 
๑๓.โรงเรียนมหิธรวิทยา  
๑๔.โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 
  

๒. มอบเกียรติบัตรส าหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2560 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชยในการ
คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2560 นั้น 
 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 33 จึงขอมอบ
เกียรติบัตรส าหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2560  ดังต่อไปนี้ 
 1.  นายธีรภัทร  สาโสภา   นักเรียนโรงเรียนพนมดงรักวิทยา  ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 
 2. นายธนกร   พูดเพราะ   นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร   ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒ ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บรหิารสถานศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที ่11/๒๕๖๑ 

๓.  มอบเกียรติบัตรรางวัล  MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีการศึกษา 2559    
  ตามที่  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการจัดท ารางวัลเชิดชูเกียรติ                     
MOE AWARDS เ พ่ือส่ ง เสริม ให้บุ คลากรในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักถึ งคุณค่า                     
ของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ราชการ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร หน่วยงานและ
สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในด้านการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์                
ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยา
เสพติด และด้านการอนุรักษ์มรดกไทย โดยผลงานที่ได้รับการพิจารณาในระดับดีเด่นสูงสุดจะได้รับเกียรติบัตร
เชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นั้น 

  บัดนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศผลงานดีเด่นรางวัลเชิดชูเกียรติ                        
MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานและยกย่อง สถานศึกษาที่สามารถท าหน้าที่จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จึงขอมอบเกียรติบัตรรางวัล  MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ  
ประจ าปีการศึกษา 2559  ดังต่อไปนี้ 
  

1. ประเภทสถานศึกษา    

 1.1 สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

       1) โรงเรียนบัวเชดวิทยา   ดีเด่น 
       2) โรงเรียนส าโรงทาบวทิยาคม   ดีเด่น 
 1.2 สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

       1) โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม   ดีเด่น 
       2) โรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก   ดีเด่น 
 1.3 สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   

       1) โรงเรียนสุรพินท์พิทยา   ดีเด่น 
 1.4 สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

       1) โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน    

 1.5 สาขาอนุรักษ์มรดกไทย (ดนตรีไทย/โขน)  

       1) โรงเรียนช้างบุญวิทยา   ดีเด่น 
       2) โรงเรียนแร่วิทยา   ดีเด่น 

     

2.  ประเภทบุคคล    

 2.1 สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

       2) นายบุญศักดิ ์ บุญจูง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ ดีเด่น 

       1) นางสุพิชฌาย์  เทศทอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา 
ดีเด่น 
  

     



 
๓ ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บรหิารสถานศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที ่11/๒๕๖๑ 

 
 2.2 สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

       1) นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ  ผู้อ านวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ดีเด่น 
       2) นางวริษฐา  นิว้ทอง  ครูโรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม ดีเด่น 
 2.3 สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

       1) นางกชร  ธรรมวิเศษ  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ดีเด่น 
       2) นายภานุพันธ์  ศรีวงษ ์  ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา ดีเด่น 
 2.4 สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

       1) นางอุดมพร  สิงห์ชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก ดีเด่น  
 2.5 สาขาอนุรักษ์มรดกไทย (ดนตรีไทย/โขน)  

       1) นางละออ  ศรีไทย  ครูโรงเรียนสิรินธร ดีเด่น 
       2) นางสุนทรี  เกตุชาต ิ  ครูโรงเรียนสิรินธร ดีเด่น 

 
๔. มอบรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ในงาน International Children Science and 
Mathematics Festival 2018 ณ เมืองวิสาขปัตนัม ประเทศอินเดีย โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์                  
ได้รับรางวัล Third prize จากทั้งหมด ๙ ประเทศ  

๑. นายวิธวิัติ  รักษาภักดี  ครูที่ปรึกษา 
2. ด.ช. ณัชพล  บุญผ่อง   นักเรียนชั้น ม.๑/๒ 
๓. ด.ช. สันติ  งามเลิศ   นักเรียนชั้น ม.๑/๒ 
 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1. .....................................................................................................................................

........................................................................................................................... .................................................. 
1.2. ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.3. ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.4. ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.5. ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.6. ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
๔ ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บรหิารสถานศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที ่11/๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันที่ ๖ พฤศจิกายน  2561                   
ณ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ท าหนังหนังสือแจ้งผู้บริหารให้ตรวจดูรายงานการประชุมที่
เว็บไซต์ ของ สพม. ๓๓ แล้ว 

 

 

 

 

 

    มติที่ประชุม ..........................................................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

3.1  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

           แนวทางการตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
มติที่ประชุม.............................................................................................................  

 
3.2 กลุ่มนโยบายและแผน 
 

๓.๒.๑.เรื่อง การรายงานผลการด าเนินการจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                  
รายการค่าก่อสร้าง 
 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับสถานศึกษาในสังกัด  เพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่ช ารุดทรุดโทรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีความประสงค์ส ารวจผลการด าเนินการจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการค่า
ก่อสร้าง ของสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการเสนอขออนุมัติเงินงวดกับส านักงบประมาณ 

ในการนี้  ขอให้ โรง เรี ยนกรอกแบบรายงานผลตามแบบฟอร์มที่ แนบในระบบที่          
https://e-budget.jobobec.in.th ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และจัดส่งเป็นเอกสารในรูปแบบ
ไฟล์ Excel ทางระบบ My Office ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓  อย่างช้าภายในวันที่ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพ่ือรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป  

QR Code รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๖๑ 



 
๕ ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บรหิารสถานศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที ่11/๒๕๖๑ 

 

มติที่ประชุม.............................................................................................................  
 

๓.๒.๒ เรื่อง การด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒และ
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๓ 
         ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งการด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๒๓ โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ด าเนินการก าชับสถานศึกษาในสังกัด ให้ระมัดระวังการก่อหนี้ผูกพันโดยไม่มี
งบประมาณรองรับย่อมไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๒๓  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จึงให้โรงเรียนถือปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๒๓ 
อย่างเคร่งครัด 

มติที่ประชุม.............................................................................................................  
 
 
 
 
 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/

รายการงบประมาณ วดป. ท่ี วดป. ท่ี วงเงินตามผล วดป. ท่ีคาดว่า

ประกาศ ประกาศผล การจัดหา จะลงนาม

ลายมือช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ ลายมือช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ

         (..................................................)          (..................................................)
ต าแหน่ง.........................................................           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน................

จังหวัด สพท.

ผลการด าเนินการ

จัดหาโดยวิธี

แบบรายงานผลการด าเนินการจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการค่าก่อสร้าง

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  จังหวัด สุรินทร์

ล าดับ

ท่ี
งบประมาณ ช่ือโรงเรียน ต าบล อ าเภอ



 
๖ ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บรหิารสถานศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที ่11/๒๕๖๑ 

๓.๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 โครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก “สังคมหัวแข็ง ปี3” 
      ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จ ากัด ร่วมกับ 

รวมทั้งภาคีต่าง ๆ ได้ก าหนดจัดโครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก “สังคมหัวแข็ง ปี3” ขึ้น เพ่ือปลูกจิต
ส านักและเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนไทยใส่หมวกกันน็อกจนเป็นนิสัย เพ่ือลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนให้
เหลือน้อยที่สุด โดยมีกฎ 3 ข้อ คือ ขี่ซ้อนเราใส่ ใกล้ไกลเราใส่ ใครไม่ใส่เราไม่ยอม โดยวางเป้าหมายให้เกิดการ
ปฏิบัติจริงด้วยความต่อเนื่อง ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ
ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต และช่องทางอ่ืน ๆ อาทิเช่น รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เว็บไซต์หลัก
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และไลน์กรุ๊ป สพฐ.  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอความอนุเคราะห์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งรายชื่อโรงเรียนในสังกัด
เข้าร่วมกิจกรรมท้ัง 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1.1 กิจกรรมการประกวดแผนงานรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก “โรงเรียนหัวแข็ง” โดยส่งอย่าง
น้อย จ านวนเขต ละ 7 โรงเรียน 

1.2 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี “วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก” โดยส่งอย่างน้อย 
จ านวนเขตละ 5 โรงเรียน 

2. ให้แจ้งชื่อโรงเรียนพร้อมแผนงาน (ข้อ 1.1) และภาพวาด (ข้อ 1.2) ทั้ง 2 กิจกรรมไปยังเว็บไซต์
โครงการ www.aphonda.co.th/HelmetProject2018 ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561  

3. ผู้ประสานงาน คุณกรรณิการ์ แป้นใหญ่ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการสังคมหัวแข็ง  บริษัท เอ.พี.
ฮอนด้า จ ากัด หมายเลขโทรศัพท์ 02 274 0671-6 ต่อ 129 และ 08 5918 3559  

มติที่ประชุม ..........................................................................................................................  

๓.๔ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น Smart Teacher ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ และกระตุ้นให้ครูผู้สอนในสังกัดได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จะด าเนินการคัดเลือก Smart 
Teacher ครูที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีเด่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คน
อ่ืนได้ของทุกโรงเรียนในสังกัด เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรดังกล่าว โดยจะ
ด าเนินการคัดเลือกจาก 
 ๑.จากการนิเทศและสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูโดยคณะนิเทศฯ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒.ให้แต่ละโรงเรียนได้พิจารณาเสนอชื่อครูผู้สอนเพ่ือรับรางวัล Smart Teacher มายังส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น Smart Teacher จะต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับจาก
บุคลากรในโรงเรียนและบุคคลทั่วไป  ส าหรับก าหนดการและรายละเอียดต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม .......................................................................................................................... 

http://www.aphonda.co.th/HelmetProject2018%20ภายใน


 
๗ ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บรหิารสถานศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที ่11/๒๕๖๑ 

๓.๕ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๓.๕.๑ แนวทางการด าเนินงานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 
1/2562 สังกัด สพม.33 

1. การบริหารวงเงินร้อยละ 3 ของเงินเดือนรวมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
1.1 โรงเรียนในสังกัดบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.90 
1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารวงเงิน ร้อยละ 0.10  

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

1.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาจากวงเงินเลื่อนเงินเดือน 
  ร้อยละ 0.05  จัดสรรเพิ่มเติม เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการเลื่อนเงินเดือนภาพรวม 

 ของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา จัดสรรเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนที่มีผู้มีผลงานระดับชาติ 
 การปฏิบัติงานตามนโยบายของ สพฐ. งานตามนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา       

2. แนวทางการลดความเหลื่อมล้ าในการเลื่อนเงินเดือนของโรงเรียน สหวิทยาเขต/เครือข่ายฯ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดังนี้ 
2.1 ข้อมูลเงินเดือนรวมของข้าราชการครูฯ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2.2 ตรวจสอบฐานค านวณท่ีใช้ในการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล 
2.3 ทดลองใช้การเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล ครั้งที่ 1/2562  เสนอขอเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.90 

ทุกคน เพ่ือวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ า ในการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนรายโรงเรียน รายสหวิทยา
เขต/เครือข่ายฯ และวงเงินคงเหลือในการบริหารของโรงเรียน สหวิทยาเขต/เครือข่ายฯและเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอแนวทางการเลื่อนเงินเดือนให้แก่สหวิทยาเขต/เครือข่ายฯ  
                 บริหารวงเงินคงเหลือให้แก่โรงเรียนที่มีเงินไม่เพียงพอในการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล 
 2.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารวงเงินคงเหลือให้แก่โรงเรียนที่มี เงินไม่ เ พียงพอ  
       ในการเลื่อนรายบุคคลจากสหวิทยาเขต/จัดสรรเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนที่มีผู้มีผลงาน           
       ระดับชาติ/การปฏิบัติงานตามนโยบายของ สพฐ./งานตามนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หมายเหตุ  1. การทดลองเสนอขอเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลในภาพรวม สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตาม
ข้อมูลเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน 

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



 
๘ ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บรหิารสถานศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที ่11/๒๕๖๑ 

  3.2 ใช้สัดสว่น 2.90 : 0.06 : 0.04 จะมีเงินคงส าหรับการบรหิาร จ านวน 3,592.10  บาท 
             3.3 ใช้สัดส่วน 2.90 : 0.07 : 0.03 จะมีเงินคงส าหรับการบริหาร จ านวน   -617.90  บาท 

มติที่ประชุม .......................................................................................................................... 

 ๓.๕.๒  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๖๐๓  
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ แจ้งว่า คณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้มีประกาศลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 
  ทั้งนี้  ผู้มีคุณสมบัติสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัครซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้าตามแบบที่ก าหนดด้วยตนเองที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือก ได้ที่เว็บไซด์ 
http://personnel.obec.go.th 
 
  รับสมัครในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
  สอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
  สอบสัมภาษณ์  ภาค ค   วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  ประกาศผลการคัดเลือก  ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม ..........................................................................................................................  
 

๓.๕.๓ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๔๔๑  
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ แจ้งว่า ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึงได้ 
ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) 
 

มติที่ประชุม .......................................................................................................................... 
 
 



 
๙ ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บรหิารสถานศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที ่11/๒๕๖๑ 

๓.๕.๔ ประกาศต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา) ว่างเพิ่มเติม 
          ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ มีต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
(ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา) ว่างเพ่ิมเติม ตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๓๓ ที่ ศธ ๐๔๒๖๓/๕๑๓๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดทั้ง 
๘๕ โรงเรียน ทางระบบ My office เรียบร้อยแล้ว 
  กลุ่มบริหารงานบุคคล จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์ขอย้าย ยื่นค าขอย้าย (เพ่ิมเติม) ภายในวันศุกร์ที่ 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากพ้นก าหนดถือว่า 
ไม่ประสงค์ขอย้าย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

มติที่ประชุม .......................................................................................................................... 

๓.๖. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ขอน าสรุปรายรับ-รายจ่าย การแข่งขันกีฬาผู้บริหาร ดังนี้ 
รายรับ – รายจ่ายงบประมาณ การแข่งขันกีฬาผู้บริหาร 4 เขต ในวันที่ 19, 21 พฤศจิกายน 2561 

ณ สนามโรงเรียนปราสาท  สพป.สร.3 
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

21 พ.ย. 
2561 

  
 

รับเงินจากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ 

 
20,000 

 
- 

 
20,000 

 

รับเงินจาก สหวิทยาเขต 1 – 8               สหวิทยา
เขตละ 5,000 บาท 

40,000 - 60,000  

รับเงินจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 

 
5,000 

 
- 

 
65,000 

 

รับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์สุรินทร์ 5,000 - 70,000  
รับเงินค่าโต๊ะ จากสหวิทยาเขต 6  
จ านวน 1 โต๊ะ 

 
2,400 

 
- 

 
72,400 

 

รับเงินค่าโต๊ะ จากสหวิทยาเขต 7 
จ านวน 2 โต๊ะ 

 
4,800 

 
- 

 
77,200 

 

รับเงินค่าโต๊ะ จากสหวิทยาเขต 8 
จ านวน 2 โต๊ะ 

 
4,800 

 
- 

 
82,000 

 

จ่ายเงินค่าโต๊ะ จ านวน 5 โต๊ะ - 12,000 70,000  
จ่ายค่าด าเนินการจัดการแข่งขัน - 5,000 65,000  
จ่ายค่าเสื้อ 159 ตัว ตัวละ 265 บาท - 42,135 22,865  
จ่ายค่าขบวนพาเหรด - 8,000 14,865  
จ่ายค่าปิ้งย่าง - 6,000 8,865  
จ่ายค่าเบรก  - 1,500 7,365  
จ่ายค่าน้ าดื่ม น้ าแข็ง และเครื่องดื่มนักกีฬา - 5,900 1,465  

รวม 82,000 80,535 1,465  
 

มติที่ประชุม ..........................................................................................................................  



 
๑๐ ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บรหิารสถานศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที ่11/๒๕๖๑ 

3.๗. กลุ่มอ านวยการ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

มติที่ประชุม ..........................................................................................................................  
 

๓.๘ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

มติที่ประชุม ..........................................................................................................................  
 

๓.๙ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

มติที่ประชุม ..........................................................................................................................  
 

๓.๑๐ หน่วยตรวจสอบภายใน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

มติที่ประชุม ..........................................................................................................................  
๓.๑๑ กลุ่มกฎหมายและคดี 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

มติที่ประชุม ..........................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 



 
๑๑ ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บรหิารสถานศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที ่11/๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

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

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

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

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

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

มติที่ประชุม ..........................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 

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

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

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

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

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

มติที่ประชุม ..........................................................................................................................  
  


