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รายงานการประชุม
ผูอ้ านวยการโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
ครั้งที่ 8/๒๕๖๑
วันที่ 4 กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
*********************************************
ผู้มาประชุม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหรือผู้แทน ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓
จำนวน ๘๕ โรงเรียน
ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นำยกฤษ ละมูลมอญ
รองผู้อำนวยกำร
ประธำนที่ประชุม
๒. ผู้อำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย หรือตัวแทนทุกกลุ่ม/หน่วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓
๓. เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓
๔. น.ส.ชูจิตร ชูทรงเดช
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
เลขำนุกำร
๕. นำยสิรวิชญ์ แสนดี
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
๖. นำงกุลเศษฐ บำนเย็น
ครูธุรกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ก่อนระเบียบวาระ
๑. ส านั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ สุ ริ น ทร์ มาให้ ค วามรู้ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ร ะบบบริ จ าค
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้ผู้บริหำรได้รับทรำบเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรบริจำคเงินและได้รับ
กำรลดหย่อนภำษีได้ อย่ำงถูกต้อง โปร่งใส และรวดเร็ว สำหรับกำรบริจำคให้แก่หน่วยรับบริจำคตำมเกณฑ์
ของกรมสรรพำกร เช่น วัด โรงพยำบำล สถำนศึกษำ และองค์กรสำธำรณกุศลอื่น ๆ โดยสำมำรถบริจำคผ่ำน
mobile banking ของธนำคำรที่ร่วมโครงกำร
ที่ประชุม รับทรำบ

/๒.พิธีมอบ...
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๒. พิธีมอบหนังสือศาสตร์พระราชา
กลุม่ นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จัดพิธีมอบหนังสือศำสตร์พระรำชำ
โดยสภำนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชำติ ไ ด้ จั ด ท ำหนั ง สื อ “ศำสตร์ พ ระรำชำ : ผู้ น ำโลกในกำรพั ฒ นำอย่ ำ งยั่ ง ยื น ”
รวมกฎหมำยสนับสนุนโครงกำรอันเนื่องจำกพระรำชดำริ ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล อดุลยเดช
บรมนำถบพิตร” เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จำนวน ๙,๔๘๖ เล่ม โดยมอบกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ จำนวน
๘๕ โรงเรียนๆ ละ ๔ เล่ม
ที่ประชุม รับทรำบ

๓. รับฟังการบรรยายแนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติดจังหวัดสุรินทร์
ศูนย์อำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัดสุรินทร์ ได้มำบรรยำยปัญหำยำเสพ
ติดจังหวัดสุรินทร์ มีจำนวนผู้เสพ/ติด/ค้ำ เพิ่มมำกขึ้น และมีอำยุที่ลดน้อยลง เพื่อเป็นกำรป้องกันและป้องปรำม
กำรแก้ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำลดน้อยลง และให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดได้รับทรำบปัญหำดังกล่ำว
และร่วมกันหำแนวทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำ ต่อไป
ที่ประชุม รับทรำบ
๔. กลุ่มอานวยการขอมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่เข้าร่วมกลุ่ม Obec Line ครบ ๑๐๐% และ
รำยงำนสำนักงำนเขตผ่ำนระบบ My Office ในรอบเดือนสิงหำคม ๒๕๖๑ ได้แก่
๑) โรงเรียนมัธยมศรีสำเภำลูน
๒) โรงเรียนไทรแก้ววิทยำ
๓) โรงเรียนพระแก้ววิทยำ
๔) โรงเรียนท่ำสว่ำงวิทยำ
๕) โรงเรียนมหิธรวิทยำ
๖) โรงเรียนสุรินทร์พิทยำคม
๗) โรงเรียนศรีรำมประชำสรรค์
ที่ประชุม รับทรำบ
ประธำนกล่ำวเปิดประชุม และดำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. นำยสำเริง บุญโต ผอ.สพม. ๓๓ วันนี้ติดภำรกิจเป็นคณะทำงำนด้ำนงบประมำณของ สพฐ.
ระหว่ำงวันที่ ๓-๖ กันยำยน ๒๕๖๑ จึงมอบหมำยให้กระผม นำยกฤษ ละมูลมอญ มำทำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม
ในวันนี้
๒. นำยสำเริง บูญโต ผอ.สพม. ๓๓ จะเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับสูง ของสถำบัน
พระปกเกล้ำ เป็นเวลำ ๙ เดือน ซึ่งจะเรียนทุกวันศุกร์ เสำร์ อำทิตย์
/๓.ในวันที่...
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๓. ในวันที่ ๖ กันยำยน ๒๕๖๑ สพม. ๓๓ มีกำหนดจัดโครงกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำใน
สังกัด สพม. ๓๓ และได้เชิญ นำยปิยะบุตร ชลวิจำรณ์ ประธำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมำเป็นประธำน
และบรรยำยพิเศษในช่วงเช้ำ ขอให้ผู้บริหำรตรงเวลำและพร้อมเพรียงกัน หำกผู้บริหำรท่ำนใดมีข้อเสนอเรื่องกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ ขอให้นำเรียนท่ำนทรำบในวันดังกล่ำว
๔. งำนศิลปหัตถกรรม 8-10 กันยำยน 2561 ขอให้ผู้บริหำรช่วยกันเสนอควำมคิดรูปแบบกำร
จัดงำน ซึ่ง สพม. ๓๓ ได้เชิญเลขำธิกำร สพฐ. นำยบุญรักษ์ ยอดเพ็ชร มำเป็นประธำนเปิดกำรแข่งขัน
๕. กำรเลื่อนเงินเดือนประจำ 2561 รำยละเอียดอยู่ในวำระกำรประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
ด้วยฝ่ำยเลขำนุกำร ได้จัดทำรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๔ สิงหำคม
๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนรัตนบุรี ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งให้ที่ผู้มำประชุมประชุมได้พิจำรณำ จำกหน้ำ
เว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓ แล้ว
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว รับรองรำยงำนกำรประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ กลุ่มอำนวยกำร
๓.๑.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ เป็นเขตปลอดภาชนะโฟม
ใส่อาหาร ๑๐๐%
ตำมที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓ ได้รับรำงวัลองค์กรปลอด
โฟม ๑๐๐% นั้น สำนักงำนเขต จึงขอควำมร่วมมือโรงเรียนที่มำขอใช้ห้องประชุม หรือมำจัดกิจกรรมภำยใน
สำนักงำนเขตงดนำภำชนะโฟมใส่อำหำร เช่น ข้ำวกล่อง หรือจำนรองอำหำรว่ำง เป็นต้น เพื่อลดขยะและช่วย
ลดภำวะโลกร้อน
ที่ประชุม รับทรำบ
๓.๑.๒ การรับสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จะเสด็จพระรำชดำเนินไป
ทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครรำชสีมำ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่ำงวันที่ ๓๕ กันยำยน ๒๕๖๑ โดยประทับแรม ณ เรือนรับรองอ่ำงเก็บน้ำห้วยเสนง โครงกำรชลประทำน อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์
ที่ประชุม รับทรำบ

/๓.๒ กลุ่มบริหำร
...
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๓.๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๓.๒.๑ การเลื่อนวิทยฐานะ
ก.ค.ศ. เห็ น ชอบกำรขยำยระยะเวลำส่ ง ค ำขอเพื่ อ มี แ ละเลื่ อ นวิ ท ยฐำนะ
ตำม ว 17/2552 ในช่ ว งเปลี่ ย นผ่ ำ น หำกยื่ น ภำยใน 4 กรกฎำคม ๒561 รั บ ไว้ พิ จ ำรณำทั้ ง หมด
นพ.ธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร เปิ ด เผยภำยหลั ง เป็ น ประธำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 29
สิ งหำคม 2561 ณ ห้ องประชุมรำชวัล ลภ กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำ ที่ประชุมได้เห็ นชอบให้ ขยำยระยะเวลำ
กำรส่งคำขอรับกำรประเมินถึงสำนักงำน ก.ค.ศ. ในกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำ ตำแหน่งครู
มีวิทยฐำนะและเลื่ อนวิทยฐำนะ ตำมหลั กเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552 ในช่ว งระยะเวลำเปลี่ ยนผ่ำน
รมว.ศึกษำธิกำร กล่ำวว่ำ ที่ประชุม ก.ค.ศ.ได้เห็นชอบกำรให้ขยำยระยะเวลำกำรส่งคำขอรับกำรประเมิน โดย
ข้ำรำชกำรครูที่มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับ วิทยฐำนะที่จะขอรับกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์ ว17/2552 อยู่ก่อน
วันที่ 5 กรกฎำคม 2560 หำกได้ยื่นคำขอรับกำรประเมินถึงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือส่วนรำชกำร
ภำยในวันที่ 4 กรกฎำคม 2561 เห็นควรรับคำขอไว้พิจำรณำทั้งหมด โดยให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือ
ส่วนรำชกำร ดำเนินกำรประเมินด้ำนที่ 1 และ ด้ำนที่ 2 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนดโดยเร็ว
เนื่องจำกวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ และวิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ จะมีผลในวันที่สำนักงำน ก.ค.ศ. รับเรื่อง สำหรับ
ข้ำรำชกำรครูท่ำนใดที่มีคุณสมบัติที่จะยื่นขอรับกำรประเมิน ตำมหลักเกณฑ์ ว 17/2552 หลังจำกวันที่ 5
กรกฎำคม 2560 ได้อีก 1 ครั้ง ให้ยื่นคำขอรับกำรประเมิน ภำยใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตนเองมีคุณสมบัติที่จะยื่น
ขอรับกำรประเมิน ทั้งนี้ สำนักงำน ก.ค.ศ. จะมีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและส่วนรำชกำร
เพื่อทรำบและถือปฏิบัติต่อไป
ที่ประชุม รับทรำบ

/๓.๒.๒ ปฏิทิน ...
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๓.๒.๒ ปฏิทินการเสนอขอเลื่อนเงินเดือน
ปฏิทินการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจา/ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
วันที่
วันจันทร์ที่ 2 กันยำยน ๒๕61

วันพุธที่ 5 กันยำยน ๒๕61
วันศุกร์ที่ 7 กันยำยน ๒๕61
ภำยใน
วันศุกร์ที่ 30 กันยำยน 2561
ภำยใน
วันจันทร์ที่ 1 ตุลำคม 2561

ภำยใน
วันอังคำรที่ 2 ตุลำคม 2561

ภำยใน
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลำคม 2561

การดาเนินการ
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลบัญชีรำยชื่อ
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ/พนักงำนรำชกำร
ณ วันที่ ๑ กันยำยน ๒๕61
๒. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ แจ้งผู้อำนวยกำร
โรงเรียน/ครูวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ จัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
เพื่อส่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33
ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2561
โรงเรียนส่งแบบแจ้งผลกำรข้อมูลนับมี ณ วันที่ ๑ กันยำยน ๒๕61
ให้แก่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ แจ้งผลกำรนับมีตัว ณ
วันที่ ๑ กันยำยน ๒๕61 เพื่อนำไปใช้เสนอขอเลื่อนเงินเดือน
ให้แก่โรงเรียนในสังกัด
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน/ครูวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ
ส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้แก่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จำนวน ๑ ชุด
1. ประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรของข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ/
พนักงำนรำชกำร
2.โรงเรียนจัดทำข้อมูลผลกำรประเมินกำรปฏิบัตริ ำชกำรของข้ำรำชกำร/
ลูกจ้ำงประจำ/พนักงำนรำชกำรและรำยงำนกำรประชุม
ส่งสหวิทยำเขต
๑. คณะกรรมกำรกลั่นกรอง ระดับสหวิทยำเขต ดำเนินกำรตรวจสอบ
รวบรวมบัญชีเสนอขอเลื่อนเงินเดือน และรำยงำนกำรประชุม
ของโรงเรียน จำนวน ๑ ชุด และจัดทำบัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียน และรำยงำนกำรประชุม ส่งสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 จำนวน 1 ชุด
ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำร
งำนบุคคล /
โรงเรียน

โรงเรียน/
กลุ่มบริหำร
งำนบุคคล
กลุ่มบริหำร
งำนบุคคล /
โรงเรียน
โรงเรียน /
กลุ่มบริหำร
งำนบุคคล
โรงเรียน
ในสังกัด/
กลุ่ม
บริหำรงำน
บุคคล
โรงเรียน
ในสังกัด /
สหวิทยำเขต
สหวิทยำเขต /
กลุ่มบริหำร
งำนบุคคล

หมำยเหตุ กำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ที่ประชุม รับทรำบ/ถือปฎิบัติ
/๓.๒.๓ สรุปรำย...

๕

รายงานการประชุ ม
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด ครัง้ ที่ ๘/๒๕๖๑

๓.๒.๓ สรุปรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิสอบภาค ค

ที่ประชุม รับทรำบ
/๓.๒.๔ หลักเกณฑ์
...

๖

รายงานการประชุ ม
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด ครัง้ ที่ ๘/๒๕๖๑

๓.๒.๔ หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

/๔. กำรส่งเอกสำร...

๗

รายงานการประชุ ม
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด ครัง้ ที่ ๘/๒๕๖๑

ที่ประชุม รับทรำบ
๓.๓ กลุ่มนโยบายและแผน
๓.๓.๑ เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่มีเหลือจ่าย
ตามที่ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียนในสังกัด โดยเร่งรัดให้ดาเนินการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐ มนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด คานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ นั้น
/สำนักงำน...

๘

รายงานการประชุ ม
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด ครัง้ ที่ ๘/๒๕๖๑

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า กรณีที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษา ได้ดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วมีงบประมาณ
เหลือจ่ายและประสงค์ที่จะนางบประมาณเหลือจ่ายไปใช้จ่ายในรายการอื่น ๆ นั้น ขอให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ระงับการดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่มีงบประมาณ
เหลือจ่าย(เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างและเงินเหลือจ่ายจากการคืนค่าเสาเข็ม) รายการงบลงทุนปีเดียว
ทุกรายการ เพื่อโอนงบประมาณดังกล่าวกลับ คืนส่ว นกลางและนางบประมาณในส่วนนี้ไปดาเนินการตาม
นโยบายสาคัญและมีความจาเป็นเร่งด่วนต่อไป ทั้งนี้ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีเงินเหลือจ่ายจากการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและเงิ น เหลื อ จ่ า ยจากการคื น เงิ น ค่ า เสาเข็ ม รายการงบลงทุ น ปี เ ดี ย วทุ กรายการ แจ้ ง คื น
งบประมาณพร้ อมทั้งยื น ยัน จานวนเงินเหลื อจ่ายให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วน
สพม.๓๓ มีจานวนงบประมาณเหลือจ่ายทั้งสิ้น ๕,๔๐๔,๕๓๔.๖๙ บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่พันห้าร้อยสามสิบสี่บาท
หกสิบเก้าสตางค์) ดังนี้
ที่
รายการ/โรงเรียน
งบประมาณที่ส่งคืน
๑

ก่อสร้ำงโรงอำหำร260ที่นั่งโรงเรียนหนองแวงวิทยำคม

๒

ก่อสร้ำงโรงอำหำร84ที่นั่งโรงเรียนหนองอียอวิทยำ

๓
๔

ก่อสร้ำงโรงอำหำร84ที่นั่งโรงเรียนนำบัววิทยำ
ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบโรงเรียนศรีไผทสมันต์

30,439.11
210,500.00

๕

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบโรงเรียนมัธยมจำรพัตวิทยำ

217,445.00

๖
๗

ก่อสร้ำงอำคำรเรียน แบบ 108ล/59ก โรงเรียนสนมวิทยำคำร
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก โรงเรียนธาตุศรีนคร
รวมทั้งสิ้น

163,273.48
32,354.70

3,795,522.40
955,000
5,404,534.69

๓.๒.๒ เรื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แผนงาน
บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต(งบดาเนินงาน)
สพฐ.แจ้ งว่า ตามที่ได้แจ้ งจั ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต(งบดาเนินงาน) ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียน เพื่อดาเนินการตามโครงการแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิท ธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ที่มีการกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส ๔ ให้เบิกจ่าย
/ไม่ต่ำกว่ำ...

๙

รายงานการประชุ ม
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด ครัง้ ที่ ๘/๒๕๖๑

ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๘.๓๖ นั้น สพฐ. ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบดาเนินงาน พบว่า
การเบิ กจ่ ายงบประมาณยั งต่ากว่าเป้ าหมายตามมติคณะรัฐ มนตรี ดังนั้น สพฐ. จึงให้ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเร่งรัดการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด กรณีมีเงินงบประมาณ
เหลือจ่ายจากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ให้ส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย
กลับคืนส่วนกลาง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๓๓ จึ ง ให้ โ รงเรี ย นเร่ ง รั ด การด าเนิ น การใช้ จ่ า ย
งบประมาณในส่ว นงบดาเนินงานที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่งเอกสารเบิ กจ่ าย
งบประมาณอย่างช้าภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
ที่ประชุม รับทรำบ/ถือปฏิบัติ
๓.๔ กลุม่ บริหารการเงินและสินทรัพย์
๓.๔.1 สรุปผลการเบิกจ่าย ทุกงบรายจ่าย ทุกแผนงาน/โครงการ ณ วันที่ 30 สิงหาคม
2561
รำยจ่ำย

จัดสรร

เบิกจ่ำย

งบบุคลำกร

62,160,760

56,435,922.2
5
66,226,108.5
0
317,059,594
56,382,756.8
1
496,104,381.
56

งบดำเนินงำน 77,582,922.2
9
เงินอุดหนุน 317,153,594
งบลงทุน
76,024,024.7
1
รวม
532,924,301

ร้อยละ ผูกพัน

ร้ อ ย คงเหลือ
ละ
90.79 0.00
0.00 5,724,837.7
5
85.36 64,650
0.08 11,292,163.
79
99.97
94,000
74.16 13,042,333. 17.1 6,598,934.6
31
6
9
93.09 13,106,983. 2.46 23,709,936.
21
23

ร้อยละ
9.21
14.55
0.03
8.68
4.45

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย ไตรมำสที่ 4 เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย ( 30 กันยำยน) งบลงทุนเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำ
87% เบิ กจ่ ำยได้ 74.16 % งบรำยจ่ำยประจำเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำ 98% เบิกจ่ำยได้ 85.36 %
ภำพรวมทุกงบเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำ 96% เบิกจ่ำยได้ 93.09 % ยังไม่เป็นตำมเป้ำหมำยฯ

/งบลงทุน...

๑๐

รายงานการประชุ ม
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด ครัง้ ที่ ๘/๒๕๖๑

งบลงทุน ขอให้เร่งเบิกจ่ำยตำมงวดงำน หำกมีปัญหำอุปสรรคให้รำยงำน สพม.33 ด่วน
1.1 รำยกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนโรงเรียนสนมวิทยำคำร คงเหลือ 4,988,886.25 บำท เบิกงวดที่ 1-5
1.2 รำยกำรก่อสร้ำงอำคำเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ ยังไม่เบิกงวดงำนแต่อย่ำงใด
1.4 รำยกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน โรงเรียนสุรวิทยำคำร คงเหลือ 3,085,292 บำท เบิกงวดที่ 2
1.5 รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซม 5 โรง ยังไม่เบิก โรงเรียนศรีไผทสมันต์และโรงเรียนมัธยมจำรพัตร
ทั้ง 5 รำยกำรขอให้ เร่งเบิกจ่ำยโดยเร็ว สำหรับโรงเรียนธำตุศรีนคร ยังไม่ผูก PO ขอให้ส่งสำเนำสัญญำ
เลขที่โครงกำร เลขคุมสัญญำ ส่ง สพม.33 เพื่อบันทึก PO ในระบบ GFMIS ด่วน
สำหรับเงินคงเหลือของงบปีเดียว ได้แจ้งรำยงำน สพฐ เพื่อส่งคืนเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม รับทรำบ/ถือปฏิบัติ
๓.๔.๒ แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ในระหว่างเดือนสิงหาคม 2561
๑) งบเงินอุดหนุน รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำหรับภำคเรียนที่
1 ปีกำรศึกษำ 2561 (30% ) จำนวน 4 รำยกำร
๑.๑ ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
๑.๒ ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
๑.๓ ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
๑.๔ ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
สพม.33 ได้วำงฎีกำในระบบแล้ว รอกำรอนุมัติเงิน คำดว่ำจะโอนเงินเข้ำบัญชีเงินุอุดหนุน
โรงเรียนได้ในวันพุธที่ 5 กันยำยน 2561 ให้ตรวจสอบอดเงิน และออกใบเสร็จรับเงิน ระบุจำก
สพม.33
2) งบดาเนินงาน
๒.1) ค่ำล่วงเวลำดูแลนักเรียนพักนอน รร.สุรินทร์รำชมงคล เงิน 220,800 บำท
๒.๒) ค่ำอ่ำนผลงำนและประเมินวิทยฐำนะ
เงิน 428,800 บำท ยืมแล้ว
๒.๓) ค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์วีดีโอคอนเฟอเรนท์
เงิน 119,091 บำท
๒.๔) ค่ำใช้จ่ำยประชุมผอ.เขต
เงิน 30,000 บำท
๒.๕) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรลดเวลเรียนเพิ่มเวลำรู้
เงิน 300,000 บำท
๒.๖) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมปฏิบัติกำรผ่ำนระบบ วีดีโอคอนเฟอเรนท์จำนวนเงิน
14,500 บำท
๒.๗) ค่ำใช้จ่ำยในกำรขยำยผลรูปแบบกำรประเมินแบบใหม่ เงิน 10,000 บำท
๒.๘) ค่ำใช้จ่ำยผู้เข้ำร่วมพัฒนำครูผู้สอนใช้สื่อกำรสอนโปรแกรมมิ่ง เงิน 8,400 บำท
๒.๙) ค่ำตอบแทนผู้ตรวจกำรจ้ำงและควบคุมงำนก่อสร้ำง
เงิน 151,300 บำท
๒.๑๐) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรักกำรอ่ำน
เงิน 104,500 บำท
๒.๑๑) ค่ำเช่ำอินเตอร์เน็ตครั้งที่ 2
เงิน 101,952 บำท
ขอให้ผู้เกี่ยวข้องและโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเร่งเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จในวันที่ 14 กันยำยน
2561 เท่ำนั้น
/๓) งบลงทุน...
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๓) งบลงทุน
ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชำติ 6 โรงเรียน
จำนวนเงิน 1,777,600 บำท
ขอให้ โ รงเรี ย นส่ ง ส ำเนำสั ญ ญำ เลขที่ สั ญ ญำ เลขคุ ม โครงกำร ส่ ง สพม. 33
เพื่อบันทึก PO ในระบบ GFMIS ในวันที่ 13 กันยำยน 2561 มติที่ประชุม
หมายเหตุ กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของโรงเรียน ขอให้ผู้บริหำรสถำนศึ กษำ
กำชับเจ้ำหน้ำที่บันทึกลงในระบบ e-GP ทุกครั้ง ทุกรำยกำร ที่วงเงินตั้งแต่ 5,000 บำท ขึ้นไป เพรำะถ้ำ
ไม่ดำเนินกำรจะทำให้กรมบัญชีกลำงบล็อกระหัส ผู้ใช้ (3 เดือนหำกไม่ใช้) หำกจะขอใหม่ใช้ยุ่งยำก และจะเป็น
ข้อสังเกตให้ สตง. เพรำะสำมำรถดูในระบบe-GP ได้
ที่ประชุม รับทรำบ/ถือปฏิบัติ
3.๔.๓ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2561 สพฐ. แจ้งเร่งรัดกำรใช้จ่ำย
เงินงบประมำณ 2561 งบดำเนินงำน ดังนี้
1) แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ทุกรำยกำร หำกใช้
จ่ำยตำมวัตถุประสงค์โครงกำรแล้ว กรณีมีเงินเหลือจ่ำย ให้โอนเปลี่ยนแปลงไปเพื่อชำระหนี้ค่ำสำธำรณูปโภค
ตำมหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3820 ลงวันที่ 29 สิงหำคม 2561
2) แผนงำนบู ร ณำกำรยกระดั บ คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำและกำรเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
ทุกรำยกำรหำกใช้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์โครงกำรแล้ว กรณีมีเงินเหลือจ่ำย ให้ส่งคืน สพฐ ตำมหนังสือ สพฐ.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5094 ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2561 และให้รำยงำนข้อมูลออนไลน์ ในวันที่ 3
กันยำยน 2561
ที่ประชุม รับทรำบ/ถือปฏิบัติ
๓.๔.4 โครงการพัฒนาครูครบวงจร (คูปองครู 10,000 บาท/คน) ประจาปีงบประมาณ
2561
สพม.33 มีครูลงทะเบียนและได้รับอนุมัติในระบบ training obec รวมทั้ง 2 รอบ จำนวน
ครู 3,763 รำย รวมเป็นเงิ นทั้งสิ้น 21,501,210 บำท ได้รำยงำนในระบบ traning obec แจ้ง สพฐ.
เรียบร้อยแล้ว กำรอบรมรุ่นต่อ ๆ ไป ก็ดำเนินกำรเตรียมเอกสำรหลักฐำนขอยืมเงินเพื่อเบิกจ่ำยให้ข้ำรำชกำร
ครูต่อไป สำหรับรำยที่ไม่ได้ยืมหรือยืมซ้ำได้แจ้งให้จัดส่งเอกสำรหลักฐำนขอเบิกเงินหลังจำกกลับ มำจำกกำร
อบรม สำหรับรำยที่ยืมเมื่อกลับจำกอบรมให้เร่งส่งใช้เงินยืม ซึ่งได้แจ้งซักซ้อมควำมเข้ำใจกำรส่งใช้เงินยื ม
ตำมหนังสือ สพม.33 ที่ ศธ 04263 ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2561 ทำง My office เรียบร้อยแล้ว

/ทะเบียนคุม...
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ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาครูครบวงจร
รายการ
จานวนเงิน
ยืม/เบิก
คงเหลือ
หมายเหตุ
รับจัดสรร/โอนครั้งที่1
6,110,700
6,110,700
รับจัดสรร/โอนครั้งที่ 2
11,474,390
17,585,090
ยืมอบรม30มิ.ย.- 2 ก.ย.61
18,094,326
ขอเบิก30มิ.ย.-ปัจจุบัน
704,785
รวม
17,585,090 18,799,111 - 1,214,021
หมำยเหตุ - ยังไม่รวมยอดเงินที่ส่งสัญญำยืมและเอกสำรขอเบิก ที่ครูจะไปอบรม 8-9 กันยำยน 2561
และ 15-16 กันยำยน 2561 ที่ สพม.33 เตรียมกำลังจะวำงเบิกและวำงยืมให้อีกต่อไป
- จำนวนเงินที่โอนอนุมัติจำก สพฐ. ยังมำไม่ครบ เนื่องจำกเป็นนโยบำยต้องเบิก คูปองครู สพม.33 จึงเบิก
เงินให้โดยเบิกจำกแผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
- สพฐ. แจ้งว่ำกรณีมีเงินจ่ำยจำกโครงกำรดังกล่ำว ห้ำมมิให้ใช้จ่ำยเงินหรือก่อหนี้ผูกพันรำยกำรใด ๆ อีก
เพื่อให้กำรเบิกจ่ำยเงินเป้นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33
จึงขอให้ทำงโรงเรียนแจ้งข้ำรำชกำรครูที่ลงทะเบียนในระบบพัฒนำครูดำเนินกำร ดังนี้
๑) กรณี ที่ ไ ปอบรมแล้ ว ตั้ ง แต่ 30 มิ ถุ น ำยน 2561 จนถึ ง ปั จ จุ บั น แต่ ไ ม่ ไ ด้ ยื ม เงิ น
ให้ส่งเอกสำรหลักฐำนขอเบิกภำยในวันที่ 14 กันยำยน 2560 เท่ำนั้น
๒) กรณีที่จ ะไปอบรม รุ่นวันที่ 15-16 กันยำยน 2561 ให้ ส่ งสั ญญำยืมพร้อมเอกสำร
ภำยในวันที่ 6 กันยำยน 2561 เท่ำนั้น
๓) สำหรับข้ำรำชกำรที่ยืมเงินไปอบรมแล้ว ตั้งแต่ 30 มิถุนำยน – ปัจจุบัน เมื่อเดินทำง
กลับจำกอบรมแล้ว ขอให้เร่งรวบรวมเอกสำรหลักฐำนส่งใช้เงินยืมโดยด่วน พร้อมเงิ นสด
คงเหลือ(ถ้ำมี) ส่งคืนภำยในวันที่ 14 กันยำยน 2561 เท่ำนั้น
๔) ข้ำรำชกำรที่ลงทะเบียนในระบบแล้วแต่ไม่ได้ไปอบรม ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลควำม
จำเป็นภำยในวันที่ 14 กันยำยน 2561 เท่ำนั้น
๕) กรณีข้ำรำชกำรยืมเงินไปแล้วแต่ไม่ได้อบรม ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผล พร้อมนำเงิ นสด
ส่งคืนภำยในวันที่ 14 กันยำยน 2561 เท่ำนั้น
๖) กรณีที่ส่งเอกสำรล้ำงหนี้แล้ว สพม.33 ตรวจสอบเอกสำรพบข้อแก้ไขไม่ถูกต้อ งและ
ต้องเงินคืน ได้แจ้งทำงกลุ่มไลน์ห้อง กำรเงิน สพม.33 แล้ว ขอให้นำเงินสดคืนภำยใน
วันที่ 14 กันยำยน 2561

/ข้องสังเกต...
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ข้อสังเกต ข้อตรวจพบและปัญหาอุปสรรค
1. กำรส่งยืม บำงรำยยืมซ้ำเนื่องจำกติดสัญญำยืมเงินโครงกำรขนำดเล็ก/โครงกำรพัฒนำครู ต้องส่งใช้เงิน
ยืมสัญญำเดิมก่อนจึงจะยืมสัญญำใหม่ได้
2. ให้แนบสำเนำเอกสำรขออนุญำตไปรำชกำร ระบุวัน เวลำ สถำนที่ เดิ นทำงโดยพำหนะใด ขอเบิกค่ำ
ที่พัก พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จะใช้คำสั่งโรงเรียนอนุญำตให้ไปรำชกำรอย่ำงเดียวไม่ได้
3. ให้แนบสำเนำตำรำง/กำหนดกำรอบรม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
4. กรณียืมเงิน ให้ผู้ยืมลงลำยมือผู้จ่ำยเงินทุกช่องในแบบรำยงำนกำรเดินทำงไปรำชกำร
5. แบบ บก 111 ให้ระบุรำยละเอียด กำรเดินทำงโดยพำหนะ..........จำกบ้ำนเลขที่.........หมู่ที่.........ตำบล
........อำเภอ.......จังหวัด …….ถึงสถำนที่อบรม.....................ที่อยู่เลขที่.........หมู่ที่..........ตำบล.........
อำเภอ...........จังหวัด.......................โดยให้ลงรำยละเอียดกำรเดินทำงทุกขั้นตอนให้ชัดเจน
6. ต้องเป็นใบเสร็จรับเงินค่ำลงทะเบียน จะใช้ใบสำคัญรับเงินค่ำลงทะเบียนไม่ได้
7. กำรทำหนังสือนำส่ง ระบุเรื่องให้ชัดเจน เช่น
1) กรณียืมเงิน ให้ระบุ เรื่อง ขอยืมเงินโครงกำรพัฒนำครู
2) กรณีส่งใช้เงินยืม ให้ระบุ เรื่อง ส่งใช้เงินยืมโครงกำรพัฒนำครู ให้ส่งใช้เงิ นยืมเป็นรำยๆไป เช่น
นำง ก. ยืม คนเดียว ก็ส่งใช้คนเดียว กรณี นำง ข.ยืมและคณะ 5 รำย ให้ส่งใช้นำง ข และคณะ 5 รำย
3) กรณีขอเบิกเงิน(ไม่ได้ยืมเงินจำก เขต) เมื่อกลับจำกอบรม รวบรวมเอกสำรขอเบิก ให้ระบุ เรื่อง
ขอเบิกเงินโครงกำรพัฒนำครู และให้ระบุด้วยว่ำ สั่งจ่ำ ย..............(ระบุชื่อ ให้ชัดเจน) กรณียืมเงิน
โรงเรียน ให้ระบุสั่งจ่ำยโรงเรียน........................
4) หำกมีเงินสดส่งคืน ให้รับนำส่งทันที
8. กำรเบิกค่ำที่พัก ให้เบิกตำมระเบียบฝึกอบรม คืนละ 600 บำท/คน ต้องเป็นใบเสร็จรับเงิน จะเบิกค่ำที่
พักเหมำจ่ำยไม่ได้
1.) กรณีไปอบรม 7-8 กรกฎำคม 2561 และขออนุญำตไปรำชกำร 7-8 กรกฎำคม
2561 จะเบิ กค่ำที่ พั ก ได้ 1 คืน คือคืนวันที่ 7 กรกฎำคม 2561 (600 บำท ) จะขอเบิ ก คืนวั นที่ 6
กรกฎำคม 2561 ไม่ได้ เพรำะไม่ได้ขออนุญำตไปรำชกำร ถึงแม้ข้อเท็จจริงเดินทำงไปตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎำคม
2561 ก็ไม่สำมำรถเบิกได้เนื่องจำกไม่ได้ขออนุญำตไปรำชกำร
2.) กรณี ห น่ ว ยจั ด อบรมจั ด ที่ พั ก ให้ แ ล้ ว อบรมวั น ที่ 7 -8 กรกฎำคม 2561 และ
ขออนุญำตไปรำชกำร วันที่ 7-8 กรกฎำคม 2561 ค่ำที่พักวันที่ 7 กรกฎำคม 2561 จะนำมำเบิกไม่ได้
3.) กรณี ห น่ ว ยจั ด อบรมจั ด ที่ พั ก ให้ แ ล้ ว อบรมวั น ที่ 7 -8 กรกฎำคม 2561 และ
ขออนุญำตไปรำชกำร วันที่ 6-8 กรกฎำคม 2561 ค่ำที่พักวันที่ 6 กรกฎำคม 2561 เบิกได้ 600 บำท
สำหรับค่ำที่พักวันที่ 7 กรกฎำคม 2561 เบิกไม่ได้

/๙.กำรเบิกค่ำ...
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9. กำรเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยง ต้องคำนวณเวลำ ให้ได้ 24 ชั่วโมง หำกคำนวณแล้วไม่ถึง 24 ชั่วโมง ต้องนับเวลำ
ให้ได้เกิน 12 ชั่วโมง จึงจะเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงได้ 240 บำท ต่อวัน
1.) กรณีหน่วยจัดอบรมจัดที่พักให้แล้ว อบรมวันที่ 7 -8 กรกฎำคม 2561 และขออนุญำต
ไปรำชกำร วั น ที่ 7-8 กรกฎำคม 2561 ค่ ำ เบี้ ย เลี้ ย งวั น ที่ 7 กรกฎำคม 2561 ได้ 160 บำท
(หักอำหำรกลำงวัน) วันที่ 8 กรกฎำคม 2561 เบิกได้ 80 บำท (หักอำหำรเช้ำ และอำหำรกลำงวัน) รวมเบิก
เบี้ยเลี้ยงได้ 240 บำท
2.) กรณีหน่วยจัดอบรมจัดที่อำหำรกลำงวันให้แล้ว อบรมวันที่ 7 -8 กรกฎำคม 2561
และขออนุ ญำตไปรำชกำร วัน ที่ 7-8 กรกฎำคม 2561 ค่ำเบี้ยเลี้ ยงวันที่ 7 กรกฎำคม 2561 เบิ กได้
160 บำท (หักอำหำรกลำงวัน) วันที่ 8 กรกฎำคม 2561 เบิกได้ 160 บำท ( และอำหำรกลำงวัน) รวมเบิก
เบี้ยเลี้ยงได้ 320 บำท)
10. กำรเบิกค่ำพำหนะเดินทำง ให้เบิกค่ำรถรับจ้ำง ค่ำรถไฟ ค่ำรถโดยสำรปรับอำกำศ ค่ำรถโดยสำร
ประจ ำทำง ให้ ร ะบุ ข ออนุ ญ ำตไปรำชกำรโดยรถ......ให้ ร ะบุ ชัด เจนด้ว ย กรณี เ ป็ น ค ำสั่ ง โรงเรี ยนอนุญำต
ไปรำชกำร จะต้องแนบสำเนำขออนุญำตไปรำชกำรด้วย เพรำะคำสั่งอนุมัติไปรำชกำรไม่ได้ระบุว่ำไปรำชกำร
โดยพำหนะใด
11. แบบใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร แบบ 8708 ส่วนที่ 1 (ด้ำนหลัง) ช่อง.................
เจ้ำหน้ำที่ ตรวจถูกต้อง และช่อง.................. ผู้อนุมัติ ให้ว่ำงไว้ ไม่ต้องลงลำยมือชื่อ กรณีส่งใช้เงินยื ม
ช่อง ...........ผู้รับเงิน และช่อง...............ผู้จ่ำยเงิน ให้ผู้ยืมลงลำยมือชื่อ สำ หรับกรณีขอเบิกเงิน ช่อง........
ผู้รับเงิน ให้ผู้ขอเบิกลงลำยมือชื่อ แต่ช่อง........ผู้จ่ำยเงิน ไม่ต้องลงลำยมือชื่อ
12. หลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร แบบ 8708 ส่วนที่ 2 ระบุรำยละเอียด
ให้ครบถ้วน กรณีส่งใช้เงินยืม ช่อง ...........ผู้รับเงิน ให้ลงชื่อทุกคนที่ไปด้วย (ยืมหลำยคน) และช่อง...............
ผู้จ่ำยเงิน ให้ผู้ยืมลงลำยมือชื่อ สำหรับกรณีขอเบิกเงิน ช่อง........ ผู้รับเงิน ให้ผู้ขอเบิกลงลำยมือชื่อ แต่ช่อง
........ผู้จำ่ ยเงิน ไม่ต้องลงลำยมือชื่อ
ที่ประชุม รับทรำบ/ถือปฏิบัติ
๓.๔.๕ การดาเนินการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2561
๑) กำรตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ..2561 อำศัยอำนำจตำมควำมในข้อ 213 แห่ง
ระเบียบกระทรวงกำรคลั งว่ำด้ว ยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริห ำรพัสดุภ ำครัฐ พ.ศ.2560 ก่อนสิ้นเดื อน
กันยำยนของทุกปี ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่มีพัสดุใช้จ่ำยตำมข้อ 205 แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่
ในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนนั้น ซึ่งมิใช่เจ้ำหน้ำที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลำยคนตำมควำมจำเป็นทำกำรตรวจสอบ
กำรรับ-จ่ำยพัสดุ งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคมปีก่อน จนถึง 30 กันยำยนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภท
ที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น โดยให้เริ่มดำเนินกำรตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำกำรแรกของเดือนตุล ำคม
เป็นต้นไปว่ำ กำรรับ – จ่ำยถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ ตรงตำมบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุชำรุด
เสื่ อ มสภำพ หรื อ สู ญ ไปเพรำะเหตุ ใ ด หรื อ พั ส ดุ ใ ดไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งใช้ ใ นรำชกำรต่ อ ไป แล้ ว ให้ ร ำยงำนผล
กำรตรวจสอบดังกล่ำวต่อผู้แต่งตั้งภำยใน 30 วันทำกำร นับแต่วันเริ่มดำเนินกำรตรวจสอบ
จึงขอให้โรงเรียนดำเนินกำรและจัดส่งรำยงำนให้ สพม.33 และ สตง. ต่อไป
/๒)รำยงำน...
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๒) รำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี 2561 ให้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ณ วันที่
30 กันยำยน 2561 และรำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงิน จัดส่ง สพม.33 ภำยใน 15 ตุลำคม 2561
๓) รำยงำนเงินรำยได้สถำนศึกษำ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
ที่ประชุม รับทรำบ/ถือปฏิบัติ
๓.๕ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การประกวดสื่อ VTR การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของโรงเรียน ด้านการจัดการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
สพม 33 จะติ ด ตำมกำรขั บ เคลื่ อ นกำรจั ด กำรศึ ก ษำด้ ว ยเทคโนโลยี ก ำรศึ ก ษำทำงไกล
ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนในสังกัด โดยจัดให้มีกำรประกวดสื่อ VTR กำรปฏิบัติที่ดี
(Best Practice) ของโรงเรี ย น ในกำรนี้ ขอให้ ทุ ก โรงเรี ย น ส่ ง ผลงำนเข้ ำประกวด อย่ ำ งน้ อ ย 1 ผลงำน
รำยละเอียดแจ้งในหนังสือรำชกำรแล้ว
ที่ประชุม รับทรำบ/ถือปฏิบัติ
๓.๖ กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล
๓.๖.๑ การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต ๓๓ โดยกลุ่ ม งำนส่ ง เสริม และพั ฒ นำระบบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำได้รับนโยบำยและกำรสั่งกำร
จำกกำรเข้ำร่ ว มสั มมนำเชิงปฏิบั ติกำรพัฒ นำมำตรฐำนผู้ ประเมิน คุณภำพกำรศึ กษำตำมรูปแบบแนวทำง
กำรประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๙ สิงหำคม
๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บำงพลัด กรุงเทพ ฯ ของ สพฐ. ดังนี้
๑.๑ ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้คำปรึกษำ ช่วยเหลือ และแนะนำสถำนศึกษำที่เป็นอยู่
ในโครงกำร “โรงเรียนประชำรัฐ” ซึ่งได้รับกำรกำหนดว่ำจะเป็นโรงเรียนที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่เป็นกลุ่มแรกในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ในกำรปรับรำยงำน SAR ของปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ให้สอดคล้อง
กับแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำแนวใหม่และมำตรฐำนกำรศึกษำตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร
เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์
กำรศึกษำพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ มำตรฐำนกำรศึกษำ (ตำมหนังสือ สพม.๓๓
ที่ ศธ ๐๔๒๖๓/๓๖๘๗ ลงวันที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๖๑) และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก โดยกำหนดให้จัดส่ง SAR ที่ปรับเรียบร้อยแล้วให้ สพฐ. ภำยในวันที่ ๑๐ กันยำยน ๒๕๖๑ (สพฐ.
อยู่ระหว่ำงกำรเสนอหนังสือเพื่อแจ้งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ) เพื่อให้ กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมนโยบำย
และกำรสั่งกำรของ สพฐ. จึงขอเชิญครูผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดทำ SAR ของโรงเรียนประชำรัฐทั้ง
๑๐ แห่ง ประชุมพร้อมกันในวันที่ ๖ กันยำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องหัสดิน อำคำรเศวต
กุญชร สพม.๓๓
/๑.๒ ให้สำนัก...
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๑.๒ ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแจ้งสถำนศึกษำจำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน
สิรินธร สุรวิทยำคำร และจอมพระประชำสรรค์ ที่สมัครเข้ำร่วมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเป็นกลุ่มแรก
ในช่วงเดือนกันยำยน ๒๕๖๑ นั้น สถำนศึกษำจะยังไม่ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกในช่ว งดัง กล่ ำว
เนื่องจำกกระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยให้ประเมินสถำนศึกษำใน ๔ ระดับ จำนวน ๔ แห่ง ในเขตปริมณฑล
เพื่อเป็นตัวแทนในกำรนำร่องกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
๑.๓ ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรขยำยผลโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
มำตรฐำนผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมรูปแบบแนวทำงกำรประเมิน แนวใหม่และกฎกระทรวงกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมรูปแบบแนว
ทำงกำรประเมิ น แนวใหม่ แ ละกฎกระทรวงกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ำร
สถำนศึ ก ษำในเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ จ ำนวน ๑๐ คน ใช้ ห ลั ก สู ต ร ลิ ง ค์ ค ำบรรยำย และเอกสำรประกอบ
กำรสัมมนำ/ใบงำน/ใบควำมรู้ของ สพฐ. จำนวน ๒ วัน โดยให้ดำเนินกำรระหว่ำงวันที่ ๓ – ๑๔ กันยำยน
๒๕๖๑ และรำยงำนผลภำยในวันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๑ ซึ่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกำหนดกำรสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำร ฯ ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๑ ณ ห้องหัสดิน ชั้น ๒ อำคำรเศวตกุญชร สพม.๓๓
๓.๖.๒ การประกวดและนาเสนอ Best Practice งานมหกรรมวิชาการมัธ ยมศึกษา สพม.๓๓
ขอควำมร่ ว มมื อ สหวิ ท ยำเขตได้ พิ จ ำรณำโรงเรี ย นที่ มี ผ่ ำ นกำรคั ด เลื อ กวิ ธี ก ำรปฏิ บั ติ ที่ ดี
(Best Practice) ของสถำนศึกษำ (จำกผลกำรคัดเลือก เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2561) ตำมควำมเหมำะสม
ในแต่ละรำยกำรได้ไปจัดนิทรรศกำรนำเสนอผลงำนดังกล่ำว ณ จุดแสดงนิทรรศกำร โรงเรียนสุรวิทยำคำร
จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๘-10 กันยำยน 2561 ในงำนมหกรรมวิชำกำรมัธยมศึกษำ สพม.๓๓
ที่ประชุม รับทรำบ/ถือปฏิบัติ
๓.๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๓.๗.1 ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจาปี 2561
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้จัดแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน
ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมสภำนักเรียน ให้โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม
สภำนักเรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม นักเรียนได้เรียนรู้บทบำทหน้ำที่ควำมเป็นพลเมือง มีส่วนร่วมในกำรบริห ำร
พัฒนำโรงเรียนตำมกฎ กติกำ ที่กำหนด ให้สำมำรถขยำยผลกิจกรรมสภำนักเรียนได้อย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน
ให้สำมำรถขยำยผลกิจกรรมสภำนักเรียนได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ขอแจ้งผลกำรแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภำ
นักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษำ ได้แก่ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
ที่ประชุม รับทรำบ

/๓.๗.๒ ประกำศผล
...

๑๗

รายงานการประชุ ม
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๓.๗.๒ ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
ประจาปี 2561
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดำเนินกำรคัดเลือกสถำนศึกษำและสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรำงวัลครูต้นแบบ
กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ บู ร ณำกำรทักษะชีวิต ประจำปี 2561 โดยมอบหมำยให้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 1 (ประธำนประจำเขตตรวจรำชกำรที่ 14) ดำเนินกำรคัดเลือกระดับเขตตรวจ
รำชกำรที่ 14 จึงประกำศผลกำรประเมินคัดเลือกสถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อรับรำงวัล
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตตรวจรำชกำรที่ 14 (Cluster 14) ดังนี้
ประเภทสถำนศึกษำมัธยมศึกษำขนำดใหญ่
โรงเรียนสังขะ ได้รับเกียรติบัตรระดับเงิน
ประเภทสถำนศึกษำมัธยมศึกษำกลำง
โรงเรียนลำนทรำยพิทยำคม ได้รับเกียรติบัตรระดับเงิน
ประเภทสถำนศึกษำมัธยมศึกษำขนำดเล็ก
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย ได้รับเกียรติบัตรระดับเงิน
ที่ประชุม รับทราบ
3.๗.๓ การด าเนิน การคั ดเลือ กนัก เรี ย นและสถานศึก ษา เพื่ อ รั บ รางวั ล พระราชทาน
ปีการศึกษา 2561
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มอบหมำยให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 33 ดำเนินกำรขยำยผลรูปแบบกำรประเมินและวิธีกำรประเมินแบบใหม่ ในกำรดำเนินกำร
คัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ปีกำรศึกษำ 2561 ตำมนโยบำยกำรปฏิรูปกำร
ประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งต้องดำเนินกำรในปีกำรศึกษำ 2561
ที่ประชุม รับทรำบ/ถือปฏิบัติ
3.๘ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๘.๑ การพัฒนาครูผู้ช่วย ในหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู ด้วยระบบ TEPE ONLINE
สพม.๓๓ กาหนดเปิดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย ในหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู ด้วยระบบ TEPE ONLINE ดังนี้
วันที่ ๙–๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปิดรับสมัคร
วันที่ ๑๗–๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตรวจสอบคุณสมบัติ
/ระหว่ำงวัน...

๑๘
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ระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม –๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ครูผู้ชว่ ยเริ่มพัฒนาฯ ระยะเวลาในการ
พัฒนาจานวน ๖๐ วัน จานวนครูที่เข้ารับการพัฒนา ไม่เกิน ๑๐๐ คน/รุ่น
กรอบกำรพัฒนำ
๑. พัฒนำตนเองด้วยระบบ TEPE ONLINE เพื่อเสริมควำมรู้ ทักษะ เจตคติ ตำมสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจำสำยงำนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้วยหลักสูตรกำรปฏิบัติงำนและกำรปฏิบัติตนที่
เหมำะสมกับวิชำชีพตำมหลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มครูผู้ช่วย
๒. พัฒนำเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มระหว่ำงปฏิบัติรำชกำรในตำแหน่งครูผู้ช่วย
นับแต่วันเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.กำหนด
หลักสูตรกำรพัฒนำด้วยระบบ TEPE ONLINE
หลักสูตรกำรพัฒนำด้วยระบบ TEPE ONLINE แบ่งออกเป็น ๒ หมวด จำนวนรวม
๑๓รำยวิชำ ดังนี้
หมวดที่ ๑ กำรปฏิบัติตน ประกอบด้วย ๖ รำยวิชำ ดังนี้
๑. วินัย คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้ำรำชกำรครู
๒. มำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรวิชำชีพครู
๓. เจตคติที่ดีต่อวิชำชีพครู
๔. กำรพัฒนำตนเอง
๕. กำรพัฒนำบุคลิกภำพ
๖. กำรดำรงชีวิตที่เหมำะสม
หมวดที่ ๒ กำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย ๗ รำยวิชำ ดังนี้
๑. ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
๒. กำรจัดกำรเรียนรู้
๓. กำรพัฒนำผู้เรียน
๔. กำรพัฒนำวิชำกำร
๕. กำรพัฒนำสถำนศึกษำ
๖. ควำมสัมพันธ์กับชุมชน
๗. ภำษำอังกฤษเพื่อกำรติดต่อสื่อสำร

/วิธีกำร...

๑๙
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วิธีกำรพัฒนำ
ผู้ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
๑. สมัครเป็นสมำชิก TEPE ONLINE ผ่ำนทำงเว็บไซต์ http://www.tepeonline.oeg
โดยกรอกข้อมูลรำยละเอียด ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชำชน ตำมควำมเป็นจริง
๒. ใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่ำนเข้ำรับกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วย
ระบบ TEPE Online
๓. จัดทำแผนพัฒนำตนเองเป็นรำยบุคคล (ID Plan) และแฟ้มสะสมกำรพัฒนำรำยบุคคลด้วย
ระบบ TEPE Online
๔. ดำเนินกำรพัฒนำทำงเว็บไซต์http://www.tepeonline.oeg ด้วยเองได้ทุกสถำนที่ ทุก
เวลำ โดยเลือกวัตถุประสงค์และหลักสูตรกำรพัฒนำเพื่อเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม โดยทำกำร
ทดสอบก่อนและหลังกำรพัฒนำประจำบทเรียน ตำมขั้นตอน
๕. พบกลุ่ม โดยใช้ระบบ PLC ควบคู่กับกำรพัฒนำ
๖. ทดสอบเพื่อรับรองควำมรู้ของแต่ละหมวด (หมวดที่๑ และหมวดที่ ๒) ด้วยระบบ TEPE
Online
๗. จัดทำแผนงำนโครงกำร หรือชิ้นงำนเพื่อพัฒนำงำนในหน้ำที่ตำมบทเรียนแต่ละหมวด
เพื่อประเมินผลกำรพัฒนำ ส่งคณะกรรมกำรกลั่นกรองที่ได้รับแต่งตั้ง
๘. เมื่อผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบรับรองควำมรู้ ตำมเกณฑ์ที่กำหนด จึงสำมำรถขอรับเอกสำร
หรือวุฒิบัตรรับรองควำมรู้ได้จำกระบบ
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรพัฒนำ
๑. ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำต้องศึกษำอบรมให้ครบทั้ง ๒ หมวด
๒. ต้องศึกษำอบรมด้วยตนเองและศึกษำตำมขั้นตอนตำมบทเรียน
๓. พบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC
๔. จัดทำแผนงำนโครงกำร หรือชิ้นงำนเพื่อพัฒนำงำนในหน้ำที่ตำมบทเรียนแต่ละหมวด เพื่อ
ประเมินผลกำรพัฒนำ ส่งคณะกรรมกำรกลั่นกรองที่ได้รับแต่งตั้ง
๕. ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ ต้องได้คะแนนในแต่ละหมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ กำรปฏิบัติตน ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๗๕
หมวดที่ ๒ กำรปฏิบัติงำน ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๗๕
ทั้งนี้ คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมวดที่ ๑ หมวดที่ ๒ ต้องไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๘๐ จึงจะถือว่ำผ่ำนเกณฑ์
ที่ประชุม รับทรำบ

/๓.๘.๒ กำรประชุม...

๒๐

รายงานการประชุ ม
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด ครัง้ ที่ ๘/๒๕๖๑

๓.๘.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อน “องค์กรคุณธรรม” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๓
ด้ว ยส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต ๓๓ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อขับเคลื่อน “องค์กร
คุณธรรม”เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยม
ของชำติ ใ ห้ กั บ ผู้ บ ริ ห ำร ครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ มี ค วำมตระหนั ก มุ่ ง เน้ น คุ ณ ธรรมน ำกำรพั ฒ นำ
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมตำมแนวทำงของมูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.) ในวันที่ ๖ – ๗ กันยำยน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นำยปิยะบุตร ชลวิจำรณ์ ประธำนกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เป็ น ประธำนในพิธีเปิ ดและบรรยำยพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แผนพัฒ นำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ๒๐ ปี กับกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมในสถำนศึกษำ” (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ หมำยเลข ๕)
๓.๙ หน่วยตรวจสอบภายใน
๓.๙.๑ ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต้นทุนผลผลิต)
ตำมที่ สพฐ. ได้ให้สถำนศึกษำบันทึกข้อมูลระบบบัญชีกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำหรับ
ระยะเวลำตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2560 ถึง 31 มีนำคม 2561 (รอบที่ 1) ได้ดำเนินกำรตรวจสอบกำรบันทึก
ข้อมูลพบว่ำมีสถำนศึกษำบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จึงได้เปิดระบบให้ดำเนินกำรแก้ไขข้อมูล
ให้ถูกต้องภำยในวันที่ 5 กันยำยน 2561
สถานศึกษาที่บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
1. รร.สุรวิทยำคำร
11. รร.ช้ำงบุญวิทยำ
2. รร.ศรีรำมประชำสรรค์
12. รร.พรมเทพพิทยำคม
3. รร.สุรินทร์รำชมงคล
13. รร.ศรีปทุมพิทยำคม
4. รร.มหิธรวิทยำ
14. รร.ดอนแรดวิทยำ
5. รร.สิรินธร
15. รร.พนมดงรักวิทยำ
6. รร.นำดีวิทยำ
16. รร.พนมดงรักวิทยำ
7. รร.ตั้งใจวิทยำคม
17. รร.ศรีณรงค์พิทยำลัย
8. รร.หนองสนิทวิทยำคม
9. รร.กุดไผทประชำสรรค์
10. รร.ท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ที่
ประชุม รับทรำบ/ถือปฏิบัติ
๓.๙.๒ ค่าสาธารณูปโภค
สถำนศึกษำที่ได้เรียกเก็บเงินค่ำบำรุงกำรศึกษำ ประเภทค่ำสำธำรณูปโภคในภำค
เรียนที่ 1/2561 ให้ดำเนินกำรจัดทำบัญชีสรุปรำยได้ ประเภทค่ำสำธำรณูปโภค ส่งหน่วยตรวจสอบภำยใน
ภำยในวันที่ 15 กันยำยน 2561 เพื่อดำเนินกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ทีป่ ระชุม รับทรำบ
/ระเบียบวำระ...

๒๑

รายงานการประชุ ม
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด ครัง้ ที่ ๘/๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อโปรดพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
1. สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์
๑.๑ ขอขอบคุณสมำชิกที่เข้ำร่วมงำนเกษียณครบ 100% และมีรำยได้เข้ำสมำคม
จำนวนเงินประมำณแสนกว่ำบำท
1.2 ตำมที่ สบม.สร. ขอใช้ห้องประชุมสำนักงำนเขตเป็นที่ตั้งสมำคม สบม.สร. ได้
ปรับปรุงห้องดังกล่ำว มีค่ำใช้จ่ำยประมำณสี่หมื่นบำท
2. ชมรมโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก
ในระหว่ำงวันที่ 13-14 กันยำยน ๒๕๖๑ ชมรมโรงเรียนมัธยมขนำดเล็ก จะเดินทำงไป
ศึกษำดูงำนที่อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ โดยนำยสำเริง บุญโต ผอ.สพม. ๓๓ เป็นประธำนเปิดงำน
ผู้บริหำรที่ไปร่วมงำนมีค่ำลงทะเบียน 2,500 บำท และขอบคุณ ผอ.รร. ที่ร่วมบริจำคสนับสนุนในงำนดังกล่ำว
3. การแข่งขันกีฬาผู้บริหาร 4 เขต
ในปี พ.ศ. 2561 สพป.สร. 3 จะเป็นเจ้ำภำพ จัด กำรแข่ง ขัน กี ฬ ำผู้ บ ริห ำร ๔ เขต
ประกอบด้วย สปพ.สร. ๑ สพป.สร. ๒ สพป.สร. ๓ และสพม. ๓๓ ซึ่งมีกำหนดจัดกำรแข่งขันในวันที่ 21 และ
23 พฤศจิกำยน 2561 โรงเรียนปรำสำท สีประจำ สพม. 33 คือสีชมพู
4. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
กำรจัดกำรแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน จะมีขึ้นระหว่ำงวันที่ 8-10 กันยำยน 2561
สนำมแข่งขันได้แก่ โรงเรียนสุรวิทยำคำร โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงเรียนสุรินทร์รำชมงคล และ
โรงเรียนมหิธร กำรรับสมัครผู้เข้ำร่วมแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว พิธีเปิดจะมีขึ้น ในวันที่ ๑๐ กันยำยน 2561
ณ หอประชุมรวมน้ ำใจ โรงเรียนสุรวิทยำคำร ซึ่งได้จัดสถำนที่แข่งขันและสถำนที่จอดรถไว้เรียบร้อยแล้ ว
เพียงพอต่อผู้ที่มำร่วมงำนและในวันดังกล่ำว ขอเชิญประธำนและผู้บริหำรร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวันพร้อม
กัน ณ ชั้น 3 อำคำร 100 ปี
มติที่ประชุม รับทรำบ
เลิกประชุมเวลำ ๑๖.๓๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรำยงำนกำรประชุม
(นำยสิรวิชญ์ แสนดี)
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำร

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(น.ส. ชูจิตร ชูทรงเดช)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร

๒๒

