
รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมโปงลาง  สพม.๒๔ 

…………………….................. 
 
ผู้มาประชุม 

๑. นายชัยวัฒน์  ต้ังพงษ์  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
๒. นายสุจินต์  วชิัยวงค์  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
๓. นายเสน่ห์  คําสมหมาย  ผู้อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
๔. นายสุรปรีชา  ลาภบุญเรือง  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุกูลนารี 
๕. นายธีระ  ลูกอินทร์  ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 
๖. นายวิรสิทธิ์  พินธุนิบาตร  ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองสอพิทยาคม 
๗. นายนิคม  วิชัยโย   ผู้อํานวยการโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 
๘. ว่าท่ี ร.ต.พัฒนา  อนนทสีหา ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม 
๙. นายบรรจง  วันทา   ผู้อํานวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 
๑๐. นายเธียรชัย  เฉวียงวาศ        รองผู้อํานวยการโรงเรียนกมลาไสย   
                                               (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนกมลาไสย      
๑๑. นางสาวทศพร  ทักษิมา  ผู้อํานวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 
๑๒. นายอุดม  กัสมัง   ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง  
๑๓. นายเธียรชัย  ประกอบเลิศ ครูโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 
     (แทน)ผู้อํานวยการดอนไทรงามพิทยาคม  
๑๖. นายวรุตม์   เขจรสัตย ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 
๑๗. นายวิรัติ  โสไธสง  ผู้อํานวยการโรงเรียนร่องคํา 
๑๘. นายผจญ  พิมพ์ประสงค์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนดอนจานวิทยาคม 
                                               รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนดอนจานวิทยาคม 
๑๙. นายอดุลศักด์ิ  ศรีปัญญา  ผู้อํานวยการโรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคม 
๒๐. นายภูวดล  ภูสิม   รองผู้อํานวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
                                               รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
๒๑. นายอานนท์  นนทวัน  ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 
๒๒. นางสาวกนกพร  คําโสภา  ผู้อํานวยการโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม  
๒๓. นายเด่นจิตธีระพันธ์  จันทะมูล ผู้อํานวยการโรงเรียนวังมนวิทยาคาร 
๒๔. นายสาโรช  จันทรบุตร  ผู้อํานวยการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 
๒๕. นายชาญชัย  ตัณฑสิทธิ ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
๒๖. นางรติกรณ์  แสบงบาล  ผู้อํานวยการโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม  
๒๗. นายปุณกาญจน์  ภูเงิน  ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 
๒๘. นายธนัฐ  มาตชรา  ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 
๒๙. นายพูลศักด์ิ  เสนฤทธิ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 
๓๐. นายรณกฤต  กุมสิน  ผู้อํานวยการโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 
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๓๑. นายกุลธวัช  จันทร์ประทักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนคําเจริญวิทยาคม 
๓๒. นายรัฐดินันท์  ศิลาจันทร์  ผู้อํานวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 
๓๓. นายธวชัชัย  สําราญวงศ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 
๓๔. นายเทอดเกียรติ  ขันธ์พิมูล ผู้อํานวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 
๓๕. นายธวชั  เพ็งสลุง  ผู้อํานวยการโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 
๓๖. นายวิเชียร  ด่านขุนทด  ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 
๓๗. นายเวียงชัย  ราชฤทธิ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 
๓๘. นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา  ผู้อํานวยการโรงเรียนสามชัย 
๓๙. นางจารุวรรณ  รัตนมาล ี  ผู้อํานวยการโรงเรียนคําม่วง 
๔๐. นายมานิต  วรสิทธิกร  ผู้อํานวยการโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 
๔๑. นายสงกรานต์   พันธ์โนราช ผู้อํานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
๔๒. นายประโมกข์  ดุลนีย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม 
๔๓. นายสุพัฒน์  บุตรดีภักด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 
๔๔. นางกุสุมาวดี  พลเรืองทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 
๔๕. นายอิสรพล  ป่ินขจร  ผู้อํานวยการโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 
๔๖. นายนิพนธ์  ชนาสิทธิ ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ 
๔๗. นายกลวัชร  วังสะอาด  ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 
๔๘. นายสมเกียรติ  คุ้มนายอ  ผู้อํานวยการโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ 
๔๙. นายชูชัย  ประทุมขันธ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” 
๕๐. นายเผดิมชัย  ศรีโท  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา 
๕๑. นายอัคเรศ  ป้องกัน    ผู้อํานวยการโรงเรียนนามนพิทยาคม 
๕๒. นายชินกรณ์  แก้วรักษา  ผู้อํานวยการโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 
๕๓. นายกนก  ยนต์ชัย  ผู้อํานวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 
๕๔. นายไกรวร  แสงชมพู  รองผู้อํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 
     รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
๕๕. นางเวชมณี  ถวิลการ  ครูโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 
     (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 
๕๖. นายประพันธ์ศักด์ิ  ภูศรีฐาน ผู้อํานวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ 
๕๗. นายธนเทพ  วิเศษสอน  ผู้อํานวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 
๕๘. นางทวีภรณ์  วรชิน  ผู้อํานวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 
๕๙. นางรดา  ฉายผาด  ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนคําวิทยา 
๖๐. นายเจสดา  ขวัญสกุล  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
๖๑. นายธีระพร  ภาคมฤกษ์  ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
๖๒. นางภัสชรีย ์ ผกานนท์  ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
๖๓. นางปราณี  ระคาน  (แทน)ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
๖๔. นายวิทยา  ศรีชาติ  ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖๕. นางสาวพิกุลทอง  นาสมตรึก ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๖๖. นายเจริญชัย  จงนุเคราะห์ ปฎิบัติหน้าท่ีผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม 
      ๑. นายปริญญา  จุฑาสงฆ์  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
      ๒. นายรชต  ภูพานเพชร  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
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      ๓. นางปิยพร  สุจิตตกุล  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางลัดดา  จงนุเคราะห์  ศึกษานิเทศก์ 
๒. นางกัญญา  ดูพงษ์   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
๓. นางวัชราภรณ์  มะปะรัง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
๔. นางดวงใจ  ภาคมฤกษ์  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๕. นายเฉลิมพล  ถ่ินรัศมี  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
๖. นางเขมจิรา  ผลประสาท  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
๗. นางยุวดี  นันบุรมย ์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๘. ส.ต.ต.หญิงพึงพิศ  บุตรสมบัติ นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 
๙. นางศิรประภา  วิเชียรชัย  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๐. นายชริน  พลต้ือ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๑๑. นายเกียรติศักด์ิ  ภูเนตร  จนท.ระบบคอมพิวเตอร์ฯ 
๑๘. นางนาตยา  มณีโชติ  นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ 

สวดมนต์ไหว้พระร่วมกันก่อนการประชุม 

พิธีก่อนการประชุม 
๑. การมอบเกียรติบัตรเพ่ือเชิดชูเกียรติ โรงเรียนร่องคํา สพม.๒๔ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๗ ระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดประทุมธานี ดังนี้  

    รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รายการหุ่นยนต์ระดับสูง (มัธยมปลาย) 
 ๑. นายณชพล  โพธิแท่น 
 ๒. นายพีรพัฒน์  ปัญญา 
 ๓. นายจารุพล  จําเริญลาภ 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ เหรียญทอง รายการหุ่นยนต์ระดับสูง (มัธยมต้น) 
 ๑. เด็กชายมนูวิทย์  นาเมืองรักษ์ 
 ๒. เด็กชายณัฐนันท์  กมลผาด 
 ๓. เด็กชายสุวิจักขณ์  จักวาโชติ 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดันท่ี ๑ เหรียญทอง รายการหุ่นยนต์ระดับกลาง (มัธยมปลาย)  
 ๑. นายจักรินทร์  บุรพวง 
 ๒. นายจิรัฐ  ทวีทรัพย์กมล 
    รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี ๔ เหรียญเงิน รายการหุ่นยนต์ระดับกลาง (มัธยมต้น) 
 ๑. เด็กชายกฤตเมธ  อรัญชัย 
 ๒. เด็กชายสกลสินธุ์  ยุบลชิต 
 ๓. เด็กชายไอดิน  ฆารสว่าง 
ครูผู้ควบคุมทีม  นางสาวยุพดี  ปรีดี  อาจารย์โรงเรียนร่องคํา 
หัวหน้าทีม  นายวิรัติ  โสไธสง ผู้อํานวยการโรงเรียนร่องคํา 

๒. มอบเกียรติบัตรเพ่ือยกย่องเชิดชูความดีและเป็นแบบอย่างท่ีดีสําหรับเด็กและเยาวชน กรณีเก็บกระเป๋าเงินได้
และนําส่งคืนเจ้าของ 
            ๒.๑ เด็กชายวิทวัช  เมืองประทุม   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 
   ๒.๒ เด็กชายอัษฎา  วงศ์กาไสย     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์  
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๓. มอบบัตรอวยพรผู้บริหารและบุคลากรในสพม.๒๔ ท่ีมีวันคล้ายวันเกิดประจําเดือนกุมภาพันธ์ จํานวน ๔ คน 
 

************************************** 
 
  - เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๒๐ น. โดยนายชัยวัฒน์  ต้ังพงษ์ ผอ.สพม.๒๔  เป็นประธานการประชุม 
และได้ดําเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ      
     1.๑ โรงเรียนมาตรฐานสากล  
     ๑.๒ นโยบายการเยี่ยมสถานศึกษา 
     ๑.๓ นโยบาย 
   1.๓.๑ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองพัฒนาครู ๑๐,๐๐๐ บาท) 
   ๑.๓.๒ การสร้างชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
   ๑.๓.3 การดําเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนในสังกัด 
   ๑.๓.๔ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 
   ๑.๓.๕ การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ ม.ต้น ม.ปลาย 
   ๑.๓.๖ การจัดการขยะและดูแลสิ่งแวดล้อม 
   ๑.๓.๗ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
   ๑.๓.๘ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET   
   ๑.๓.๙ อุบัติภัย ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มอบเป็นนโยบาย กําหนดมาตรการ 3 เรื่อง 
                                        ยาเสพติด การละเมิดทางเพศ การพนัน 
   ๑.๓.๑๐ ทุน“มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”  
                                          (ม.ท.ศ.) 
   ๑.๓.๑๑ การพัฒนาครูแกนนําการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ บูทแคมป์ (English Boot Camp)  
   ๑.๓.๑๒ เครือข่ายประสิทธิภาพ  
      ๑.๔ นโยบายเขต (ป้ายชัด ตัดหญ้า ทาสี) 

  เป็นภารกิจ ท่ีดําเนินการไปด้วยกัน 
  ป้ายชัด 

- นโยบาย วิสัยทัศน์ ข้อมูลสารสนเทศ ต้องชัดเจน  
  ตัดหญ้า 

- ต้องตรวจสอบผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาทุกเรื่องอย่างมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร  
  ทาสี 

- การประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่น ของโรงเรียน ครู นักเรียน  
           ค่านิยมขององค์กร 
   - มุ่งผลสัมฤทธิ์ (งานวิชาการ คุณธรรม ทักษะชีวิต ดนตรีกีฬา O-NET) 
   - คู่คิดคุณธรรม  
   - นําทีมพัฒนา 
   - ก้าวหน้าทันสมัย 
   - ใส่ใจบริการ 

                               โรงเรียนต้องทําระบบประกันนักเรียน 
      ๑.๕ ให้โรงเรียนทุกโรงเรียน จับคู่ Benchmarking (การเปรียบเทียบความสามารถอย่างเป็นระบบ) 
เพ่ือใช้กระบวนการ PLC 
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      ๑.๖ กรณีนักการเสียชีวิต/เกษียณอายุราชการ ให้รายงาน แล้วแจ้งขออัตรา (นักการท่ีเป็น
ลูกจ้างประจํา) 
      ๑.๗ เครื่องราชอิสริยาภรณ์  การมารับเครื่องราชให้ใส่ชุดปกติขาว แต่งกายให้เหมาะสม 
      ๑.๘ รองรักษาราชการ ได้ประกาศแต่งต้ังไปแล้ว 
   - ยางตลาด ให้ ผอ.เสน่ห์  คําสมหมาย 
      ๑.๙ การสอบ ผอ.โรงเรียน และรองโรงเรียน 
      ๑.๑๐ การสอบรอง ผอ.เขต  
      ๑.๑๑ ขอให้รายงานการรายงานการไปราชการ   ๑ เดือน ๑ ครั้ง เพ่ือเป็นผลงานของท่าน 
      ๑.๑๒ QAMS ติดตามเรื่อง QAMS  ตัวระบบประกันคุณภาพ ให้กรอกแล้วเสร็จ ภายในวันท่ี  
                                 ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
      ๑.๑๓ นักเรียนและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ๑๑ สาขา (อย่ามองผ่าน)  
      ๑.๑๔ To Be Number One 
ท่ีประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  

   - แก้ไขหน้าท่ี ๑๐ รายชื่อโรงเรียนลําดับท่ี ๕๐ โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฎ์พัฒนา  เป็น 
โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา  

ท่ีประชุม - รับรองรายงานการประชุม – 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
     ๓.๑ กลุ่มอํานวยการ 

นายเจสดา  ขวัญสกุล 

 กลุ่มอํานวยการมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบ ๓ เรื่อง ดังนี้ 
๑. จังหวัดกาฬสินธุ์ และเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กําหนดจัดงาน “วันรวมน้ําใจสู่กาชาด” ประจําปี 

๒๕๖๑ ในวันพุธท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ และโรงเรียนในสังกัด ได้ร่วมสนับสนุนเงินบริจาค จํานวน ๑๓,๗๕๕ 
บาท และเครื่องใช้ไฟฟ้า  

๒. การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้มีมติอนุมัติจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงินจํานวน ๘๔,๗๔๔,๕๐๐ บาท และให้ดําเนินการ
พิจารณาอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนให้กับข้าราชการครู (ผู้สอน)  ท่ีมีความประสงค์กู้ยืมและมีคุณสมบัติครบถ้วนได้กู้ยืมเงิน
รายละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท กําหนดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ ๔ ต่อปี โดยไม่จํากัดจํานวนผู้กู้ และให้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔  ได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าราชการครู(ผู้สอน)  ท่ีประสงค์จะ
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ท่ีมีคุณสมบัติตามประกาศฯ 
กรอกคําขอกู้ยืมเงินฯ และแนบหลักฐานตามคําขอกู้ฯ พร้อมสําเนาให้ครบทุกรายการ ส่งกลุ่มอํานวยการ ภายในวันท่ี 
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑   

๓. กลุ่มอํานวยการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ สพม.24 เม่ือวันท่ี 20 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้กับบุคลากรและโรงเรียนในสังกัด ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและกลุ่มงานใน
สํานักงานเพ่ือโพสข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มงาน และจากโรงเรียน  
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- กิจกรรมในโรงเรียน  ผลงานนักเรียน และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรในสังกัด 
- องค์ความรู้ต่าง ๆ เช่น กฎหมาย พรบ.และระเบียบเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
- ข่าวสาร สพม.24 FACEBOOK  FANPAGE 

และ สพม.24 ได้ตั้งกลุ่มLine ประชาสัมพันธ์ สพม.24 ข้ึน  
          (นําเสนอเว็บไซต์ สพม.๒๔) 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

     ๓.๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นายเจริญชัย  จงนุเคราะห์ 

 กลุ่มส่งเสริมมีเรื่องท่ีจะนําเรียน ๓ เรื่อง ดังนี้ 
๑. ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันท่ี ๑๑ – ๑๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี  
 ๒. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือถือเป็นแนวปฏิบัติ สถานศึกษา  
ละ ๑ เล่ม 
 - การรายงานการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้รายงานผ่านระบบการรับนักเรียน ในวันท่ีรับสมัคร 
ทางเว็ปไชต์   http://admission.bopp-obec.info  
 ๓. การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทําตามแนวทางการจัดทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีเน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ผ่านระบบ online http:202.29.172.234 ภายในวันท่ี 
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
     ๓.๓ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นายวิทยา  ศรีชาติ 
 สพม.๒๔ กําหนดดําเนินการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง สําหรับนักเรียนชั้น ม.๑ – ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ โดยมอบหมายให้สหวิทยาเขตทุกแห่งเป็นศูนย์สอบ กลุ่มนิเทศฯ ได้ดําเนินการประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหาร
ระดับสหวิทยาเขตแล้ว และกําหนดกรอบการดําเนินการหลักของ สพม.๒๔ ในการจัดสอบ มีข้อตกลงเป็น ๓ ประเด็น 
ดังนี้ 
 ๑. กําหนดให้ทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ ดําเนินการจัดสอบระหว่างวันท่ี ๒๒ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑        
ตามบริบทและความเหมาะสมของสหวิทยาเขต 
 ๒. หน่วยจัดสอบ สพม.๒๔ จดัส่งต้นฉบับข้อสอบให้ศูนย์สอบวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
 ๓. การต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดสอบฯ โดยศูนย์สอบ (สหวิทยาเขต) ทุกแห่งรับผิดชอบ บริหารจัดการ
เก่ียวกับการจัดสอบทุกข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
 



 - 7 -

ตารางการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ศูนย์สอบ (สหวิทยาเขต) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

................................. 
ท่ี ศูนย์สอบ(สหวิทยาเขต) ระยะเวลาสอบ หมายเหตุ 
๑ เมืองกาฬสินธุ์ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
๒ เมืองฟ้าแดด ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
๓ ยางตลาดฆ้องชัย ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
๔ ห้วยเม็กหนองกุงศรี ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
๕ ท่าม่วงชัยขันธ์ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
๖ สมเด็จ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
๗ พลังผึ้ง ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
๘ วงนารายณ์ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

ท่ีประชุม  รับทราบ 
     ๓.๔ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

นางปราณี  ระคาน 

มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบ ๕ เรื่อง ดังนี้ 

 ๑. การเร่งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบโครงการ ท่านผู้บริหารสถานศึกษา กํากับ
ดูแล ให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามนโยบาย สพฐ. โดยเฉพาะ งบดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ตาม
ปฏิทินให้เบิกจ่ายในไตรมาสท่ี ๑ ให้มากท่ีสุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินท่ีได้รับจัดสรร ขณะนี้ใกล้สิ้นไตรมาสท่ี ๒ 
แล้ว ยังไม่ถึง ๒๐% ในปีท่ีผ่านมาจะกระจุกตัวเม่ือใกล้สิ้นปีงบประมาณ สําหรับงบลงทุนผู้บริหารสถานศึกษา ขอความ
ร่วมมือเร่งดําเนินการ 
 ๒. การโอนเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สพฐ. มอบให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีเป็นผู้โอนอุดหนุนให้โรงเรียน
โดยตรง ซ่ึงรายละเอียดได้แจ้งให้โรงเรียนทราบแล้ว ท่ีสําคัญขอความร่วมมือโรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินในนาม สพม.๒๔ 
ส่งด่วนด้วย  เนื่องจากเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายของสํานักงานเขต 
 ๓. การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ปีภาษี 2560 คุณครูจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ี
จ่ายช้ากว่าทุกปี เนื่องจากเริ่มจ่ายตรงเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง เม่ือเดือนมกราคม ๒๕๖๐  ฉะนั้นปีนี้กรมบัญชีกลาง
ประมวลผล กว่าจะส่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได้ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561  ณ ปัจจุบันสํานักงานเขตพ้ืนท่ี ได้
จัดทําข้อมูลข้ึนเว็บไซต์ของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีแล้ว ในระบบ E-Money  ท่านสามารถพิมพ์เองได้ 
 ๔. การส่งใช้หนี้เงินยืม  ลูกหนี้เงินยืมปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ท่ีเกินกําหนดนานแล้ว จํานวน ๓๙ ราย ส่วนมากเป็น
การอบรมพัฒนาครูท้ังระบบ ขอให้ส่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีโดยด่วน ภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นี้ หากพ้นกําหนด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีจําเป็นต้องหักเงินเดือนเพ่ือชดใช้หนี้ต่อไป 
 ๕. การนําฝากเงินหลักประกันสัญญา ขอความร่วมมือท่านผู้บริหารแต่ละโรงเรียนให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเงิน
ประกันสัญญาท่ีครบกําหนดแล้วแต่ผู้รับจ้างยังไม่ยื่นขอรับเงินคืนต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ เนื่องจากบางรายเป็นเงินจํานวนไม่มาก 
ผู้รับจ้างไม่ยื่นขอคืนเงิน ทําให้มีเงินค้างในระบบ GFMIS จํานวนมาก 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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๓.๕ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวพิกุลทอง  นาสมตรึก 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล มีเรื่องท่ีจะแจ้ง ดังนี้ 
เรื่องท่ี ๑  การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2561)   

  ด้วย ก.ค.ศ. โดยมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบให้การเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดําเนินการตาม 
“กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550”โดยใช้บัญชีเงินเดือน
ชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการปรับ
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าสู่บัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558  ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.7/ว 8     
ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2558 และกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเก่ียวข้องไปพลางก่อน โดยคาดว่าการเลื่อน
เงินเดือนแบบช่วงชั้น จะสามารถใช้ได้ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เรื่องท่ี ๒  ผลการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และประกาศผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว 
ดังนี้ 
     2.1 กลุ่มประถมศึกษา มีผู้ผ่านการคัดเลือก  จํานวน 13 ราย  บรรจุฯ ครั้งแรก  11  อัตรา 
     2.2 กลุ่มมัธยมศึกษา  มีผู้ผ่านการคัดเลือก จํานวน 4 ราย บรรจุฯ ครั้งแรก  3  อัตรา  
ท้ังนี้ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี (วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561) 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.๖ กลุ่มนโยบายและแผน 

- ไม่มี - 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.๗ หน่วยตรวจสอบภายใน 

นางภัสชรีย์  ผกานนท์ 

 หน่วยตรวจสอบภายใน มีเรื่องแจ้ง ๒ เรื่อง 

 เรื่องท่ี ๑ แก้ไขข้อมูลการจัดทํารายงานการเงินของโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๔  
 เรื่องท่ี ๒ แจ้งปฏิทินการตรวจสอบสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑   

ท่ีประชุม  รับทราบ 

  ๓.๘ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
นายสงกรานต์  พันธ์โนราช  เรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ท่ีประชุม       รับทราบ 



 - 9 -

 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
- ไม่มี - 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ  

    

เลิกประชุมเวลา    ๑๑.๓๕ น.  
               
 
 
      (ลงชื่อ)         กัญญา  ดูพงษ์    ผู้จดรายงานการประชุม 
                              (นางกัญญา  ดูพงษ์) 
                              นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 
               (ลงชื่อ)      เจสดา  ขวัญสกุล    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายเจสดา  ขวัญสกุล) 
                ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 


