
 
รายงานการประชุมผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

และประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมเพชรเกษม ชั้น ๒ สพม.กท ๑ บางแวก  

……………………………………….…………. 

ผู้มาประชุม 
        ๑. นายสมใจ  วิเศษทักษิณ   ผู้อ านวยการ สพม.กท ๑ 
        ๒. นายถนอม  บุญโต        รองผู้อ านวยการ สพม.กท ๑ 
 ๓. นายศรายุทธ  ธิศรีชัย             รองผู้อ านวยการ สพม.กท ๑ 
 ๔. นางวัลภา  เขียวชอุ่ม   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   
        ๕. นายณัฏฐเมธร ์ ดุลคนิต            ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
 ๖. นายอุทัย  โทจ าปา   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

๗. นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธ ารง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
                                                      ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มท่ี ๑ 

        ๘. นายณรงค์  คงสมปราชญ์           ผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ                                                               
   ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ ๒ 
        ๙. นางอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลัย 

          ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มท่ี ๓ 
      ๑๐. นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานารี 
                                                              ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มท่ี ๔ 
      ๑๑. นายวธิาน  พรหมสินธุศักดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 

          ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มท่ี ๕ 
      ๑๒. นายธีระยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรางบัว แทนประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มท่ี ๖ 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
        ๑. นางสาวสายทอง สาครพีรกุล  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   

ผู้ไม่มาประชุม 
        ๑. นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์   รองผู้อ านวยการ สพม.กท ๑  
        ๒. นายพิพัฒน์  เพ็ชรพรหมศร     ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
        ๓. นางกาญจนา ขจรฤทธิ์เดช  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
        ๔. นางวารี คหินทพงษ ์   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
        ๕. นายประทีป  หมื่นข า   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
        ๖. นางสาวธนศร อุ่นยืนยง   ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
        ๗. นางช่อฉัตร  จันตะเภา   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
        ๘. นายวีระยุทธ  ศิริรัตน์            ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายสมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๑  
เป็นประธานเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

๑.๑ การฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ของข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด สพม.กท ๑ 
                ตามท่ีมีการส ารวจข้อมูลจ านวนครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙  
ซึ่งได้สรุปจ านวนครูและบุคลากรในสังกัดที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมี 

จ านวนครู... 
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จ านวนครูและบุคลากรทั้งหมด ๗,๖๖๒ คน ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ แล้ว ๕,๕๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๒  
รอการฉีดวัคซีนทางเลือก ๑,๑๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๒ และมีปัญหาสุขภาพ ๙๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๖ 
ประธานขอให้ด าเนินการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวัน เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ต่อไป ทั้งนี้ ประธานขอขอบคุณประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษา ในการประสานงานไปยังข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน เรื่องการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ 
ถึงแม้ว่าการด าเนินงานต่างๆ จะมีความล่าช้า ติดขัด ทั้งด้านการประสานงาน ความเข้าใจ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด รวมถึงระยะเวลาที่ก าหนดให้รายงานข้อมูล 
ที่มีการเว้นระยะในวันเสาร์-อาทิตย์ ท าให้เกิดความล่าช้า ควรมีการรายงานข้อมูลทุกวัน เนื่องจากสามารถรายงาน
ออนไลน์ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา พร้อมทั้งขอบคุณนายวิธาน  พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บางขุนเทียน และคณะท างาน ในการรวบรวม-รายงานข้อมูล-จัดท าสื่ออินโฟกราฟฟิคต่างๆ 
               - นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธ ารง ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ ๑ เสนอเพ่ิมเติมว่า จากการประชุมคณะ-
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีมติให้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ควรมีป้าย
สัญลักษณ์ประจ าตัว หากผู้ใดไม่มีป้ายสัญลักษณ์ดังกล่าว และมีความจ าเป็นต้องเข้ามาในเขตโรงเรียน ต้องด าเนินการ
ตามมาตรการ และผ่านการคัดกรองอย่างเข้มงวด จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าเขตโรงเรียนได ้ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาก าหนดมาตรการหรือแนวทางเพ่ือให้ทางโรงเรียนปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
              - ประธานมอบหมายนายวิธาน  พรหมสินธุศักดิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ ๕ ด าเนินการออกแบบบัตร
สัญลักษณ์ประจ าตัวเพ่ือแสดงว่าได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ แล้ว เพ่ือให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด น าไปจัดท าให้ครู
และบุคลากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ติดบัตรประจ าตัว ต่อไป 
ที่ประชุม : รับทราบ และผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 

๑.๒ การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สพม.กท ๑ (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
                 จากการรายงานการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนในสังกัด (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
มีจ านวนโรงเรียนและนักเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียนที่มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ Online เพียงรูปแบบเดียว 
จ านวน ๒๑ โรงเรียน และรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน จ านวน ๔๖ โรงเรียน แบ่งเป็นรูปแบบ Online+ 
On Demand จ านวน ๒ โรงเรียน รูปแบบ Online+On Hand จ านวน ๒๒ โรงเรียน รปูแบบ Online+On Demand 
+On Hand จ านวน ๑๔ โรงเรียน และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบ จ านวน ๘ โรงเรียน รวมทั้งมีการประเมิน
ตนเองในระบบ Thai Stop COVID Plus ที่มีผลการประเมินผ่าน สามารถเปิดเรียนได้ จ านวน ๖๗ โรงเรียน โดย
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีพ้ืนที่สีแดงเข้ม ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site 
หากครูผู้สอนจะมาปฏิบัติงานในสถานศึกษา ต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด  
ที่ประชุม : รับทราบ  

๑.๓ การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                             
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ มีการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง 

ศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการ คืน ลด ผ่อน/ขยาย ช่วยเหลือ ดังนี้   
                ๑) คืน คือ การคืนเงินบ ารุงการศึกษาทีส่ถานศึกษาจัดเก็บแล้วและไม่ได้น าไปใช้ ได้แก่ ค่ากิจกรรม 
ที่งดจัดทุกกรณี ค่าห้องเรียนปรับอากาศ ค่าอาหารกลางวัน ค่าสาธารณูปโภคค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าเข้าค่ายวิชาการ  
ค่าปฐมนิเทศ ค่าวารสารโรงเรียน ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน ซึ่งโรงเรยีนในสังกัดมีการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็น ร้อยละ ๘๗ 
                ๒) ลด คือ เงินบ ารุงการศึกษาที่ยังไม่ได้เก็บ ให้พิจารณาลดค่าบ ารุงการศึกษาให้กับผู้ปกครอง ได้แก่  
ค่าสอนคอมพิวเตอร์ ค่าสาธารณูปโภคค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าบ ารุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษ ค่าจ้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ ซึ่งโรงเรียนในสังกัดมีการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๑ 
                ๓) ผ่อน/ขยาย เมื่อผู้ปกครองนักเรียนได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ จึงมีการผ่อนผันหรือขยายระยะเวลา
การช าระเงินตามความเหมาะสม ได้แก่ ผ่อนช าระค่าเทอมรายงวด ผ่อนผันค่าเทอมนักเรียน ม.๒ ม.๓ ม.๕ และ ม.๖ 
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 ขยายเวลาช าระค่าเทอมจนถึงสิ้นภาคเรียน ไม่ก าหนดช่วงระยะเวลาช าระค่าเทอมจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น  
ซึ่งโรงเรียนในสังกัดมีการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
                ๔) ช่วยเหลือ เมื่อผู้ปกครองหรือนักเรียนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ฯ โควิด-๑๙  ที่มีผลกระทบ
ต่อการด ารงชีพ ได้แก่ ทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี ทุนส าหรับผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ โครงการ
คอมพิวเตอร์ยืมเรียน ตู้ปันสุขการศึกษา ส่งถุงเสริมปัญญาทางไปรษณีย์ ซึ่งโรงเรียนในสังกัดมีการด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
          ๑.๔ ขั้นตอนการจ่ายคืนเงินบ ารุงการศึกษา สพม.กท ๑ 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ก าหนดขั้นตอนการจ่ายคืนเงินบ ารุง
การศึกษา เมื่อผู้ปกครองนักเรียนขอคืนเงินบ ารุงการศึกษา  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
                ๑) กรณีผู้ปกครองนักเรียนโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนอยู่ในบัญชีพัก (กระแสรายวัน) ยังไม่ลงบัญชีในระบบ
โรงเรียน และยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้นักเรียนหรือผู้ปกครองนักเรียน มีขั้นตอน ดังนี้  

ผู้ด าเนินการ การด าเนินการ หลักฐาน 
๑. ผู้ปกครองนักเรียน ขอรับแบบฟอร์ม และยื่นค าร้องขอรับเงิน 

ที่งานการเงินหรือตามที่โรงเรียนก าหนด 
๑. ค าร้องขอคืนเงินบ ารุงการศึกษาตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒. สลิปเงินฝากธนาคาร หรือหลักฐานการโอนเงิน 
๓. ส าเนาบัตรประชาชนผูย้ื่นค าร้อง 

๒. เจ้าหน้าทีก่ารเงิน ๑. ตรวจสอบหลกัฐานการยื่นค าร้อง 
๒. รวบรวมค าร้อง 
๓. จัดท าบันทึกขออนุมัติคืนเงินเสนอต่อ 
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

๑. รายละเอยีดจากธนาคารว่าผูย้ื่นค ารอ้งได้ฝาก/โอนเงินเข้า
บัญชีจริง 
๒. สรุปรายละเอยีดรายชื่อ จ านวนเงินที่ขอคืนเงิน 
๓. บันทึกขออนุมัติคืนเงิน พร้อมกับส าเนา 
ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีการ
คืนเงิน เสนอผู้มีอ านาจ 

๓. ผู้อ านวยการโรงเรียน พิจารณาสั่งการอนุมัตกิารคืนเงินบ ารุง การศึกษา ๑. บันทึกขออนุมัติคืนเงินบ ารุงการศึกษา 
๒. ส าเนาความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๔. เจ้าหน้าทีก่ารเงิน ๑. บันทึกอนุมัติแลว้จึงด าเนินการจัดท าใบส าคัญ
รับเงินตามรายชื่อที่อนุมัติให้จา่ย 
๒. นัดหมายให้ผูย้ื่นค าร้องมารับเงิน 
๓. น าใบส าคัญรับเงินแต่ละรายประกอบ 
หน้าหลักฐานผูย้ื่นค าร้องขอรับเงินคืน 
๔. บันทึกรายงานการจา่ยเงินคืน 
๕. สรุปรายละเอยีดและหลกัฐานรายงานผู้บริหาร
โรงเรียน 

๑. ค าร้องขอคืนเงินบ ารุงการศึกษาตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒. สลิปเงินฝากธนาคาร หรือหลักฐานการโอนเงิน 
๓. ส าเนาบัตรประชาชนผูย้ื่นค าร้อง 

๕. ผู้อ านวยการโรงเรียน รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานทราบ 

 

                ๒) กรณีโรงเรียนรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนและบันทึกบัญชีในระบบแล้ว มีขั้นตอน ดังนี้  
ผู้ด าเนินการ การด าเนินการ หลักฐาน 

๑. ผู้ปกครองนักเรียน ขอรับแบบฟอร์ม และยื่นค าร้องขอรับเงิน 
ที่งานการเงินหรือตามที่โรงเรียนก าหนด 

๑. ค าร้องขอคืนเงินบ ารุงการศึกษาตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงที่โรงเรียนออกให้ 
๓. ส าเนาบัตรประชาชนผูย้ื่นค าร้อง 

๒. เจ้าหน้าทีก่ารเงิน ๑. ตรวจสอบหลกัฐานการยื่นค าร้อง 
๒. รวบรวมค าร้อง 
๓. จัดท าบันทึกขออนุมัติคืนเงินเสนอต่อ 
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

๑. สรุปรายละเอยีดรายชื่อ จ านวนเงินที่ขอคืนเงิน 
๒. บันทึกขออนุมัติคืนเงิน พร้อมกับส าเนาความเห็นชอบ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีการคืนเงิน  
เสนอผู้มีอ านาจ 
๓. จัดท าสัญญายืมเงิน เสนอผู้มีอ านาจ 

๓. ผู้อ านวยการโรงเรียน ๑. พิจารณาสั่งการอนุมัติคืนเงินบ ารุงการศึกษา 
๒. อนุมัติสัญญายืมเงิน 

๑. บันทึกขออนุมัติคืนเงินบ ารุงการศึกษา 
๒. ส าเนาความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๔. เจ้าหน้าทีก่ารเงิน ๑. สัญญายืมอนุมัติแล้วจึงด าเนินการจัดท า
ใบส าคัญรับเงินตามรายชื่อที่อนุมัติให้จา่ย 
๒. นัดหมายให้ผูย้ื่นค าร้องมารับเงิน 
๓. น าใบส าคัญรับเงินแต่ละรายประกอบ 
หน้าหลักฐานผูย้ื่นค าร้องขอรับเงินคืน 
๔. บันทึกชดใช้สัญญายืมเงิน 
๕. สรุปรายละเอยีด/หลักฐานรายงานผูบ้ริหาร 

๑. สัญญายืมทีอ่นุมัติแล้ว 
๒. บัญชีรายชือ่ที่อนุมัติให้จา่ย 
๓. ใบส าคัญรับเงินแนบบัตรประจ าตัวประชาชน 
๔. บันทึกชดใช้สัญญายืมเงิน 
๕. สรุปรายละเอยีดและหลกัฐานรายงานผู้บริหารโรงเรียน 
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๕. เจ้าหน้าทีบ่ัญช ี ๑. จัดท าบันทึกขออนุญาตปรับลดเงินรายได้/ 
เงินบ ารุงการศึกษา 
๒. เสนอผู้มีอ านาจขออนุญาตปรับลดรายรับ 
๓. เมื่ออนุญาตแลว้บันทึกลดยอดรายรบัในสมุด
เงินสด ทะเบียนคุมเงินรายรับ และทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา/
เงินบ ารุงการศึกษา ช่องจ านวนเงินให้ใส่ “(  )” 

บันทึกขออนุญาตปรับลดเงินรายได้/เงินบ ารุงการศึกษา  
โดยแนบหลกัฐาน 
๑. สรุปรายละเอยีดรายชื่อ จ านวนที่จา่ยคืน 
๒. ชุดใบส าคัญรับเงิน+ค าร้องขอคืน+ใบเสร็จรับเงิน+ส าเนา
บัตรประชาชน 
๓. ส าเนาความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๖. ผู้อ านวยการโรงเรียน รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานทราบ 

 

                 - นายวิธาน  พรหมสินธุศักดิ์  ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มท่ี ๕ กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรณี การคืนเงินส าหรับ
โรงเรียนที่มีนักเรียนจ านวนมาก โดยวิธีโอนเงินคืน มีโอกาสผิดพลาดสูง จึงเสนอแนวทาง ดังนี้ ๑) จัดท าแพลทฟอร์ม
แจ้งผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโรงเรียนของนักเรียน หากผู้ปกครองท่านใด มีความสะดวกเดินทาง
มารับเงินคืนที่โรงเรียน ให้จัดช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือลดความแออัด และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ  ๒) น ายอดเงินที่
คืนไปปรับลดเงินระดมทรัพยากร ในภาคเรียนนั้นแทน 
                - ประธานเห็นชอบตามแนวทางท่ีนายวิธาน  พรหมสินธุศักดิ์ เสนอ โดยขอให้ด าเนินการอย่างชัดเจน 
รัดกุม ถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่างทั่วถึง และกล่าวเพ่ิมเติมว่า กรณี บุตรข้าราชการที่น า
ใบเสร็จรับเงินไปเบิกเงินค่าการศึกษาบุตรได้ ไม่ควรลด หรือขอคืน แต่ให้น าใบเสร็จรับเงินไปยื่นขอเบิกเงินค่าการศึกษา
บุตรได้ทันที โดยไม่ต้องรอการคืน  
                - นายศรายุทธ  ธิศรีชัย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า กรณีท่ีโรงเรียนรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนและบันทึกบัญชีในระบบเรียบร้อยแล้ว 
ผู้ปกครองสามารถน าใบเสร็จรับเงินไปเบิกค่าการศึกษาบุตรได้ ซึ่งในรายการที่เบิกได้ รวมอยู่ในรายการที่มีการลด  
และคืนทั้งสิ้น เช่น ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ค่าสอนคอมพิวเตอร์ ค่าสาธารณูปโภค 
ขณะนี้ มีผู้ที่มายื่นหนังสือขอรับเงินคืนที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์บางส่วนแล้ว หากโรงเรียนก าหนด
มาตรการให้ผู้ปกครองนักเรียนไปขอรับเงินคืนจากโรงเรียนอีก อาจท าให้เกิดปัญหาความซ้ าซ้อนได้ ขอความอนุเคราะห์
จากประธานกลุ่มโรงเรียนแจ้งโรงเรียนในกลุ่ม หากมีผู้ปกครองมาขอรับเงินคืนจากทางโรงเรียน ขอให้ตรวจสอบว่า 
ผู้ปกครองรายที่มาขอรับเงินคืน มีสิทธิ์เบิกค่าการศึกษาบุตรหรือไม่ หากมีสิทธิ์เบิกหรือขอคืนเงิน ให้ทางโรงเรียนขอรับ
ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเท่านั้น หากมีการยืนยันว่าใบเสร็จรับเงินฉบับจริงสูญหาย ให้รับรองส าเนาในต้นขั้ว ทั้งนี้ อาจจะ
ไม่มีเฉพาะรายการที่คืน อาจจะเป็นรายการที่ลด เช่น ค่าสอนคอมพิวเตอร์ ที่มีการเก็บเงิน ๑,๐๐๐ บาท แต่มีการลด 
๕๐๐ บาท ให้ระบุรายการที่ลด พร้อมทั้งเซ็นชื่อก ากับไว้ และน าไปเบิกอีก จ านวน ๕๐๐ บาท ก็ย่อมได้  
                - ประธานกล่าวเพ่ิมเติมว่า ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
ด าเนินการเช่นเดียวกัน เมื่อมีการน าใบเสร็จรับเงินมายื่นขอเบิก และไม่ได้ขอคืน ให้บันทึกข้อความแนบไว้ โดยระบุ
รายละเอียดให้ชัดเจนว่า ได้ยื่นขอเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร และไม่ประสงค์ขอรับคืน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ ส่วนกรณี ที่ผู้ปกครองแจ้งว่า
ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงสูญหาย ให้ไปแจ้งความและน าใบแจ้งความมายื่นที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
สพม.กท ๑ ให้บันทึกก ากับว่าแทนใบเสร็จรับเงินฉบับจริงที่ช ารุดสูญหาย และถ่ายส าเนาใบเสร็จฉบับจริงจากทาง
โรงเรียน พร้อมทั้งบันทึกสลักหลังว่าใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ใช้เพ่ือการนี้โดยเฉพาะ หากมีการขอคืน และน ามาขอเบิกอีก 
ก็จะมีความผิด พร้อมทั้งเน้นย้ าว่าการท าธุรกรรมการเงินทุกรายการ ต้องน าใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมายื่นเท่านั้น จึงจะ
ด าเนินการได้ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
           ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา สพม.กท ๑ พญาไท โดยมีรายงานการประชุมดังแนบ  
หากมีข้อความใดไม่ถูกต้อง ควรปรับปรุงแก้ไข ขอให้แจ้งแก้ไขได้ 
ที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
           ๓.๑ การขับเคลื่อนนโยบาย Quick Win สพม.กท ๑ วิถีใหม่ วิถีดิจิทัล วิถีแห่งการเรียนรู้ (โรงเรียน - 
เป็นฐานแห่งการพัฒนา School-Based Development) 
                 สืบเนื่องจากการประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ด้วยระบบวีดิโอ คอนเฟอเร้นซ์ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สพม.กท ๑ บางแวก  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย Quick Win สพม.กท ๑ วิถีใหม่ วิถีดิจิทัล วิถีแห่ง
การเรียนรู้ (โรงเรียนเป็นฐานแห่งการพัฒนา School-Based Development) โดยมอบหมายให้กลุ่มโรงเรียนในสังกัด 
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการน าเสนอทิศทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสู่การปฏิบัติ จ านวน ๖ ด้าน ซึ่งมีการรายงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานดังกล่าว ดังนี้ 
                ด้านที ่๑ ความปลอดภัย (Safety School) รับผิดชอบโดย กลุ่มโรงเรียนที่ ๒  
      - นายณรงค์  คงสมปราชญ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ ๒ แจ้งว่า ขณะนี้ อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล 
ในการจัดท าเล่มคู่มือต่อไป 
                ด้านที่ ๒ หลักสตูรสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) รับผิดชอบโดย กลุ่มโรงเรียนที่ ๑ 
      - นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธ ารง ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มท่ี ๑ แจ้งว่า ขณะนี้ คณะท างานเตรียมการ
ด าเนินงานไว้พร้อมแล้ว รวมทั้งการประสานงานกับศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่ม ทั้งนี้ ด้านหลักสูตรสมรรถนะ เกี่ยวข้อง 
กับงานวิชาการเป็นหลัก ซึ่งจะขอเชิญบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรสมรรถนะ มาร่วมด าเนินการยกร่าง เพื่อให้การด าเนินงาน และคู่มือมีความครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่ ตามบริบทที่ต่างกัน 
                ด้านที่ ๓ การบรหิารจัดการข้อมูล (Big Data) รับผิดชอบโดย กลุ่มโรงเรียนที่ ๓ 
       - นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มท่ี ๓ แจ้งว่า ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการวางแผน 
การด าเนินงาน รวมทั้งจัดท าร่างค าสั่ง ซึ่งในการประชุมครั้งต่อไป ขอเชิญนายศรายุทธ  ธิศรีชัย รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมประชุมด้วย 
                ด้านที่ ๔ ด้านทักษะอาชีพ (Career Skills) รับผิดชอบโดย กลุ่มโรงเรียนที่ ๔ 
      - นายขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภักดิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มท่ี ๔ แจ้งว่า ขณะนี้ มีการจัดท าร่างค าสั่ง
คณะท างานระดับกลุ่มโรงเรียน ส่วนร่างค าสั่งคณะท างานชุดใหญ่ จะมีการน าเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป 
                ด้านที่ ๕ การจดัการส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ/ความเป็นเลิศเฉพาะทาง รับผิดชอบโดย  
กลุ่มโรงเรียนที่ ๖ 
                ด้านที่ ๖ การพัฒนาบุคลากร รับผิดชอบโดย กลุ่มโรงเรียนที่ ๕ 
      - นายวิธาน  พรหมสินธุศักดิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ ๕ แจ้งว่า ได้ด าเนินการประชุมหารือ  
และมอบหมายนายนฤภพ ขันทับไทย รองประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มท่ี ๕ ประสานงานกับส านักงาน ก.ค.ศ. ในการ 
ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งจะจัดให้มีการอบรมออนไลน์ พร้อมทั้งจัดให้มี
การมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม ต่อไป 
               - นายถนอม  บุญโต รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
แจ้งให้ทราบว่า สพม.กท ๑ ส่งหลักสูตรพัฒนาครู จ านวน ๒๐ หลักสูตร ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ขณะนี้อยู่ในระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
               - ประธาน แจ้งว่าให้แต่ละกลุ่มน านโยบายด้านที่ได้รับมอบหมายไปจัดท าคู่มือ ที่ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร 
ผู้จัดท า คณะท างานของโรงเรียนในการร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน และให้ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่ม  รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการ รวมทั้งให้มีคิวอาร์โค้ด 
หลังจากนั้นให้น าต้นฉบับคู่มือมาพิจารณาร่วมกันก่อนน าไปจัดท าคู่มือในนาม สพม.กท ๑ แจกจ่ายให้ทุกโรงเรียนน าไป
ปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ หลังจากมีคู่มือแล้วให้แต่งตั้งคณะท างานศึกษาและวิจัยด้วย  
โดยระบุขอบเขต และวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน  
               - นายจิณณภัทร  พิบูลวิทิตธ ารง ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มท่ี ๑  เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ตามนโยบายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ให้แต่ละกลุ่มด าเนินการ หากมีการเริ่มจากแต่ละกลุ่ม 

เสนอร่าง... 
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เสนอร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการยกร่างหรือจัดท าคู่มือ การขับเคลื่อนนโยบายทั้ง ๖ ด้าน เสนอให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ลงนาม หลังจากนั้น แต่ละกลุ่มก็ด าเนินการขับเคลื่อนตามค าสั่ง
แต่งตั้ง จะท าให้มีความชัดเจนและคณะกรรมการทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง และน าร่างค าสั่งเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบ ในการด าเนินการจัดท าคู่มือ แจกจ่ายให้ทุกโรงเรียนในสังกัด น่าจะเป็นรูปแบบที่ดีและ
เป็นมาตรฐาน หากให้แต่ละกลุ่มด าเนินการกันเอง อาจมีรูปแบบที่ไม่ชัดเจน และไม่ได้ด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน 
                - ประธานเห็นชอบในข้อเสนอแนะของนายจิณณภัทร  พิบูลวิทิตธ ารง และกล่าวเพ่ิมเติมว่าก่อนที่จะน า
คูม่ือไปสู่การปฏิบัติ ควรมีการน าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก่อน จึงจะจัดท าคู่มือที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์                     
                - มอบหมายนายถนอม บุญโต และนายศรายุทธ  ธิศรีชัย  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ประสานงานกับประธานกลุ่มโรงเรียนในการร่างค าสั่ง คือ ค าสั่งรวมทั้งหมด 
หรือแยกค าสั่งเป็นกลุ่ม โดยก าหนดว่าคณะท างานมีใครบ้าง ใครท าอะไร ท าอย่างไร ท าเมื่อไหร่ และเสนอให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ลงนาม   
                - มอบหมายประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มน าเสนอคู่มือ-เค้าโครงร่างค าสั่ง ในการประชุมครั้งต่อไป 
ที่ประชุม : รับทราบ และผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 
         ๓.๒ การพัฒนาสมรรถนะรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
                สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้กลุ่มโรงเรียนในสังกัด เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนา
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ระยะที่ ๒ ยกระดับและพัฒนาทักษะของรองผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยกลุ่มโรงเรียน
ที่ได้รับมอบหมาย ได้ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาพัฒนาสมรรถนะรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
        ๑.๑ กลุ่มบริหารวิชาการ โดยกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ ๑ ด าเนินการจัดอบรมเมื่อวันที่ ๗–๘ เมษายน ๒๕๖๔ 
ณ โรงแรมเอเชีย ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
       ๑.๒ กลุ่มบริหารทั่วไป โดยกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ ๒ ด าเนินการจัดอบรมเม่ือวันที่  ๖-๗ เมษายน ๒๕๖๔  
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
       ๑.๓ กลุ่มบริหารงบประมาณ โดยกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ ๔ ด าเนินการจัดอบรมเม่ือวันที่  ๕-๖ เมษายน 
๒๕๖๔ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม 
       ๑.๔ กลุ่มบริหารงานบุคคล  โดยกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ ๕ ด าเนินการจัดอบรมเม่ือวันที่  ๑-๒ เมษายน 
๒๕๖๔ ณ ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
                - ประธานแจ้งว่าเมื่อสถานการณ์ฯ คลี่คลาย ให้ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ระยะต่อไป พร้อมกับการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตให้ผู้เกษียณอายุราชการ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 ๓.๓ การขับเคลื่อนการด าเนนิงานตามโครงการเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต  
                 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดท ากรอบการด าเนินการส าหรับประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานด้วยรูปแบบออนไลน์ โดยจะจัดประชุมเพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ 
ตัวชี้วัด ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และได้จัดท ากรอบการด าเนินงานส าหรับสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางให้กับ
สถานศึกษาในสังกัด โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดกรอบระยะเวลาในการประเมินของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่วนกรอบระยะเวลาในการประเมินของสถานศึกษาหากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแจ้งรายละเอียดมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะด าเนินการแจ้งสถานศึกษาในสังกัดต่อไป 
ทั้งนี้ ในการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต พบปัญหาโรงเรียนส่งหนังสือเรื่องดังกล่าวต่อให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
เพียงกลุ่มเดียว ซึ่งหากเป็นเรื่องการประเมินโรงเรียนสุจริต เอกสารส่วนมากจะอยู่ที่กลุ่มงานการเงิน กลุ่มบริหารงาน
บุคคล กลุ่มงานแผนงานหรืองานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ได้สรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่าเอกสาร 

 
ที่เก่ียวข้อง... 
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ที่เก่ียวข้องบางส่วนอยู่กลุ่มงานใดบ้าง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากรองผู้อ านวยการโรงเรียนในการให้ความช่วยเหลือ
แนะน าว่างานใดควรจะอยู่กับกลุ่มงานใดของโรงเรียน ทั้งนี้ ผู้ด าเนินการสามารถพิจารณาไปยังกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้โดยตรง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
           ๔.๑ กลุ่มอ านวยการ 
  ๔.๑.๑ การรายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ 

      ตาม หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
๐๔๒๙๐/ว๑๙๔๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ แจ้งว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สั่งการให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ของโรงเรียนในสังกัด  
ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดท าโปรแกรมระบบการ
รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ในระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินการกรอกข้อมูล
ในระบบดังกล่าว นั้น 
       ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ขอให้โรงเรียน 
ในสังกัดแจ้งผู้ประสานงานของโรงเรียน ตามรายชื่อที่ได้จัดส่งให้กลุ่มอ านวยการ ด าเนินการกรอกข้อมูลในระบบ
ดังกล่าว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ของบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งรายงานในระบบ 
ให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง ทั้งนี้  หนังสือราชการฉบับดังกล่าวข้างต้น ได้แนบคู่มือการบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีน 
โควิด-๑๙ พร้อมด้วยแล้ว ขณะนี้ พบว่ามีบุคลากรโรงเรียนในสังกัดได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ แล้ว แต่ผู้ประสานงาน
ของโรงเรียนไม่ได้ด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน จึงขอความอนุเคราะห์ประธานกลุ่มแจ้งโรงเรียน 
ในกลุ่มด าเนินการ ซึ่งสรุปข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล (ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔) ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียน
วัดน้อยนพคุณ กลุ่มที่ ๓ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กลุ่มที่ ๔ 
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนวัดราชโอรส โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กลุ่มที่ ๕ โรงเรียน 
บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” กลุ่มที่ ๖ โรงเรียนปัญญาวรคุณ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม โรงเรียน
นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ทีป่ระชุม : รับทราบ 
       ๔.๑.๒ การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 
      ตามหนังสือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
๐๔๒๙๐/ว๑๓๘๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ และ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๙๐/ว๑๕๒๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
แจ้งทุกโรงเรียนพร้อมจัดส่งประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ มาตรการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของบุคลากร และสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ แล้ว นั้น  
               ในการด าเนินการเมื่อพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ได้ให้โรงเรียนด าเนินการดังนี้  
               ๑.๑ รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หากมีผู้ติดเชื้อ ให้ประสานโดยตรง  
ทีก่ลุ่มอ านวยการ และส่งข้อมูลตามแบบรายงานที่ก าหนด ทุกวันก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. เพ่ือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ รวบรวมและจัดส่งใหส้ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อไป                              
                        ๑.๒ ด าเนินการตามประกาศ พร้อมทั้งก ากับติดตามและรายงานผลการรักษา โดยตรงที่กลุ่ม
อ านวยการ เพื่อรายงานผลการติดตามที่เป็นปัจจุบัน ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต่อไป 
               ๑.๓ สรุปข้อมูลจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-
๑๙) ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑ 
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                      - ประธานกล่าวเพ่ิมเติมว่า จากการสรุปข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  ณ วันที่  
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ควรระบุว่าเริ่มให้โรงเรียนรายงานข้อมูลตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ จนถึงปัจจุบัน และสรุปข้อมูลเป็น
รายวันให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(โควิด-๑๙) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ (ศบค.สพม.กท ๑) 
                      - นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธ ารง ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานกลุ่มโรงเรียน
กลุ่มท่ี ๑ เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ให้โรงเรียน
รายงานข้อมูลจ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) นั้น ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ก าหนดมาตรการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อต่อไป หากให้โรงเรียนรายงานและมิได้
ด าเนินการใดๆ ต่อ ก็ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด 
                      - ประธานเห็นชอบในข้อเสนอแนะ และมอบหมายผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการจัดหามาตรการดูแล
ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ให้มีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
ที่ประชุม : รับทราบ และผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ         
                     ๔.๑.๓ การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                          ตาม หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๒๙๐/
ว๑๗๖๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่าส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ด าเนินการ
การรายงานในการติดตามและประเมินผลฯ ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการและมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพ่ือด าเนินการ โดยเฉพาะมาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที ่๖ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ
ในกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มที่ ๓ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงาน 
และสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) ขอความร่วมมือให้โรงเรียนแจ้งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  
ครู และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานและสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพ่ือตอบแบบสอบถามโรงเรียนละไม่ต่ ากว่า ๑๐ คน หน้าเว็บไซต ์
https://www.obec.go.th/ หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการในกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มที่ ๓ ภายในวันที่ ๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ก าชับบุคลากรเข้าไปตอบแบบสอบถาม รอบที่ ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรทั้งหมด ภายในวันที่ ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ต่อไป  
ที่ประชุม : รับทราบ 
       ๔.๑.๓ ระเบียบส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ว่าด้วย 
กลุ่มโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                ตามท่ีมีราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ง ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องการก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงท าให้การบริหารกลุ่มโรงเรียน ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ยังคงใช้ระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๑ ว่าด้วย กลุ่มโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่เป็นปัจจุบัน นั้น  
                คณะกรรมการตามค าสั่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  
ที่ ๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกร่างระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ว่าด้วย กลุ่มโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีมติให้ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มท่ี ๓ 
พิจารณาปรับแก้ไขเพ่ิมเติม และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ได้มอบหมายให้ 
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นายวีระยุทธ ศิริรัตน์ นิติกรช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ได้พิจารณาพร้อมปรับ 
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 ๔.๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                ๔.๒.๑ การสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ก าหนดการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด 
สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วนัที่ ๔ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีผู้ที่สมัครสอบ รวมทัง้สิ้น ๖,๗๙๓ คน ขณะนี้ อยู่ใน
ระหว่างการตรวจคุณสมบัติเพ่ิมเติม 
ที่ประชุม : รับทราบ 
                ๔.๒.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน และผลงานทางวิชาการ (ด้าน ๓)  
เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
       ผลการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑  (๑ เมษายน) และอนุมัติ
ผลงานทางวิชาการ (ด้าน ๓) เพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                        ๑) เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ 
ว๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ จ านวน ๕๒ ราย 
     ๒) เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
๐๒๐๖.๔/ว๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ จ านวน ๑ ราย 
     ๓) เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
๐๒๐๖.๓/ว๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๑ ราย 
ที่ประชุม : รับทราบ 

           ๔.๓ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
        ๔.๓.๑ การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙  (โควิด-๑๙) ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

                ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ส ารวจการเตรียม 
ความพร้อมและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ 

                ๑) การเปิดเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีการเปิดเรียนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
จ านวน ๓๔ โรงเรียน  เปิดเรียนวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๒๕ โรงเรียน และเปิดเรียนในวันอ่ืนๆ จ านวน ๘ โรงเรียน 

                ๒) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ On-Site ไม่สามารถจัดได้จนกว่าจะมีประกาศ
จาก ศบค. และกรุงเทพมหานคร  รูปแบบ On-Air จ านวน ๘ โรงเรียน รูปแบบ On-Demand จ านวน ๒๔ โรงเรียน 
รูปแบบ Online จ านวน ๖๗ โรงเรียน และรูปแบบ On-Hand จ านวน ๔๔ โรงเรียน 

                ๓) การประเมินตนเองในระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) มีผลประเมินผ่าน สามารถเปิด
เรียนได้ จ านวน ๖๗ โรงเรียน 
ที่ประชุม : รับทราบ 
        ๔.๓.๒ การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
                          ด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ให้ด าเนินการรับสมัครสถานศึกษาท่ีมีความประสงค์
จะเป็นสถานศึกษาน าร่องการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นโรงเรียนคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม-
ศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ โดยมีสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสถานศึกษาน าร่อง จ านวน ๑๕ โรงเรียน 
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ดังนี้ ๑) โรงเรียนวัดสังเวช  ๒) โรงเรียนวัดบวรนิเวศ  ๓) โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร  ๔) โรงเรียนวัดบวรมงคล   
๕) โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ๖) โรงเรียนวัดราชาธิวาส ๗) โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ๘) โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  
๙) โรงเรียนสตรีวิทยา  ๑๐) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  ๑๑) โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  ๑๒) โรงเรียนศึกษานารีวิทยา   
๑๓) โรงเรียนวัดพุทธบูชา  ๑๔) โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  ๑๕) โรงเรียนวัดนวลนรดศิ 
                          ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ได้ด าเนินการเสนอรายชื่อ
สถานศึกษาท้ัง ๑๕ แห่งเพ่ือขอความเห็นชอบจากท่ีประชุม อกศจ. เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้สถานศึกษาทั้ง ๑๕ แห่ง เป็นโรงเรียนคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต ๑ โดยให้น าเสนอท่ีประชุม กศจ. ต่อไป 
ที่ประชุม : รับทราบ 
          ๔.๔ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
                   ๔.๔.๑ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายมติคณะรัฐมนตรี ทุกงบรายจ่าย รายละเอียดตามส าเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๒๙๐/๒๐๕๖ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔        
                         กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จึงได้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ซึ่งได้แจ้งอนุมัติเงินประจ างวดแล้ว ในส่วนของงบด าเนินงาน ให้โรงเรียนเร่งด าเนินการตามระเบียบฯ และส่งหลักฐาน
ขอเบิกงบประมาณโดยด่วน และในส่วนของงบลงทุน โรงเรียนที่ได้รับแจ้งอนุมัติเงินประจ างวดแล้ว ให้ด าเนินการ 
ตามระเบียบฯ ในระบบ e-GP และหลังจากลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว ให้ท าหนังสือส่งส าเนาสัญญา 
พร้อมเลขที่โครงการ เลขคุมสัญญา ไปยังกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อจัดท า PO ในระบบ GFMIS ต่อไป 
จึงให้โรงเรียนด าเนินการตรวจสอบ และเร่งด าเนินการบริหารงบประมาณ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นไปตาม
เป้าหมายต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
                ๔.๔.๒ เร่งรัดการเบิกจ่ายหรือใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปี 
                ดว้ย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้ก ากับดูแลและเร่งรัดการเบิกจ่าย 
หรือใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปี สามารถ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยให้ส ารวจว่าปัจจุบันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปี อยู่ระหว่างการด าเนินงานขั้นตอนใด โดยรายงานข้อมูลให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงให้โรงเรียนที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปี 
ด าเนินการกรอกแบบส ารวจผลการด าเนินการกรณีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดส่งแบบส ารวจ
ดังกล่าวให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
รายละเอียดตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๒๙๐/ว๒๐๗๐  
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
          ๔.๔.๓ แจ้งรายการอนุมัติเงินประจ างวด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
                       ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล กิจกรรมโรงเรียน 
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คุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ที่มีราคา 
ต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ตามความขาดแคลนและจ าเป็นเร่งด่วน ให้กับ
โรงเรียนในสังกัด จ านวน ๑๙ โรงเรียน จ านวนเงิน ๕,๙๘๘,๗๐๐ บาท รายละเอียดตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๒๙๐/ว๒๐๗๒ ลงวันที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๖๔ จึงให้โรงเรียน
ด าเนินการตามระเบียบฯ ในระบบ e-GP และหลังจากลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้ท าหนังสือส่งส าเนาสัญญา 
พร้อมเลขที่โครงการ เลขคุมสัญญา ไปยังกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อจัดท า PO ในระบบ GFMIS ต่อไป 
ที่ประชุม : รับทราบ           
           ๔.๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                 ๔.๕.๑ การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๔ 
                          ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้มีการด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีมีการบริหาร
จัดการและด าเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ และต่อเนื่อง  เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นั้น  
                          ในการนี้ มีโรงเรียนที่เข้ารับการคัดเลือก จ านวน ๑๘ โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 
จ านวน ๑๖ โรงเรียน และโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนพิทยาลงกรณ์
พิทยาคม ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ มีหนังสือราชการแจ้งก าหนดการ
ประเมินสถานศึกษา ให้โรงเรียนน าเสนอผลงาน ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งละ ๑ โรงเรียนๆ ละ ๕ นาที และให้มีการ
สอบถาม ไม่เกิน ๕ นาที ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  เพ่ือส่งเข้ารับการคัดเลือกในระดับภูมิภาคต่อไป ภายใน
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
          ๔.๖ กลุ่มนโยบายและแผน 
       ๔.๖.๑ แนวปฏิบัติการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งแนวปฏิบัติการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระทรวง - 
ศึกษาธิการ และเป็นแนวทางในการด าเนินงานการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
            ๑. กรณีท่ีสถานศึกษาจัดเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๔ และตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ไปแล้ว หากไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ทุกกรณี ขอให้คืนเงินบ ารุงการศึกษาที่เก็บไปแล้วให้แก่ผู้ปกครอง กรณีท่ียังไม่ได้
เก็บเงินบ ารุงการศึกษา ให้พิจารณาลดค่าบ ารุงการศึกษาให้กับผู้ปกครอง โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด 
       ๒. กรณีท่ีผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ให้ขอผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการเรียกเก็บเงินบ ารุงการศึกษา และให้
สถานศึกษาพิจารณาผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการช าระเงินบ ารุงการศึกษาได้ตามความเหมาะสมและตามระยะเวลา
ที่สถานศึกษาก าหนด โดยผ่านคณะกรรมการคัดกรองของสถานศึกษา และไม่ให้กระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
        ๓. กรณีท่ีนักเรียนหรือผู้ปกครอง ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีพ ให้ผู้ปกครองแจ้งสถานศึกษาเพ่ือขอให้พิจารณา
ช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อนึ่ง สถานศึกษาสามารถระดมทุนจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนได้  

โดยขอ... 
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โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด      
                          ๔. ในการด าเนินการตามแนวปฏิบัตินี้ ให้สถานศึกษาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                         ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ได้มีหนังสือแจ้งโรงเรียน 
ทุกโรงเรียนทราบเพ่ือถือปฏิบัติตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๒๙๐/ว๒๐๕๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
                 ๔.๖.๒ รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา 
        ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ แจ้งให้โรงเรียน 
ในสังกัดรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงิน 
ด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th โดยระบบจะปิดการรายงานข้อมูลในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  
เวลา ๑๖.๓๐ น. ขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดรายงานเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน ๒๙ โรงเรียน อยู่ระหว่างด าเนินการ ๑๕ 
โรงเรียน และยังไม่ได้ด าเนินการ ๒๓ โรงเรียน จึงขอความอนุเคราะห์ประธานกลุ่มโรงเรียนได้ติดตามการรายงาน 
ของโรงเรียนภายในกลุ่ม เพื่อให้รายงานได้ทันตามเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
ที่ประชุม : รับทราบ 
           ๔.๗ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        ๔.๗.๑ การบริหารจดัการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DMC) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
        ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดปฏิทินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา ปี ๒๕๖๔ โดยในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ก าหนดให้บันทึกข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ – ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านเว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec64 
                          ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี ๒๕๖๔ มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ จึงได้มีหนังสือแจ้งโรงเรียนตามหนังสือ ที่ ศธ 
๐๔๒๙๐/ว๑๘๘๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยขอให้ทุกโรงเรียนด าเนินการ ดังนี้              
                          ๑. บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตามแนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
                          ๒. เจ้าหน้าที่ระบบ DMC ของโรงเรียนยืนยันข้อมูลในระบบ DMC วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔  
ในเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
                          ๓. ผู้อ านวยการโรงเรียน รับรองข้อมูลในระบบ DMC ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔  เวลา 
๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

     ๔. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ให้รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเฉพาะนักเรียนที่มีตัวตน 
อยู่จริงเท่านั้น 

     เนื่องจากข้อมูลนักเรียนรายบุคคล จะมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณและการค านวณกรอบ
อัตราก าลังข้าราชการครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ จึงขอความอนุเคราะห์
ประธานกลุ่มโรงเรียนได้ติดตามการรายงานของโรงเรียนภายในกลุ่ม เพื่อให้รายงานได้ทันตามเวลาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด หากไม่ทันตามก าหนดเวลาอาจสร้างความเสียหายให้แก่ราชการได้ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
          ๕.๑ นายวิธาน  พรหมสินธุศักดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ประธานกลุ่มโรงเรียน
กลุ่มท่ี ๕ เสนอรูปแบบบัตรแสดงตนการฉีดวัคซีนส าหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เรียบร้อยแล้ว โดยเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ดังนี้ ๑) ปรับสีเขียวพ้ืนหลังบริเวณโลโก้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีความสว่างมากขึ้น 

๒) ระบุ... 
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๒) ระบุเฉพาะต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้รับรอง และต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  ในรูปแบบตัวอักษรย่อ “ผอ.สพม.กท ๑” ใต้ลายเซ็นโดยไม่ต้องมีชื่อ-นามสกุล 
ในวงเล็บ ๓) เพ่ิมค าว่า “COVID-19” หลังค าว่า บัตรแสดงตนการฉีดวัคซีน ๔) มีเลขรหัสบัตรอยู่ด้านหลังบัตร โดย
เรียงล าดับตามทะเบียนเลขที่ประจ าโรงเรียน เพ่ือป้องกันการปลอมแปลง และสะดวกในการควบคุม 
ที่ประชุม : รับทราบ 
          ๕.๒ ประธานมอบหมายกลุ่มอ านวยการก าหนดการประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดครั้งต่อไป ในรูปแบบ
การประชุมทางไกล ด้วยระบบวีดิโอ คอนเฟอเร้นซ์ ส่วนวัน และเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
ที่ประชุม : รับทราบ และผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 
เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น.  
                                                      

 

                             ลงชือ่        ผู้จดรายงานการประชุม
          (นางสาวสายทอง  สาครพีรกุล) 
                   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
           ลงชื่อ            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                (นางวัลภา  เขียวชอุ่ม)       
                                              ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 


