ระเบียบวาระการประชุม
ผูบริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

ครั้งที่ 8/๒๕62

วันที่ 24 ตุลาคม 2562
ณ หอประชุมดํารงวิทยพัฒน โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ
อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

ระเบียบวาระการประชุมผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ครั้งที่ 8/2562
วันที่ 24 ตุลาคม 2562
ณ หองประชุมดํารงวิทยพัฒน โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
**************************
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องถวายเกี ยรติ บัตรแด พระครูธ รรมธรสมพล ปญญาพโล เจาอาวาสวั ดปาประชาสามัคคี
มอบทุนการศึกษาใหกับกองทุนสานฝนปนน้ําใจ 100,000 บาท
1.3 เรื่ อ งมอบเกี ย รติ บั ต รให บ ริ ษั ท เทพผดุ ง พรมะพร า ว จํ า กั ด มอบทุ น เทพผดุ ง พร ป ท่ี 13
“น้ําใจทวมทน” ใหโรงเรียนบานศิวาลัย ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จํานวน 200,000 บาท
1.4 เรื่ อ งมอบเกี ย รติ บั ต รให กั บ บริ ษั ท เอ็ น ที เซอิ มิ ท ซุ (ประเทศไทย) จํ า กั ด มอบเงิ น จํ า นวน
40,000 บาท และสหภาพแรงงานเอ็น ทีสัมพั นธ จํานวน 50,000 บาท สรางเสาธงใหกับ
โรงเรียนบานแก ต.หนองหญาลาด อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ
1.2 เรื่องมอบทุนของกองทุนสานฝนปนน้ําใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่ยากจน
ขาดแคลน ครั้งที่ ๖/๖๒ มีจํานวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐.- บาท ดังรายชื่อตอไปนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
กลุมโรงเรียน ชั้น
๑.
ด.ญ.เบญจวรรณ ตีเงิน
บานแก
เมืองกันทร
ป.๑
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
1.5

ด.ญ.เขมวิกา ดวนตะคุ
ด.ญ.มนตธา นวมกระจาง
ด.ญ.ภาสินี เหลาเขตกิจ
ด.ญ.สุภัชญา คันชัยสอน
ด.ญ.อังคณาง ดวงพล
ด.ช.สิรวิ ิมล แกวลอย
ด.ช.กิตติพัทธ นอยพรม
ด.ช.ภีรภาส เวชถวิล
ด.ญ.ญารินทรดา แกวจันทรทอง

บานโนนสําราญ
บานรองตาซุน
บานโตนด
บานหนองทา
บานหนองเกา
บานโคกระเวียง
บานภูทอง
บานขนาด
บานดอนเขียว

มออีแดง
ม.๑
พนมดงรัก
ม.๑
บึงระนาม
ป.๔
ภูกระจาน
ป.๒
ตําหนักไทร
ป.๖
น้ําตกหวยจันทน ป.๓
ขุนโพธิ์ภูไพร
ศรีรัตนะ
ป.๕
เบญจลักษ
ป.๓

เรื่องมอบโลประกาศเกียรติคุณ รางวัลโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเปนเลิศ (Best Practices) การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ประจําป 2562
ไดแก โรงเรียนบานโนนออ
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1.6

1.7

1.8

เรื่องรายงานสถานภาพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. จังหวัดศรีสะเกษ ประจําเดือน สิงหาคม 2562
ช.พ.ค.หักเงินสงเคราะหรายศพ 492.00 บาท
สมาชิก ช.พ.ค. เดือนสิงหาคม 2562
จํานวน 20,446 ราย
จังหวัดเก็บเงินสงเคราะหรายศพได
จํานวน 19,504 ราย
สมาชิก ช.พ.ค. ทดรองจาย
จํานวน
24 ราย
เก็บไมได (คางชําระ)
จํานวน
918 ราย
คิดเปนรอยละ
จํานวน
95.39
เรื่องรายงานสถานภาพสมาชิก ช.พ.ส.หักเงินสงเคราะห รายศพ 492.00 บาท
สมาชิก ช.พ.ส. เดือนสิงหาคม 2562
จํานวน 10,038 ราย
จังหวัดเก็บเงินสงเคราะหรายศพได
จํานวน 9,625 ราย
สมาชิก ช.พ.ค. ทดรองจาย
จํานวน
4 ราย
เก็บไมได (คางชําระ)
จํานวน
409 ราย
คิดเปนรอยละ
จํานวน
95.84
เรื่องแสดงจํานวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั่วประเทศ ประจําเดือนสิงหาคม 2562
จํานวนสมาชิกที่ยกมาจากงวดกอน
946,651
ราย
จํานวนสมาชิกเขาใหม
235
ราย
จํานวนสมาชิกขอกลับ
38
ราย
จํานวนสมาชิกจําหนาย
662
ราย
จํานวนสมาชิกเมื่อวันสิ้นงวด
946,262
ราย
เรื่องแสดงจํานวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั่วประเทศ ประจําเดือนสิงหาคม 2562
จํานวนสมาชิกที่ยกมาจากงวดกอน
391,176
ราย
จํานวนสมาชิกเขาใหม
48
ราย
จํานวนสมาชิกขอกลับ
26
ราย
จํานวนสมาชิกจําหนาย
384 ราย
จํานวนสมาชิกเมื่อวันสิ้นงวด
390,866
ราย
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เรื่องการหักเงินสงเคราะหรายศพ ช.พ.ค./ช.พ.ส. ประจําป 2562
ประจําเดือน
ช.พ.ค.
ช.พ.ส.
มกราคม
577.00
327.00
กุมภาพันธ
578.00
285.00
มีนาคม
662.00
315.00
เมษายน
575.00
279.00
พฤษภาคม
625.00
265.00
มิถุนายน
650.00
341.00
กรกฎาคม
696.00
331.00
สิงหาคม
492.00
263.00
กันยายน
602.00
337.00
รวม
5,457.00
2,743.00
ที่ประชุม
...................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562
มติที่ประชุม ...................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กลุมอํานวยการ
3.1 เรื่องงานกฐินสามัคคีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ระหวางวันที่
31 ตุลาคม 2562 – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดหลักศิลาวนาราม บานจองกอ
ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ (เอกสารประกอบหมายเลข 1 )
3.2 เรื่องขอใหปฏิบัติตามคําพิพากษาศาลปกครองตามหลักเกณฑของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการหักเงินเดือนบําเน็จบํานาญขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวน
ราชการและสหกรณ เพื่อใหขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษาจะตองมีเงินเดือนสุทธิหลังการ
หักชําระหนี้แลวไมนอยกวา รอยละ 30 มอบกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยในการออก
หนังสือ โดยใหมีรายละเอียดของเงินเดือน เงินเดือนที่เหลือหลังหักเงินกู นําเสนอทุกครั้ง
(เอกสารประกอบหมายเลข 2)
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เรื่องการจัดสรรเงินบริจาค ขอมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562
บัญชีจัดสรรเงินรับบริจาค

ที่

หนวยงาน

จํานวนเงิน
บริจาค

คงเหลือ

หมาย
เหตุ

เงินบริจาครวมทั้งสิ้น 63,297 บาท
1 กฐินพระราชทานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 กฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ

20,000 43,297
3,000 40,297

3 กฐินพระราชทานสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
4 กฐินพระราชทานสํานักงานคณะกรรมการ สกสค.

2,000 38,297

5 กฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม
6 กฐินพระราชทานสํานักงานวิจัยแหงชาติ

2,000 34,297

7 ทอดผาปาไถชีวิตโค-กระบือ กองบังคับการกรมทหารพรานที่ 23
8 กฐินพระราชทานสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

3,000 29,297

9 กฐินผช.เลขาธิการ กพฐ.นายวัลลพ สงวนนาม
10 คาโอนรวม

2,000 25,297

11 สมาคมคนพิการแหงประเทศไทยศรีสะเกษ
12 กฐินอําเภอกันทรลักษ

2,000 23,057

3.4

2,000 36,297
2,000 32,297
2,000 27,297
240 25,057
2,000 21,057

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
เรื่องรายชื่อผูบริจาคเงินสมทบกองทุนสานฝนปนน้ําใจ เดือน สิงหาคม-ตุลาคม
( ขอมูล ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒)
๑. ขาราชการลูกจางเกษียณอายุ ป ๖๒
จํานวนเงิน
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานพรทิพย
จํานวนเงิน
๓. นายสุระพิด เถาวคํา
จํานวนเงิน
๔. นายวิชาญ กาญจพัฒน
จํานวนเงิน
๕. มูลนิธิประถมศึกษา อ.กันทรลักษ
จํานวนเงิน

๒๐,๐๐๐.- บาท
๑,๐๐๐.- บาท
๑,๐๐๐ .-บาท
๑๐,๐๐๐.- บาท
๒,๐๐๐.- บาท
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๓.5
3.6

3.7

๖. กลุมโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
จํานวนเงิน
๒,๐๐๐.- บาท
๗. คณะครูเกษียณอายุราชการ กลุม ร.ร.น้ําตกหวยจันทน จํานวนเงิน
๕,๐๐๐ .-บาท
๘. สมาคมผูประกอบวิชาชีพผูบริหารโรงเรียน อ.กันทรลักษ จํานวนเงิน
๕,๐๐๐.- บาท
๙. สมาคมผูบริหาร/ขาราชการเกษียณ อ.ศรีรัตนะ
จํานวนเงิน
๕,๐๐๐.- บาท
๑๐. กลุมโรงเรียนเมืองกันทร
จํานวนเงิน
๒,๐๐๐.- บาท
๑๑. ชมรมครูปฐมวัย
จํานวนเงิน
๖,๐๐๐.-บาท
๑๒. นางชลลัดดา เปยมอักโข
จํานวนเงิน
๒,๐๐๐.- บาท
๑๓. นายทองหลอ สิงหคง /นางสุพัตรา ศรีเมือง
จํานวนเงิน
๖,๐๐๐.- บาท
รวมทั้งสิ้น
จํานวนเงิน ๖๗,๐๐๐.- บาท
เรื่องจายเงินเพื่อชวยเหลือนักเรียน รายละ ๓,๐๐๐ บาท ๑ ราย รวม ๓,๐๐๐ บาท
โรงเรียนบานนาไพรงาม ปวยหนักเปนโรคไขสมองอักเสบ ด.ญ.ธิดาพร ชะนะจิตร
เรื่องยอดเงินในบัญชีกองทุนสานฝนปนน้ําใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม 2๕๖๒
จํานวนเงินทั้งสิ้น ๙๗๗,๓๖๐.๖๗ บาท ( เกาแสนเจ็ดหมื่นหมื่นเจ็ดพันพันสามรอยหกสิบบาท
หกสิบเจ็ดสตางค)
เรื่องการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปการศึกษา
2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีรายละเอียดดังนี้
3.7.1 ผลการแขงขัน
- จํานวนเหรียญทองรวม อันดับที่ 1 ไดแก กลุมศรีรัตนะ ได 250 เหรียญ
- จํานวนเหรียญชนะเลิศ อันดับที่ 1 ไดแก กลุม เมืองกันทร ชนะเลิศ 48 เหรียญ
- จํานวนเหรียญรวม ลําดับที่ 1 ไดแก โรงเรียนบานสําโรงเกียรติ
- จํานวนชนะเลิศรวม ลําดับที่ 1 ไดแก โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ
3.7.2 จํานวนกิจกรรมที่ไมมีทีมสงเขารวมแขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 23
กิจกรรม ไดเปดรับสมัครและมีโรงเรียนที่สมัครแลว คณะ CEO ไดทําการฝกซอมและจะประเมิน
ระดับคะแนนและเหรียญตอไป
3.7.3 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้
ปญหา
- ที มที่ แข งขัน ฯ ขอทราบผลการตัดสิน ขอดู คะแนน ไมมี ความเชื่อมั่น ใน
ความสามารถของคณะกรรมการตัดสิน
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3.8

3.9

- ทีมที่ไดลําดับที่ 2 ขอดูการเฉลยขอสอบ คําตอบ เพราะเชื่อมั่นวานักเรียน
ทําถูกทุกขอ และประเมินวาขอสอบไมไดมาตรฐาน
- ครู ผู ฝ ก สอนร อ งเรี ย นคณะกรรมการตั ด สิ น ว า ไม มี ป ระสบการณ ไม ใ ห
ความสําคัญกิจกรรมที่นักเรียนเขาแขงขัน
- CEO บางกิจกรรม เสนอชื่อตัวเองเปนประธานตัดสิน และเสนอชื่อครู
โรงเรียนที่มีทีมเขาแขงขัน เขาเปนคณะกรรมการตัดสิน ทําใหทีมแขงขันมองสอเจตนาไมมี
ความเป น ธรรม ไม เ ป น ไปตามเกณฑการคัดเลือกกรรมการตัดสินที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
กําหนดไว
ขอเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนา
- จํานวนวันแขงขัน ควรคงไว 4 วัน และไมควรแยกออกไปแขงขันรอบนอก
- สถานที่แขงขัน ควรเอื้อตอกิจกรรมการแขงขันมากกวานี้
- กิ จ กรรมการแข ง ขั น ที่ เ ป น ประเพณี มี อุ ป กรณ ที ม จํ า นวนคนมาก
ควรกําหนดใหอยูชั้นลางและควรใหมีหองวางใหครูผูฝกสอนพักรอรับนักเรียนตัวแทนแขงขันดวย
- การเปลี่ยนสถานที่แขงขัน ไมควรกระชั้นชิดมาก
การจําหนายเสื้อ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 โดย
สพม.เขต 28 เปนเจาภาพในการจัดจําหนวย ขอความรวมมือครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนในสังกัด สพป. และ สพม.28 สั่งจองคนละ 1 ตัว เสื้อโปโล ราคาตัวละ 250 บาททุกเบอร
ทั้งชายและหญิง เสื้อแจคเก็ต ราคา ตัวละ 450 บาททุกเบอร สั่งจองไดที่กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา วันที่ 31 ตุลาคม 2562 สําหรับโรงเรียนที่สั่งจองไปแลว สพม.28 กําลังทยอย
สงใหตามที่สั่งจองไป
การประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2562 โรงเรียนที่ประสงคประเมินคัดเลือก ติดตอขอรับแบบ
ประเมิน คูมือการประเมิน ไดที่กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562
เพื่อประเมินคัดเลือกในระดับจังหวัดศรีสะเกษ ตอไป

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.10 เรื่องการประกวดรางวัลหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ เพื่อรับ
รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS)ขอเชิญชวนผูที่สนใจแจงความประสงคไดที่ นายนิ
รัตน สายแกว หมายเลขโทรศัพท 061-0869698 และนางสุชัญญา รักษาวงศ หมายเลข
โทรศัพท 089-2202034 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และจะประชุมชี้แจงในวันที่ 12
พฤศจิกายน 2562

-73.11 เรื่องมอบกลุ มพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาสํ ารวจขาราชการครูที่จะเลื่อนวิทยฐานะ
ชํา นาญการ-ชํา นาญการพิเศษ เพื่อจัดการอบรมเปน แนวทางในการจัดทําเอกสารการเลื่อน
วิทยฐานะ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3.12 เรื่องการขับเคลื่อนนโยบาย “2562 ปทองแหงการนิเทศภายใน โดยใชหองเรียนเปนฐาน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน” สูการปฏิบัติ ดังนี้
3.10.1 โรงเรียนดําเนินการนิเทศและพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช
หองเรียนเปนฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
3.10.2 โรงเรียนมีขอมูลนักเรียน คุณภาพผูเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนฐานใน
การดําเนินงานและใชขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษารอบดาน
3.10.3 สรางความเขมแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียน โดยผูบริหารยึดหองเรียนเปน
ฐานในการนิเทศ ชี้แนะ ชวยเหลือ ตามจุดเนนการนิเทศและบริบทของโรงเรียนแกครูทุกคน ทุก
หองเรียน โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในสูการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาวนโหลด
เอกสารนิเทศภายในไดที่ http://gg.gg/inschool62
3.13 เรื่องการขับเคลื่อนนิเทศบูรณาการในภาคเรียนที่ 2 ดําเนินการ 3 ระดับ คือ ระดับเขตพื้นที่
ระดับกลุมโรงเรียน และระดับโรงเรียน
3.14 เรื่องการนิเทศเปดภาคเรียนที่ 2 โดยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เนน
การนิเทศชั้นเรียนและนิเทศติดตาม 10 จุดเนนของนิเทศบูรณาการ สวนการนิเทศชั้นเรียนเนน
การนิเทศการจัดการเรียนรู Active Learning (เอกสารประกอบ หมายเลข 3)
3.15 เรื่องสรุปผลการประชุมสัมมนาพัฒนาความเปนวิชาการโดยเครือขายประธานกลุมโรงเรียน ก.
และผูอํานวยการกลุม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ถอดบทเรียนการศึกษาดูงานโรงเรียนศรีแสงธรรม
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (เอกสารประกอบหมายเลข 4)
3.16 เรื่ อ งป ก ารศึ ก ษา 2562 สพฐ.แจ ง ให โ รงเรี ย นสุ จ ริ ต นํ า หลั ก สู ต รต า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษา
(Anti Corruption Education) ไปใชทุกโรงเรียน สําหรับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ใหนําไปใช
บูรณาการกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หรือสาระ
อื่นๆ ที่โ รงเรีย นเห็นสมควร โดย สพฐ. ได จัดทํ าแผนการจั ดการเรียนรูใหทุกชั้น ตั้งแตร ะดั บ
ปฐมวัย-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และไดแจงใหโรงเรียนไปรับกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา ขณะนี้บางโรงเรียนยังไมมารับ

-8ขอขอบคุณ นายวิมล มูลสาร ประธานกลุมโรงเรียนบึงระนาม และนายไกรสร อุนแกว
ประธานกลุมโรงเรียนน้ําตกหวยจันทน ที่มารับใหทั้งกลุมโรงเรียน
จากการนิเทศของคณะศึกษานิเทศก พบวา บางโรงเรียนยังไมนําหลักสูตรตานทุจริต
ศึกษาไปใชในโรงเรียน จังใหทานแจงครูผูสอนทุกชั้นนําหลักสูตรไปใช ในการนี้ สพป.ศรีสะเกษ
เขต 4 ไดดาวนโหลดสื่อที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่เว็บไซตของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
ความสะดวกในการนําไปใชจัดการเรียนการสอน
ที่ประชุม
...................................................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -ถามี4.1 ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4.2 ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4.3 ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
มติที่ประชุม ...................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น -ถามี5.1 ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
5.2 ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
5.3 ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ที่ประชุม
...................................................
เลิกประชุม
เวลา ...................... น.

-9รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
เมื่อวันจันทรที่ 9 กันยายน 2562
ณ หองประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษวิทยา อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
***************
ผูมาประชุม ๑. นายเสนีย เรืองฤทธิ์ราวี
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
3. นางชลลัดดา เปยมอักโข
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
4. นายพลกฤต บุตรอุดม
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
5. นางตันหยง กิ่งบรรเทา
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
6. นายธนบูลย รุญเจริญ
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล ฯ
7. นางรุงอรุณ บุญไว
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล ฯ
8. นายนิรัตน สายแกว
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมพัฒนา ฯ
9. ผูบริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ จํานวน ๒๐7 โรงเรียน
ผูไมมาประชุม 1. นายธีรวัฒน คําศรี
รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
ติดราชการ
๒. นางสาวมยุรี สารีบุตร
ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตาม ฯ
ติดราชการ
3. นายประเสริฐ ตั้งเสริมสิทธิ์
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ลาปวย
4. นายศรีปราชญ วงศแกว
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงิน
ติดราชการ
5. นายจักรพงศ คําเพราะ
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
ลาปวย
6. นายสํานวน แตะตอง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเสาธงชัย
ติดราชการ
7. นายทรงพล โพธิ์ขาว
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดาน
ติดราชการ
ผูเขารวมประชุม ผูเขารวมประชุม จํานวน 24 คน
เริ่มประชุมเวลา
เวลา 08.30 น.
นายเสนีย เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ประธานกลาวเปดประชุมและ เริ่ม
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

-10เรื่องมอบเครื่องหมายอินธนูใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผูบริหาร
สถานศึกษาที่ไดรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน 2 รายคือ
1. นายสมศักดิ์ ประสาร ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานปะทาย
2. นายชวน แกวกันหา ผูอํานวยการโรงเรียนบานสําโรงเกียรติ
เรื่องมอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอบคัดเลือกได
ใหดํารงตําแหนงรอง ผอ.เขต จํานวน 3 ราย คือ
1. นายทวี สอนคําเสน ผูอํานวยการโรงเรียนบานเดื่อ
2. นายกัมพล เจริญรักษ ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงยาวคําโปรย
3. นายจิมจง ทองคําวัน ผูอํานวยการโรงเรียนบานจํานันสายเจริญ
เรื่องถวายเกียรติบัตรแด พระครูพิพิธเมธากร เจาอาวาสวัดบานกอก ใหการสนับสนุนการศึกษา
เพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใชในการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนบานไฮ(วันครู 2503) จํานวน
11,308 บาท และสนับสนุนกอสรางรั้วโรงเรียนบานไฮ(วันครู 2503) จํานวน 100,000.บาท
เรื่องถวายเกียรติบัตรแด พระครูสุภัทกิตยาภรณ เจาอาวาสวัดบานไฮ เจาคณะอําเภอกระแชง
สนับสนุนกอสรางรั้วโรงเรียนบานไฮ (วันครู 2503) จํานวน 30,000.- บาท
เรื่องมอบทุนของกองทุนสานฝนปนน้ําใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่ยากจน
ขาดแคลน ครั้งที่ ๖/๖๒ มีจํานวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐.- บาท ดังรายชื่อตอไปนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
กลุมโรงเรียน ชั้น
๑.
ด.ช.ศรทอง เรืองแจม
บานเดียง(พลีศึกษา)
เมืองกันทร
ม.๑
๒.
ด.ญ.วรวี วรรณวงษ
บานพรทิพย
มออีแดง
ป.๒
๓.
ด.ช.ปญญาพล โพธิ์อุดม
บานกะมอล
พนมดงรัก
ป.๖
๔.
ด.ญ.กมลลักษณ ชาติเชื้อ
บานหนองรุงพระทะเล บึงระนาม
ป.๔
๕.
ด.ญ.วลี ศรีใย
บานโนนสูง
ภูกระจาน
ป.๕
๖.
ด.ญ.กัญญารัตน เจริญศรี องคการอุตสาหกรรมปาไม ๘ ตําหนักไทร
ป.๓
๗.
ด.ช.เดชาวัต สุพงษ
บานกันทรอม
น้ําตกหวยจันทน ป.๑
๘.
ด.ช.ปรัชญา กุนเทง
บานศิวาลัย
ขุนโพธิ์ภูไพร
๙.
ด.ญ.สุทธิดา ทุมทัน
บานสลับ
ศรีรัตนะ
ป.4
๑๐. ด.ช.มงคลชัย โจมสติ
บานไผหนองแคน
เบญจลักษ
ป.๒
เรื่องมูลนิธิพัฒนาการประถมศึกษาอําเภอกันทรลักษ มอบทุนการศึกษา จํานวน 10 ทุนๆละ
1,000 บาท และมอบเงินสบทบโครงการสานฝนปนน้ําใจ จํานวน 2,000 บาท

1.7

1.8

-11เรื่องมอบเกียรติบัตรวิทยากรนําเสนอนวัตกรรม แกปญหานักเรียนอานไมออกเขียนไมได
โรงเรียนบานกระเบา
1. นายสุประกิต จันทรถา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกระเบา
2. นางเสงี่ยม เฟองบุญ
ครูโรงเรียนบานกระเบา
3. นางวรัญญา แดนกาไสย
ครูโรงเรียนบานกระเบา
เรื่องมอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มผี ลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ป
การศึกษา ๒๕๖๐ สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศโดยใชวิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผาน
ดาวเทียม(DLTV) รวมกับการจัดการเรียนการสอนวิธีอื่นๆ
- กลุมโรงเรียนน้ําตกหวยจันทร
๑. โรงเรียนบานดู
๒. โรงเรียนบานจะเนียว
๓. โรงเรียนบานกันตรวจหวย
๔. โรงเรียนบานพยอม
๕. โรงเรียนบานกันทรอม
๖. โรงเรียนบานจองกอ
๗. โรงเรียนบานสดํา
๘. โรงเรียนบานเดื่อ
- กลุมโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
1. โรงเรียนบานกราม
2. โรงเรียนบานซําเขียน
3. โรงเรียนบานพอกบํารุงวิทยา
4. โรงเรียนบานกระทิง
5. โรงเรียนบานปุนวิทยา
6. โรงเรียนบานโนนออ
7. โรงเรียนบานศิวาลัย
- กลุมโรงเรียนตําหนักไทร
1. โรงเรียนบานหนองบัวเรณ
2. โรงเรียนบานกระเบา
3. โรงเรียนองคการอุตสาหกรรมปาไม ๘
4. โรงเรียนบานกระเจา
5. โรงเรียนบานตาปรก
- กลุมโรงเรียนศรีรัตนะ
1. โรงเรียนบานขนาด
2. โรงเรียนบานตายู(อส.พป.๓๒)
3. โรงเรียนบานตระกวน
- กลุมโรงเรียนพนมดงรัก
1. โรงเรียนบานโคกเจริญ
2. โรงเรียนบานชํามวง

-12- กลุมโรงเรียนเบญจลักษ
1. โรงเรียนบานไผหนองแคน
2. โรงเรียนบานโนนจักจั่น
- กลุมโรงเรียนภูกระจาน
1. โรงเรียนบานทาพระตระกาศ
2. โรงเรียนบานซําผักแวน-นาซํา
- กลุมโรงเรียนมออีแดง
1. โรงเรียนบานรุงอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ)
1.9

เรื่องมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practices)การจัดการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม (DLTV) ประจําป พ.ศ.2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนบานโนนออ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โรงเรียนบานพยอม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โรงเรียนบานตานวน
1.10 เรื่องมอบโลประกาศเกียรติคุณผูอํานวยการที่เกษียณอายุราชการ ป 2562
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นางชลลัดดา เปยมอักโข

ตําแหนง
ผอ.กลุมนโยบายและแผน

2
3
4
5
6
7
8

นายประเสริฐ ตั้งเสริมสิทธิ์
นายสุทธี อาการ
นายปรีชา ทองอินทร
นายธีรเดช บุญเนตร
นายชุติ เจริญศรีเมือง
นายวิชาญ กาญจนพัฒน
นายทวีคูณ จวงการ

ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานจํานรรจ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโพธิ์กระมัล
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคําสะอาด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนสําราญ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตูม(นพค.15กรป.กลางอุปถัมภ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานพิงพวย(เสียงราษฎรพัฒนา)

ที่
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นายวิเชียร โพธิ์สาชัย
นายจํานง ดีนันท
นายชุมพร ขันสิงห
นายลมัย พวงเพ็ชร
นายทองหลอ สิงหคง

ตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกระหวัน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกระบี่
ผูอํานวยการโรงเรียนบานซําขี้เหล็ก
ผูอํานวยการโรงเรียนบานขะยูง
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ

-131.11 เรื่องขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบานโนนคําแกว ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุนอายุ
ไมเกิน
13 ป หญิง และเขารอบ 8 ทีมสุดทาย ของนักกีฬา รุนอายุไมเกิน 13 ป ชาย การแขงขันชิง
แชมป
ประเทศไทย ชักกะเยอสากล (Tug of war ) “สพฐ. จอมพลัง 62”
1.12 เรื่องการนิเทศบูรณาการ ตั้งเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.ศก.4 ตั้งเปาหมายผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ O-NET ไมนอยกวารอยละ 3 ทุกระดับ NT ไมนอยกวารอยละ 3
1.13 เรื่องการรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายอานไดในภาคเรียนแรก
1.14 เรื่อง นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ.จะมาติดตามการขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษในวันที่ 28 กันยายน 2562 จะเขาเยี่ยมโรงเรียนและชี้แจงนโยบาย ขอเชิญ
ผูอํานวยการ
โรงเรียนทุกทาน เขาประชุมรับฟงนโยบายในวันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ
หองประชุม
ดํารงวิทยพัฒน โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ
1.15 เรื่องการแขงขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2562 ไดเลื่อนการจัดการ
แขงขัน
เนื่องจากรองบประมาณในการจัดการแขงขัน

-141.16 เรื่องการจัดอาหารกลางวันใหผูอํานวยการโรงเรียนตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันอยูเสมอ
ทั้งคุณภาพ
ดานโภชนาการ คุณภาพของผูประกอบอาหาร สุขภาวะอนามัย หากเกิดปญหารีบสรางความ
เขาใจแก
ผูเกี่ยวของทันที
1.17 เรื่องการลงโทษนักเรียนไมควรใชความรุนแรงและใชอารมณ ใหผูบริหารโรงเรียนกําชับอยาให
เกิดเหตุการณ
ที่ไมเหมาะสม
1.18 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2/2562 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.19 เรื่ อ งการประเมิ น สั ม ฤทธิ ผ ลผูได รับ การแต งตั้ งใหม ไมเ นน รู ป แบบใหม ต องสรุ ป ขอให การ
ประเมินที่เนน
เนื้อหาในสภาพปกติเปนหลัก
1.20 เรื่องการจางลูกจางชั่วคราวทุกตําแหนง รอแนวทางการดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ
จาก สพฐ.
1.21 เรื่องการรายงานโรงเรียนประสบภัย ใหใชไลน สพป.ศก 4
1.22 เรื่องผลการรายงานคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษา Online
2562 ได
คะแนนรอยละ 92.40 ลําดับที่ 22 ของประเทศ ลําดับที่ 2 ของจังหวัด ลําดับที่ 2 ของเขตตรวจ
ราช เพิ่มขึ้นจากป 2561 คิดเปนรอยละ 12.39
รายละเอียด
คะแนน
อันดับ

ป 2561

80.41
152

ป 2562

92.80
22

หมายเหตุ

เพิ่มขึ้นรอยละ 12.39
เพิ่มขึ้น 130 อันดับ

1.23 เรื่องนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เปนนโยบายระดับชาติ
1.24 เรื่องขอชื่นชมกลุมศรีรัตนพัฒนาวิชาการ จัดการสัมมนาปฏิบัติการจัดทําสื่อพัฒนาการอานการ
เขียนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
ที่ประชุม
รับทราบ

-15ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กลุมอํานวยการ
3.1 เรื่องเงินจําหนายดอกมะลิวันแมแหงชาติ ป 2562 ไดดําเนินการสงเงินใหแก สภาสังคม
สงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เปนที่เรียบรอย
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

โรงเรียน
กลุมโรงเรียนเมืองกันทร
กลุมโรงเรียนมออีแดง
กลุมโรงเรียนพนมดงรัก
กลุมโรงเรียนบึงระนาม
กลุมโรงเรียนภูกระจาน
กลุมโรงเรียนตําหนักไทร
กลุมโรงเรียนน้ําตกหวยจันทร
กลุมโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
กลุมโรงเรียนศรีรัตนะ
กลุมโรงเรียนเบญจลักษ
รวมยอด
3.2 เรื่องเงินบริจาคทรัพยในการถวายกฐินพระราชทาน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

โรงเรียน
กลุมโรงเรียนเมืองกันทร
กลุมโรงเรียนมออีแดง
กลุมโรงเรียนพนมดงรัก
กลุมโรงเรียนบึงระนาม
กลุมโรงเรียนภูกระจาน
กลุมโรงเรียนตําหนักไทร
กลุมโรงเรียนน้ําตกหวยจันทร
กลุมโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
กลุมโรงเรียนศรีรัตนะ
กลุมโรงเรียนเบญจลักษ
บุคลากรภายใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
รวมยอด

จํานวน
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
10,000

หมายเหตุ

จํานวน
3,100
5,089
2,090
6,000
5,600
5,610
10,000
5,200
10,023
8,155
2,430
63,297

หมายเหตุ

-16ขอมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2562
3.3.

3.๓
3.๔.

3.๕

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
เรื่องรายชื่อผูบริจาคเงินสมทบกองทุนสานฝนปนน้ําใจ เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม
( ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ )
๑. กลุมโรงเรียนบึงระนาม
จํานวนเงิน
๔,๐๐๐.- บาท
๔. กลุมโรงเรียนน้ําตกหวยจันทน
จํานวนเงิน
๒,๐๐๐.- บาท
รวมทั้งสิ้น
จํานวนเงิน
๖,๐๐๐.- บาท
เรื่องจายเงินเพื่อชวยเหลือนักเรียน รายละ ๓,๐๐๐ บาท ๑ ราย รวม ๓,๐๐๐ บาท
3.๓.๑ โรงเรียนบานปะทาย ประสบเหตุจมน้ําเสียชีวิต ด.ช.จิรภัทร ประสงค
เรื่องยอดเงินในบัญชีกองทุนสานฝนปนน้ําใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๖๒ จํานวนเงินทั้งสิ้น ๙๒๘,๓๖๐.๖๗ บาท ( เกาแสนสองหมื่นแปดพันสามรอยหกสิบบาท
หกสิบเจ็ดสตางค)
เรื่องสรุปรายรับ-รายจาย ของกองทุนสานฝนปนน้ําใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ตั้งแตวันที่เริ่ม
ดําเนินการจัดตั้งกองทุนฯ ดังนี้

วัน เดือน ป
มีนาคม 2561 –
สิงหาคม 2562
11 พฤษภาคม 2561
15 พฤษภาคม 2561
6 มิถุนายน 2561
4 กรกฎาคม 2561
19 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
1 สิงหาคม 2561
4 กันยายน 2561
1 ตุลาคม 2561
1 ตุลาคม 2561

รายการ
รับเงินบริจาค
จายชวยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
จายคาจัดทําใบเสร็จรับเงินกองทุน
จายทุนการศึกษาครั้งที่ 1/61
จายทุนการศึกษาครั้งที่ 2/61
คาใชจายวันเปดกองทุน
จายชวยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
จายทุนการศึกษาครั้งที่ 3/61
จายทุนการศึกษาครั้งที่ 4/61
จายคาประชาสัมพันธ(นักขาว)
จายคาปายไวนิล

รับ

จาย

1,253,860.67
3,000
1,800
20,000
20,000
17,175
3,000
20,000
20,000
3,000
600

คงเหลือ

-17วัน เดือน ป
2 ตุลาคม 2561
5 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน
2561
4 ธันวาคม 2561
4 มกราคม 2562
7 มกราคม 2562
11 กุมภาพันธ 2562
14 กุมภาพันธ 2562
7 มีนาคม 2562
9 เมษายน 2562
9 เมษายน 2562
9 เมษายน 2562
17 พฤษภาคม 2562
17 พฤษภาคม 2562
10 มิถุนายน 2562
9 กรกฎาคม 2562
19 สิงหาคม 2562

รายการ
จายทุนการศึกษาครั้งที่ 5/61
จายทุนการศึกษาครั้งที่ 6/61
จายชวยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
จายทุนการศึกษาครั้งที่ 7/61
จายทุนการศึกษาครั้งที่ 1/62 (ครั้งที่
8)
จายชวยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
จายคาทําปายกองทุนแบบถาวร
จายทุนการศึกษาครั้งที่ 2/62 (ครั้งที่
9)
จายชวยเหลือนักเรียนเดือดรอนฉุกเฉิน
4 รายละ 3,000 บาท
จายชวยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
(ร.ร.บานตาเอก) 11 ราย
จายชวยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
(ร.ร.บานตาเอก) 11 ราย
จายชวยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
(ร.ร.บานตาเอก) 11 ราย
จายทุนการศึกษาครั้งที่ 4/62
จายชวยเหลือนักเรียนจมน้ําเสียชีวิต
(ร.ร.บานกันทรอม)
จายชวยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
(ร.ร.บานมวง อ.กันทรลักษ)
จายเงินทุนการศึกษาครั้งที่ 5/62
จายชวยเหลือนักเรียนจมน้ําเสียชีวิต
(โรงเรียนบานปะทาย)
รวมรายจาย

รับ

จาย

คงเหลือ

20,000
20,000
3,000
20,000
20,000
3,000
14,925
20,000
12,000
15,000
15,000
15,000
20,000
3,000
3,000
20,000
3,000
325,500 928,360.67
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ที่

รายรับทั้งหมด 1,253,860.67
รายจาย
325,500
คงเหลือ
928,360.67
3.7. เรื่องปฏิทินการดําเนินงานการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562
ระดับกลุมโรงเรียน / เขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สพป.ศรีสะเกษ
เขต 4
วัน เดือน ป
กิจกรรม
สถานที่

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1 วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการกลุมสาระ ฯ พิจารณาคัดเลือกกรรมการตัดสิน
ระดับเขต ระดับชาติ
2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 สงสมัครกรรมการตัดสินระดับชาติ ใหสพป.ศก.เขต1 (ไฟล
Excel) แตงตั้งระดับเขตฯ
3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการระบบเว็บไซตแขงขันของ
กลุมโรงเรียน
4 วันที่ 4 ตุลาคม 2562
ประชุมคณะ CEO เตรียมการวางแผนดําเนินงาน

สพป.ศก.4
สพป.ศก.4
สพป.ศก.4
สพป.ศก.4

5

วันที่ 7 ตุลาคม 2562

ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการตัดสินระดับเขตฯ

สพป.ศก.4

6

วันที่ 7 ตุลาคม 2562

ประกาศสถานที่แขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ร.ร.อนุบาลดํารงฯ

7

วันที่ 11 ตุลาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการตัดสินระดับเขตพื้นที่ฯ

ร.ร.อนุบาลดํารงฯ

8

วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ดําเนินการแขงขัน การศึกษาพิเศษเรียนรวม ปฐมวัย กิจกรรม
ทองถิ่น
กิจกรรม
ดําเนินการแขงขัน คณิตศาสตร นาฏศิลป พัฒนาผูเรียน
วิทยาศาสตร+นักบินนอย
ดําเนินการแขงขัน ดนตรี ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา
ทัศนศิลป
ดําเนินการแขงขัน การงานอาชีพ คอมพิวเตอร หุนยนต สังคมฯ
ตางประเทศ
ประกาศผลการแขงขัน

ร.ร.อนุบาลดํารงฯ

ที่
วัน เดือน ป
9 วันที่ 22 ตุลาคม 62
10 วันที่ 24 ตุลาคม 2562
11 วันที่ 25 ตุลาคม 62
12 วันที่ 22 ตุลาคม 2562

สถานที่
ร.ร.อนุบาลดํารงฯ
ร.ร.อนุบาลดํารงฯ
ร.ร.อนุบาลดํารงฯ
ร.ร.อนุบาลดํารงฯ

13 วันที่ 29 ตุลาคม 2562

-19ประชุมร.ร.ตัวแทนระดับเขต/ถอดบทเรียน กิจกรรมชนะเลิศ
ระดับชาติ

ร.ร.อนุบาลดํารงฯ

กลุมนโยบายและแผน
3.8 เรื่องการบริหารงานของสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปงบประมาณ ๒๕๖๒
3.8.1 เงินเหลือจายงบลงทุนที่เหลือในปจจุบันหลังสงคืน สามารถขออนุมัติขอใชตอ
ผวจ.ไดตามคําสั่งมอบอํานาจใหม ใหเตรียมการ รอหนังสือแจงจาก สพฐ.
3.8.2 การจัดสรรงบประมาณป ๒๕๖๓ จะลาชา ๓ – ๔ เดือน
3.8.3 งบสรางพักครูเขตละ ๑ หลัง อนุมัติไมทันในป ๒๕๖๒ แต สพฐ. ไดเสนอเขา
แผนในป ๒๕๖๓ ไวแลว
3.8.4 งบซอมบานพักครูเขตละ ๑ ลาน จะแจงตนเดือน กันยายน ขั้นตนเขตละ
๕๐๐,๐๐๐ – ๖๐๐,๐๐๐ บาท
3.8.5 การจัดสรรงบประสบภัยธรรมชาติที่เหลืออยู อาจแจงบางสํานักงานเขตพื้นที่
ตรวจสอบขอมูล ทําประมาณราคา และจะจัดสรรงบประมาณกอนกลางเดือนกันยายน ยกเวน
วงเงินที่สูง
3.8.6 การจัดทําแผนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาตองทําแผน
๕ ป ตามมติ ครม. เริ่มป ๒๕๖๑ สําหรับรอบแรกการจัดทําใหสิ้นสุดป ๒๕๖๕
3.8.7 แจงสถานศึกษาใหจัดทําที่ตั้งละติจูด และกรอกขอมูลใน B-OBEC ใหเปน
ปจจุบันเพื่อใชประกอบขอตั้งงบประมาณและสํานักงานเขตพื้นที่ตองตรวจสอบขอมูลดวย
3.8.8 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามการใชงบคาพาหนะนักเรียน
3.8.9 รายงานระบบบัญชีครั้งที่ ๒ เปดระบบตุลาคม ๒๕๖๒
3.9 เรื่องการรายงานสาธารณูปโภคในระบบการรายงาน e-budget ใหรายงานใหเปนปจจุบัน
กลุมบริหารงานบุคคล
3.10 เรื่องการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูสอน ประจําป 2562 ครั้งที่
2 ด วย สพป.ศรีส ะเกษ เขต 4 มีตําแหนงวางของข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูสายผูสอน เพื่อประกอบการพิจารณาการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด สพฐ. ประจําป
พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ของขาราชการครูที่ยื่นคํารองขอยาย
ประจํ าป(1-15 มกราคม 2562)
จํานวน 35 อั ตรา (ซึ่งว างจากการยาย/ตาย/
ลาออก/เปลี่ยนตําแหนง/การเกลี่ยอัตรากําลัง)
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3.11

3.12
3.13
3.14
3.14

ในการนี้ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จะประชุม อกศจ.เพื่อกลั่นกรองยาย ครั้งที่ 2
ในวันที่ 17 กันยายน 2562 เพื่อนําเสนอ กศจ.พิจารณาตอ
เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศ สํานักงานศึกษาการ
จังหวัด
ศรีสะเกษ ไดดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวาง 5
อัตรา แบงเปนประถมศึกษา 2 อัตรา (เขต 2 กับ เขต 4) และมัธยมศึกษา 3 อัตรา (สพม.28 3
อัตรา) ศธ๗.ไดดําเนินการสอบคัดเลือกไปแลวเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 และไดประกาศผล
การคัดเลือกแลว มีผูผานการคัดเลือกแยกเปนประถมศึกษา จํานวน 8 อัตรา และมัธยมศึกษา
จํานวน 14 อัตรา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มีผูสมัครคัดเลือก 6 คน และผานการคัดเลือก 5 คน
ดังนี้
3.11.1 นายไผท คงสีลา
ครูโรงเรียนบานโดนอาว
ไดลําดับที่ 1
3.11.2 นางสาวกฤติยา คําเพราะ ครูโรงเรียนบานหนองงูเหลือมฯ ไดลําดับที่ 2
3.11.3 นางสาวกฤตยา สาสังข ครูโรงเรียนบานโนนแฝก
ไดลําดับที่ 3
3.11.4 นางสาวอภิญญา จํานงค ครูโรงเรียนบานตาเอก
ไดลําดับที่ 6
3.11.5 นายวิษณุ ไชยะนา
ครูโรงเรียนบานเสื่องขาว
ไดลําดับที่ 7
เรื่องศึกษานิเทศกคนใหม ยายมาจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ซึ่งจะยายมาในวันที่ 11 กันยายน
2562
เรื่องการเลื่อนเงินเดือนขณะกําลังดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดสรรงบประมาณ
เรื่องการนับตัวตน ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู การนําเสนอผลงานและการประกวดแขงขันกิจกรรมการเรียนรู
ภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ระหวางวันที่ 1-3 กันยายน 2562
กิจกรรมสรางสํานึกพลเมือง ตัวแทน
โรงเรียนบานทุงใหญมวงฯ
กิจกรรมบริษัทสรางการดี ตัวแทน
โรงเรียนบานหนองสังข
กิจกรรมBest Practice
ตัวแทน
น.ส.รวินันท พิมพงษ
ผอ.โรงเรียนบานบึงมะลู
น.ส.อาริตา ปนสุวรรณ
ครูโรงเรียนบานบึงมะลู

-213.15 เรื่องการแขงขันตอบปญหาสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 โดยมีผล
การแขงขันดังนี้
ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนโชติพันธุวิทยาสามัคคี
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบานมวง
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 โรงเรียนบานกระหวัน (อ.ขุนหาญ)
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 โรงเรียนบานโนนคูณ (อ.กันทรลักษ)
ระดับมัธยมศึกษา ชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนพรานวิบูลยวิทยา
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนกันทรลักษวทิ ยา
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 โรงเรียนทาพระตระกาศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 โรงเรียนหนองหวาประชาสามัคคี
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -ไมมีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น
5.1 เรื่องจิตอาสาทําความดีดวยหัวใจ ซอมบานนักเรียนที่ยากไร โดยจะหาแนวทางในการประชุม
ประธานกลุมตอไป
5.2 เรื่องการแขงขันกีฬานักเรียน ขอใหเพิ่มกิจกรรมไหวครูมวยไทย และ เดาะบอล ไปในการจัดการ
แขงขันดวย
5.3 เรื่องขอแสดงความชื่นชมยินดีกับโรงเรียนบานโนนออ ชนะเลิศการจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม
(DLTV) ประจําป พ.ศ.2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 14 เปนตัวแทนไปแสดงที่เมืองทองธานี
ที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

-22(ลงชื่อ)
(นางสาวสุภัชญา สาวันดี)
นักประชาสัมพันธ ชํานาญการ
ผูจดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นายพลกฤต บุตรอุดม)
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
ผูตรวจรายงานการประชุม
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เอกสารประกอบหมายเลข 1

กําหนดการทอดกฐินสามัคคี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจําป 2562
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 และวันศุกรที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ทอดถวาย ณ วัดหลักศิลาวนาราม
บานจองกอ ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
***************************************

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
เวลา 08.00 น.

เวลา 17.00 น.
เวลา 18.00 น.
วันศุกรที่ 1 พฤศจิกายน 2562
เวลา 07.00 น.
เวลา 09.09 น.
เวลา 10.00 น.
เวลา 11.00 น.

ตั้งองคกฐินสามัคคี ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 หมูที่ 3 ตําบลกระแชง
อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
เจริญพระพุทธมนต
รับประธานอาหารรวมกันและรวมสมโภชนองคกฐิน
ทําบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆ
เคลื่อนองคกฐินไปยังวัดหลักศิลาวนาราม บานจองกอ
ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ทอดถวายกฐินวัดหลักศิลาวนาราม บานจองกอ
ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ถวายถัตตาหารเพล
เสร็จพิธี

***************************************

เอกสารหมายเลข 2

เอกสารหมายเลข 3

เอกสารหมายเลข 4
ถอดบทเรียนการศึกษาดูงานโรงเรียนศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการ ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพความเป็นวิชาการโดยเครือข่ายประธานกลุ่มโรงเรียน ก.ต.ป.น.
ผู้อานวยการกลุ่มงาน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ความรู้ที่ได้รับ

Active Learning

การขับเคลือ่ น

1. ความรู้เกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์
2. แนวทางในการนาความรู้เรื่องโซล่าเซลล์มาแก้ปญ
ั หาค่าไฟ
ของโรงเรียน
3. การสอนของครูควรคานึงว่าเขาได้อะไรจากเรา ไม่ใช่เรา
ได้อะไรจากเขา
4. งานที่ครูทาต้องถือว่าเป็นงานที่ต้องทาเป็นประจาอยู่แล้ว
ไม่ถือเป็นภาระ
6. การทางานทุกอย่างต้องมองข้ามขีดจากัด ถ้าทาอะไรแล้ว
มีกีดจากัดจะประสบผลสาเร็จยาก
5. ใช้การสื่อสารและเทคโนโลยีเข้ามาจัดการบริหารจัดการ
ภายในเพื่อความคล่องตัวในการบริหาร
6. ต้องช่วยเหลือตนเองก่อนและบริหารจัดการบนความ
พอเพียง
7. การเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดชีวิต ไม่มีใครแก่เกินเรียน
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
8. บุคลากรเป็นคนที่มีความเสียสละ ทุ่มเทให้กับนักเรียน
อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ
9. การทางานทุกอย่างต้องตั้งเป้าหมายในการทางานก่อน
10. ผู้บริหารต้องมีความเป็นผูน้ าในการปฏิบัติงาน
11. ต้องสร้างความตระหนักในการประหยัดและลด
ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า

1. การสอนนักเรียนเริ่มจากการคิดวิเคราะห์ให้เกิด Concept
Design แล้วลงมือปฏิบัติซึ่งต่างจากการสอนทั่วไปที่แต่งคาพูด
บอกวิธีการแล้วให้เด็กทาตาม
2. การเรียนรู้จากการศึกษาดูงานถือว่าเป็นการเรียนรู้
แบบ Active Learning เพราะเป็นการเรียนรู้ผา่ น
การเรียนรู้จริง เกิดประสบการณ์จริง
3. ครูต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน
4. การจัดการเรียนการสอนที่มีระบบ สร้างหลักการ
และแนวคิดสามารถทาให้นักเรียนเกิดความคิด
รวบยอดและมีระบบการคิดที่ดี
5. การจัดการเรียนการสอนใช้หลักการเรียนโดยอาศัยบริบท
ของสถานศึกษาเป็นหลักและสร้างหลักการแนวคิดให้กับ
นักเรียน
6. การสอนแบบซ้าๆ แล้วถ้าประสบผลสาเร็จก็นามาเป็น
วิธีการสอนที่ดี ถ้าไม่ประสบผลสาเร็จก็นากลับมาหาวิธี
สอนแบบใหม่

1. รวมตัวกันของบประมาณเพือ่ สนับสนุนการติดตั้งโซล่าเซลล์
ในโรงเรียน
2. นาความรู้มาเผยแพร่ให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบ และเริ่มจาก
ตัวเราเองช่วยกันประหยัดและลดภาวะโลกร้อน
3. นาคณะครูในโรงเรียนไปศึกษาดูงานเพิ่มเติม
4. นาเรื่องโซล่าเซลล์เป็นวิชาเพิม่ เติมในโครงสร้างหลักสูตร
ของสถานศึกษา
5. ส่งเสริมหลักการและแนวคิดมาจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาการคานวณ โดยผูบ้ ริหารให้ความสาคัญกับกระบวนการ
เรียนการสอนโดยนิเทศการสอนอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้เป็นแบบ Active
Learning
7. นาแนวทางการลดค่าใช้จา่ ยสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
8. เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาควรบ่มเพาะให้ทุกคนตระหนัก
9. จัดทาปฏิทนิ การขับเคลื่อนทีร่ ะดับ สพป. ให้ชัดเจน
เพื่อให้กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียนวางแผนนางานรองรับ
ลดความซ้าซ้อน

