ระเบียบวาระการประชุม
ผูบริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

ครั้งที่ 9/๒๕62

วันที่ 3 ธันวาคม 2562
ณ หอประชุมดํารงวิทยพัฒน โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ
อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

ระเบียบวาระการประชุมผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ครั้งที่ 9/2562
วันที่ 3 ธันวาคม 2562
ณ หองประชุมดํารงวิทยพัฒน โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
**************************
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องมอบทุนของกองทุนสานฝนปนน้ําใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่ยากจน
ขาดแคลน ครั้งที่ 7/๖๒ มีจํานวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐.- บาท ดังรายชื่อตอไปนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
กลุมโรงเรียน ชั้น
๑.
ด.ญ.วรกานต หอมสมบัติ
บานทุงโพธิ์
เมืองกันทร
ป.๑
๒.
ด.ญ.พัชรินทร เจริญสุข
บานหนองตึกหวยน้ําใส มออีแดง
ป.๕
๓.
ด.ญ.บุณยาพร ไกรยา บานหนองเดียงนอยโนนใหญ
พนมดงรัก
ป.๕
๔.
ด.ช.พัชรพล นิยม
บานสามแยกหินกอง บึงระนาม
ป.๓
๕.
ด.ญ.อรพิน คูณลา
บานกระแชงใหญ
ภูกระจาน
๖.
ด.ญ.ศิริณญา โสมทอง
บานบักดอง
ตําหนักไทร
ป.๕
๗.
ด.ญ.สโรชา โคสิตา
บานโพธิ์กระสังข
น้ําตกหวยจันทน ม.๒
๘.
ด.ช.พัชโรจน ตนคํา
บานกุดนาแกว
ขุนโพธิ์ภูไพร ป.๕
๙.
ด.ญ.สมปรารถนา ประทุมดวง บานตาแบน
ศรีรัตนะ
ป.๔
๑๐. ด.ญ.ณัฐณิชา หอมเนียม
บานหนองบักโทน
เบญจลักษ
ป.๖
1.2 เรื่องกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2562 โรงเรียนบานดอนขา ไดรับรางวัลชมเชย
ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
ที่ประชุม
...................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562
มติที่ประชุม ...................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-2กลุมอํานวยการ
3.1 เรื่องกําหนดวันหยุดราชการเปนกรณีพิเศษ ดวยกระทรวงมหาดไทยแจงใหจังหวัดทราบวา ใน
คราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นวา เพื่อใหมีวันหยุดราชการอยาง
ตอเนื่องในชวงเทศกาลปใหม อันจะเปนผลดีตอการเดินทางกลับภูมิลําเนาและการทองเที่ยวของประชาชน จึงมี
มติ ดังนี้
3.1.1 กําหนดใหวันจันทรที่ 30 ธันวาคม 2562 เปนวันหยุดราชการเพิ่มเปนกรณีพิเศษอีก
1 วัน ในป 2562
3.1.2 ในกรณีที่หนวยงานใดมีภารกิจในการใหบริการประชาชน หรือมีความจําเปนหรือ
ราชการสําคัญในวันหยุดดังกลาวโดยไดกําหนดหรือนัดหมายไวกอนแลว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความ
เสียหายหรือกระทบตอการใหบริการประชาชน ใหหัวหนาหนวยงานนั้นดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิใหเกิด
ความเสียหายแกทางราชการและกระทบตอการใหบริการประชาชน
3.2 เรื่องจําหนวยสลากกาชาด งานเทศกาลปใหมสี่เผาไทยศรีสะเกษ ประจําป 2563 ขอความ
รวมมือทานประธานกลุมมารับสลากไดที่ นางสาวสุภัชญา สาวันดี นักประชาสัมพันธชํานาญการ กลุมอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และสงเงินคาสลากภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2562
3.4 เรื่องการประกวดตั้งชื่อหองประชุมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
โดยมีหองประชุมดังนี้ จะมีหนังสือแจงโรงเรียนอีกครั้ง
3.3.1 หองประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 2
3.3.2 หองประชุม 2 อาคาร 2 ชั้น 2
3.3.3 หองประชุม 3 อาคารกลุมนิเทศฯ

3.3

-3เรื่องการจัดสรรเงินบริจาค ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
บัญชีจัดสรรเงินรับบริจาค

ที่

หนวยงาน

จํานวนเงิน
บริจาค

คงเหลือ

เงินบริจาครวมทั้งสิ้น 63,297 บาท
1 กฐินพระราชทานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

20,000 43,297

2 กฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ

3,000 40,297

3 กฐินพระราชทานสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

2,000 38,297

4 กฐินพระราชทานสํานักงานคณะกรรมการ สกสค.

2,000 36,297

5 กฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม

2,000 34,297

6 กฐินพระราชทานสํานักงานวิจัยแหงชาติ

2,000 32,297

7 ทอดผาปาไถชีวิตโค-กระบือ กองบังคับการกรมทหารพรานที่ 23

3,000 29,297

8 กฐินพระราชทานสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2,000 27,297

9 กฐินผช.เลขาธิการ กพฐ.นายวัลลพ สงวนนาม

2,000 25,297

10 คาโอนรวม

240 25,057

11 สมาคมคนพิการแหงประเทศไทยศรีสะเกษ

2,000 23,057

12 กฐินอําเภอกันทรลักษ

2,000 21,057

13 กฐินจังหวัดศรีสะเกษ

1,000 20,057

14 มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท

5,000 15,057

3.5.

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
เรื่องรายชื่อผูบริจาคเงินสมทบกองทุนสานฝนปนน้ําใจ เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน
( ขอมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
๑. กลุมโรงเรียนเมืองกันทร
จํานวนเงิน
๕,๐๐๐.- บาท
๒. กลุมโรงเรียนเบญจลักษ
จํานวนเงิน
๕,๐๐๐.- บาท
๓. ผอ.เสนีย เรืองฤทธิ์ราวี
จํานวนเงิน
๒,๐๐๐ .-บาท
๔. โรงเรียนบานปุน(ผอ.ประเวช สัตยกุล)
จํานวนเงิน
๒,๐๐๐.- บาท

หมาย
เหตุ
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3.6

3.7
3.8

3.9

๕. ผอ.ชัยมงคล มีวงศ
จํานวนเงิน
๒,๐๐๐.- บาท
รวมทั้งสิ้น
จํานวนเงิน
๑๖,๐๐๐, บาท
เรื่องยอดเงินในบัญชีกองทุนสานฝนปนน้ําใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ จํานวนเงินทั้งสิ้น ๙๖๘,๐๔๐.๖๗ บาท ( เกาแสนหกหมื่นแปดพันพันสี่สิบบาทหกสิบ
เจ็ดสตางค)
เรื่องการแขงขันกีฬานักเรียน ประจําป 2562 จตุรมิตรเกมส ครั้งที่ 11
เรื่องการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เขารวมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European
jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด เพื่อสงเสริมใหลูกเสือ เนตรนารี ไดพัฒนาความรู
ความสามารถดานทักษะลูกเสือและทักษะภาษาอังกฤษ และกระตุนใหเห็นความสําคัญของ
กิจการลูกเสือระหวางประเทศ เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ สมัครภายใน 18 ธันวาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม www.srs2.moe.go.th
เรื่องสรุปการเตรียมงานการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา
2562
3.9.1 คําสั่ง สพฐ.
3.9.2 คําสั่ง สพป.
3.9.3 สถานที่แขงขัน 4 กลุมสาระฯ
3.9.4 งบประมาณ
3.9.5 การเตรียมการและบริหารจัดการแขงขันของกลุมสาระฯ 4 กลุมสาระ (ประธานจัดการ
แขงขัน นําเสนอ 3 นาที)

-5กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3.8

เรื่องการกําหนดเปาหมายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ป.6 และ ม.3
ปการศึกษา 2562 โดย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ไดกําหนดเปาหมายผลการทดสอบภาพรวมป
การศึกษา 2562
วิชา

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ภาษาไทย

55.14

49.36

คณิตศาสตร

33.79

24.77

วิทยาศาสตร

39.83

33.91

ภาษาอังกฤษ

33.66

26.22

40.86

33.57

รวม
3.9

สนามสอบ

เรื่องการจัดสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ป.6 และ ม.3
ปการศึกษา 2562
จํานวน
นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวนหองสอบ
รวมหองสอบ

โรงเรียนที่เขาสอบ

หองปกติ หองพิเศษ

เขาสอบ
1.อนุบาลดํารงฯ

766

26

1

27

บานกระบี่,บานกันตม,บานแก,บา
นขนา,บานขะยูง,บานโคกวิทยา,
บานซําโพธิ์,บานเดียง(พลีศึกษา),
บานเดียงตะวันตก,บานตระกาศ
ขอนแกน,บานทุงกอก,บานทุงโพธิ์,
บานโนนคําแกว,บานโนนน้ําออม,
บานโนนแสนสุข,บานมวงฯ,บาน

-6ศรีอุดมฯ,บานสวาง,บานสังเม็ก,
บานหนองหญาลาด,บานไหลดุม,
อนุบาลดํารงฯ
2.บานโนนแสน
คําฯ

236

8

0

8

บานจันทนหอมฯ,บานตาแทน,
บานทาสวาง,บานน้ําขวบฯ,บาน
โนนเยาะฯ,บานโนนแสนคําฯ,บาน
บึงมะลู,บานรุงอรุณ,บานหนอง
ตลาด

3.บานภูมิซรอล

155

6

1

7

ไทยรัฐ,บานดาน,บานพรทิพย,บาน
ภูมิซรอล,บานหนองตึกฯ,บาน
หนองเม็กพิทยา,บานโศกขามปอม,
บานเสาธงชัย

สนามสอบ

จํานวน
นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวนหองสอบ
รวมหองสอบ

โรงเรียนที่เขาสอบ

หองปกติ หองพิเศษ

เขาสอบ
4.เกษตรประชา
ตาทวด

262

9

0

9

เกษตร,ชนะใชกิจการ,ตชด.หนอง
ใหญ,บานโคกเจริญ,บานชําแจง
แมง,บานโดนอาว,บานทุงยาวฯ,
บานรุง,บานละลาย,บานสามเสา

5.บานทุงใหญมวง 192
ฯ

8

0

8

บานกะมอล,บานโคก(อสพป.32),
บานจานเลียว,บานชํามวง,บานทุง
ใหญมวงฯ,บานน้ําเย็น,บานโนน
เปอย,บานปะทาย,บานผือ,บาน
รองตาซุน,บานหนองเดียงฯ

6.บานขนุน

10

1

11

บานกันจาน,บานกุดเสลา,บาน

291

-7ขนุน,บานจํานันสายเจริญ,บานซ
วาซอ,บานตาเครือ,บานโตนด,บาน
ทุงขนวน,บานนาขนวน,บานนารัง
กา,บานโนนคูณ,บานโนนงาม,บาน
โนนเรือ,บานโนนสมบูรณ,บาน
สวนกลวย,บานสามแยกฯ,บาน
หนองรุงพระทะเล,บานหนองหัว
ชาง,บานหนองหินฯ
7.บานกระแชง
ใหญ

371

13

1

14

บานกระแชงใหญ,บานเขวาฯ,บาน
จานทองกวาวฯ,บานจํานรรจ,บาน
ซําเบ็ง,บานซําโพธิ์,บานซําผักแวน,
บานตาลอย,บานทาพระตระกาจ,
บานนาไพรงาม,บานโนนจิก,บาน
โนนสูง,บานภูเงิน,บานไรเจริญ,
บานหนองกระทิง,บานหนองทา,
บานหิน,บานไฮฯ,บานมหาราช,
บานระโยง

8.บานบักดอง

210

7

1

8

อพป.8,บานกระเจา,บานกระเบา,
บานตาปรก,บานตาเส็ด,บานโนน
สูง,บานบักดอง,บานภูดินพัฒนา,
บานสําโรงเกียรติ,บานหนองบัว ,
บานหนองบัวเรณ,ทับทิมสยาม07

-8สนามสอบ

จํานวนนักเรียน
เขาสอบ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวนหองสอบ
รวม
หองปกติ หองพิเศษ

หองสอบ

โรงเรียนที่เขาสอบ

9.บานพรานฯ

152

6

0

6

บานซําขี้เหล็ก,บานซําตาโตง,บาน
ดอนขา,บานทุงเลน,บานโนนแฝก,
บานโนนสะอาด,บานพรานฯ,บาน
มวงแยก,บานหนองเกา,บานอาราง

10.บานโพธิ์กระ
สังข

372

13

0

13

บานกันจด,บานกระเบาตะหลุงฯ,
บานกระหวัน,บานกันตรวจหวย,
บานกันทรอม,บานกันทรอมนอย,
บานขุนหาญ,บานโคกระเวียง,บาน
จองกอง,บานจะเนียว,บานซํา,บานดู
,บานเดื่อ,บานตานวน,บานตาเอก,
บานพะยอม,บานโพธิ์กระสังข,บาน
ระหาร,บานสดํา,บานหนองขนาน,
บานหนองคู,บานหนองผือ,หมูบาน
ปาไมหวยจันทน

11.อนุบาลขุน
หาญ(สิ)

300

10

1

11

บานกระทิง,บานกระมัลพัฒนา,บาน
กราม,บานกุดนาแกว,บานซําเขียน,
บานดาน,บานตาหมื่น,บานโนนออ,
บานปุนวิทยา,บานพอกบํารุงฯ,บาน
โพธิ์กระมัล,บานภูทอง,บานศิวาลัย,
บานหนองจิก,บานหนองใหญ,
อนุบาลขุนหาญฯ

12.บานศรีแกว

261

9

1

10

บานขนาด,บานตระกวน,บานตระ
กาจ,บานตาแบน,บานตายู,บานบก
หวยโนน,บานปุน,บานพิงพวย,บาน

-9ศรีแกว,บานศิลาทอง,บานสลับ,บาน
หนองสังข,บานหนองใหญตาไทย,
อนุบาลศรีรัตนะ
13.บานตูม

สนามสอบ

273

จํานวนนักเรียน
เขาสอบ

14.อนุบาล
เบญจลักษ

329

10

0

10

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวนหองสอบ
รวมหองสอบ

โชติพันธฯ,บานกระหวัน,บานจอก,
บานจานบัว,บานตูม,บานทุงสวาง,
บานโนนแก,บานสะพุง,บานเสื่อง
ขาว,บานหนองบัวทอง,บานหนองปง
โปง,บานหนองรุง

โรงเรียนที่เขาสอบ

หองปกติ หองพิเศษ
11

0

11

โนนคําตื้อฯ,บานกุดผักหนาม,บาน
เขวาธะนัง,บานคํากลาง,บานคํา
สะอาด,บานดอนเขียว,บานแดง,
บานทาคลอ,บานโนนจักจั่น,บาน
โนสําโรง,บานโนนไหลฯ,บานไผ
หนองแคน,บานเพ็ก,บานสรางเม็ก
,บานหนองคับคา,บานหนองงู
เหลือม,บานหนองตอ,บานหนอง
นกเขียน,บานหนองบักโทน,บาน
หนองบัวใหญ,บานหนองยาว,บาน
หนองหวา,บานหนองฮาง,อนุบาล
เบญจลักษ

-10สนามสอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวนหองสอบ
รวมหองสอบ

จํานวนนักเรียน
เขาสอบ

โรงเรียนที่เขาสอบ

หองปกติ หองพิเศษ

1.บานตระกาศ
ขอนแกน

267

9

1

10

ตระกาศขอนแกน,บานกันตม,
บานขะยูง,บานเขวาฯ,บานจาน
ทองกวาวฯ,บานจํานรรจ,บานซํา
โพธิ์,บานเดียง(พลีศึกษา),บานตา
ลอย,บานทาพระตระกาศ,บาน
โนนสูง,บานภูเงิน,บานสวาง,
บานสังเม็ก,กันทรลักษธรรมวิทย

2.บานโดนอาว

222

8

1

9

เกษตร,ชนะใชฯ,ดํารงธรมศาสน
วิชชาลัย,บานโคก(อสพป.32),
บานชําแจงแมง,บานโดนอาว,บาน
ทุงใหญมวงฯ,บานปุทาย,บานรอง
ตาซุน,บานรุง,บานสามเสา,บาน
หนองเดียงฯ

สนามสอบ

จํานวนนักเรียน
เขาสอบ

3.บานทาสวาง

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวนหองสอบ
รวมหองสอบ

204

โรงเรียนที่เขาสอบ

หองปกติ หองพิเศษ
7

1

8

บานขนุน,บานจันทนหอมฯ,บาน
ดาน,บานตาแทน,บานทาสวาง,
บานน้ําขวบฯ,บานโนนสําราญ,
บานสวนกลวย,บานสามแยกฯ,
บานเสาธงชัย,บานหนองเม็ก
พิทยา

-114.อนุบาลขุน
หาญ(สิ)

240

9

1

10

บานโคกระเวียง,บานตาเอก,บาน
โพธิ์กระสังข,บานภูดิน,บานสําโรง
เกียรติ,บานหนองจิก,หมูบานปาไม
หวยจันทน,อนุบาลขุนหาฯ

5.บานพิงพวยฯ 248

9

0

9

โชติพันธฯ,บานจานบัว,บานตูม,
บานปุน,บานพิงพวยฯ,บานเสื่อง
ขาว,บานหนองสังข,พระปริยัติธร
มเกียรติแกว

6.บานหนองงู
เหลือม

3

0

3

โนนคําตื้อฯ,บานคําสะอาด,บาน
ทาคลอ,บานสรางเม็ก,บานหนองงู
เหลือม,บานหนองบัวใหญ,บาน
หนองยาว,บานหนองหวา,บาน
หนองฮาง

77

3.10 เรื่องการสงรายชื่อผูบริหารและขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษาเขารวมเปนคณะกรรมการ
จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปการศึกษา 2562 ตามหนังสือที่
ศธ 04141/4206 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียดแนบไปพรอมและให
กรอกรายละเอียดตามลิงค http://fqbp4 หรือ QR-code

ทั้งนี้ใหแตละทานไดกรอกขอมูลเปนรายบุคคลไมตองรวบรวมเปนภาพรวมของกลุมโรงเรียน โดย
กลุมงานวัดผลไดจัดทําโปรแกรมเพื่อกําหนดกรรมการประจําสนามสอบใหสอดคลองกับ สทศ.

-12หนวยตรวจสอบภายใน
3.11 เรื่องการตรวจสอบการดําเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ในสังกัด สพฐ
อางถึง หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04012/ว 531 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง การตรวจสอบ
การดําเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สตง. ไดตรวจสอบการดําเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ภายใตแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต ปะจําป งปม. 2561 โดยเลือกตรวจสอบโครงการ จํานวน 3 โครงการ ไดแก
1) โครงการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
2) โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา : กิจกรรมการสงเสริมการจัด
การศึกษาทางไกล
3) โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1 กิจกรรมยกระดับคุณภาพผูเรียนดานศักยภาพการเรียนรูเชิงกระบวนการสูความ
ทัดเทียมนานาชาติ
3.1.1 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร (STEM
Education)
3.1.2 โครงการเรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนคณิตศาสตร
3.2 กิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
3.2.1 โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active
Learning
3.2.2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
3.2.3 โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน
3.3 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการเรียนรูภาษาไทย : โครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน ภาษาไทยใหนักเรียนอานออกเขียนได อานคลองเขียนคลอง
3.4 กิจกรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาใมหมีมาตรฐานเทียบเทา
นานาชาติ
3.4.1 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)
3.4.2 การพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนําของ สพท. ในการยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนในการทดสอบระดับชาติ
3.4.3 การพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อการบริการ (ระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน)

-133.4.4 การประเมินการอานออกและประเมินคุณภาพผูเรียนดวยขอสอบ
มาตรฐานกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ปการศึกษา 2560
3.5 กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
*** สุมตรวจสอบโรงเรียน 32 แหง จากโรงเรียในสังกัด สพท. 8 แหง ซึ่งมีขอตรวจพบ
และขอสังเกตสําคัญ สรุปไดดังนี้
ขอตรวจพบที่ 1 การดําเนินการตามแนวทางพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล ยังไมเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้
ขอตรวจพบที่ 1.1 การดําเนินการโครงการภายใตแนวทางพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ยังไมเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่
กําหนด
ขอตรวจพบที่ 1.2 การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาใหมี
มาตรฐานเทียบเทานานาชาติบางกิจกรรมยังไมเปนไปตามเปาหมาย
ขอตรวจพบที่ 1.3 การพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษายังไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนด
*** สุรป ขอตรวจพบที่ 1 ***
จากการดําเนินการตามแนวทางพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ยังไมเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค สงผลใหครูไมไดมีการพัฒนา
กระบวนการหรือเทคนิควิธีการสอน ทําใหนักเรียนขาดโอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถ
อยางเหมาะสมตามชวงวัยและยังไมไดรับการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพในการเรียนไดตรงตามดาน
หรือรายวิชาที่ตองการ ซึ่งจะมีผลตอเนื่องกับผูเรียนเมื่อเรียนในระดับชั้นสูงขึ้น สงผลใหการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับสถานศึกษาไมเกิดประสิทธิภาพ ไมสามารถยกระดับ
ผลสัมฤธิ์ตามตัวชี้วัดที่กําหนดได โดยมีสาเหตุสําคัญคือ สถานศึกษาและ สพท. ยังขาดหลักเกณฑ
หรือแนวทางที่ชัดเจนในการนําผลการทดสอบหรือประเมินทุกประเภท และทุระดับชั้นไป
วิเคราะหผูเรียนรายบุคคล และยังขาดการกําหนดใหมีการรายงานขอมูลเชิงคุณภาพ ประกอบกับ
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฎิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังดําเนินการไมครบถวน รวมทั้งรายละเอียดตามขอเสนอ
โครงการ ไดแก วิธีการ กิจกรรมยังไมครอบคลุมไปถึงวัตถุประสงคตลอดจนขาดการสํารวจ

-14ความพรอมหรือความตองการของโรงเรียนหรือครูผูสอนเกี่ยวกับหลักสูตรรูปแบบเนื้อหา สื่อการ
เรียน การสอนทําใหไมมีขอมูลที่จะนําไปใชในการปรับปรุงหรือวางแผนยกระดับคุณภาพ
การศึกษาไดอยางเหมาะสมและบรรลุตามเปาหมาย/วัตถุประสงค สวนการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา พบวา โรงเรียนสามารถประเมินและตัดสินระดับคุณภาพมาตรฐานไดวาอยูใน
ระดับใด แตกระบวนการประเมินและตัดสินยังไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนด สงผลตอการ
สรางความเชื่อมั่นกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ขอตรวจพบที่ 2 การดําเนินการตามแนวทางสงเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา ยังไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด สพฐ. ไดจัดทําโครงการ
พัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค ( Boot Camp ) เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามแนวทางสงเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ให
เกิดผลสําเร็จตามตัวชี้วัด คือ ครูที่ไดรับการพัฒนาสามารถนําความรูไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนได พบวา การดําเนินโครงการยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด สงผลใหการดําเนินงาน
ตามแนวทางยังไมเปนไปตามวัตถุประสงค
*** สุรป ขอตรวจพบที่ 2 ***
จากการดําเนินงานยังไมเปนไปตามวัตถุประสงค สงผลใหครูไมไดพัฒนากระบวนการ หรือเทคนิค
วิธีการสอน ทําใหนักเรียนขาดโอกาสในการพัฒนาหรือฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รวมทั้งเกิดคาเสียโอกาสในการจัดการอบรมจํานวน 23.42 ลานบาท นอกจากนี้ ยังสงผลใหไมมีวิทยากร
แกนนําที่จะขยายผลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคมใหเกิดความตอเนื่องและ
ยั่งยืนได โดยมีสาเหตุสําคัญคือโรงเรียนและครูใหความสําคัญและเนนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสอบ
จึงยังใชการสอนในรูปแบบเดิมมากกวาเนนทักษะดานการสื่อสาร และ สพท. ไมไดดําเนินการตามบทบาท
หนาที่ที่กําหนดตามแนวทางการดําเนินงานโครงการ รวมทั้งหนวยศึกษานิเทศก ยังไมมีการศึกษาถึงปจจัย
ที่สงผลตอความสําเร็จของโครงการตามแนวงทางการดําเนินงานที่กําหนด
*** ขอสังเกต การนิเทศติดตาม/ประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดายเทคโนโลยี
ทางไกลผานดาวเทียม ( DLTV ) ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมครอบคลุมวัตถุประสงคของโครงการ
จากการตรวจสอบ พบวา ครูประจําชั้นของโรงเรียนบางแหง ที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช DLTV
ยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระวิชาที่ครูไมมีความชํานาญ หรือที่ครูจบไมตรงสาขาวิชาโดยเฉพาะ
สาระวิชาวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ ซึ่ง สพท. และ ศูนยพัฒาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล ยังไมมีการนิเทศติดตาม ในกรณีที่ครูประจําชั้นไมมีความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
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ศรีสะเกษ

รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562
ณ หองประชุมดํารงวิทยพัฒน โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ อําเภอกันทรลักษ จังหวัด

***************
ผูมาประชุม ๑. นายเสนีย เรืองฤทธิ์ราวี
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
2. นายธีรวัฒน คําศรี
รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
3. นางสาวมยุรี สารีบุตร
ผอ.การกลุมนิเทศติดตาม ฯ
4. นายพลกฤต บุตรอุดม
ผอ.กลุมอํานวยการ
5. นางตันหยง กิ่งบรรเทา
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
6. นายธนบูลย รุญเจริญ
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล ฯ
7. นางรุงอรุณ บุญไว
ปฏิบัติหนาที่ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล ฯ
8. นายนิรัตน สายแกว
ปฏิบัติหนาที่ผอ.กลุมพัฒนา ฯ
9. นางธัญรดา บุญโต
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ
แทน ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
10. ผูบริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ จํานวน ๒๐3 โรงเรียน
ผูไมมาประชุม 1. นายศรีปราชญ วงศแกว ผอ.กลุมบริหารงานการเงิน
ติดราชการ
2. นายจักรพงศ คําเพราะ
ปฏิบัติหนาที่ผอ.กลุมกฎหมายและคดี
ติดราชการ
3. นายพร สืบเทพ
ครู คศ.3
ติดราชการ
รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนบานโนนสําราญ
4. นายธานิน กันหาบุตร
ผอ.โรงเรียนบานซําผักแวน-นาซํา
ติดราชการ
5. นายธวัช บุญนอย
ผอ.โรงเรียนบานกันตรวจหวย
ติดราชการ
ผูเขารวมประชุม ผูเขารวมประชุม จํานวน 18 คน
เริ่มประชุมเวลา
เวลา 08.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานกลาวเปดประชุมและเริ่มประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องถวายเกียรติบัตรแด พระครูธ รรมธรสมพล ปญ ญาพโล เจาอาวาสวัดปาประชาสามัคคี
มอบทุนการศึกษาใหกับกองทุนสานฝนปนน้ําใจ 100,000 บาท
1.2 เรื่องมอบเกียรติบัตรใหบริษัท เทพผดุงพรมะพราว จํากัด มอบทุนเทพผดุงพร ปที่ 13 “น้ําใจ
ทวมทน” ใหโรงเรียนบานศิวาลัย ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จํานวน 200,000 บาท
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เรื่ อ งมอบเกี ย รติ บั ต รให กั บ บริ ษั ท เอ็ น ที เซอิมิ ท ซุ (ประเทศไทย) จํ า กัด มอบเงิ น จํ า นวน
40,000 บาท และสหภาพแรงงานเอ็น ทีสัมพันธ จํานวน 50,000 บาท สรางเสาธงใหกับ
โรงเรียนบานแก ต.หนองหญาลาด อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ
1.4 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.
ด.ญ.เขมวิกา ดวนตะคุ
บานโนนสําราญ
มออีแดง
ม.๑
๓.
ด.ญ.มนตธา นวมกระจาง
บานรองตาซุน
พนมดงรัก
ม.๑
๔.
ด.ญ.ภาสินี เหลาเขตกิจ
บานโตนด
บึงระนาม
ป.๔
๕.
ด.ญ.สุภัชญา คันชัยสอน
บานหนองทา
ภูกระจาน
ป.๒
๖.
ด.ญ.อังคณาง ดวงพล
บานหนองเกา
ตําหนักไทร
ป.๖
๗.
ด.ช.สิรวิ ิมล แกวลอย
บานโคกระเวียง
น้ําตกหวยจันทน ป.๓
๘.
ด.ช.กิตติพัทธ นอยพรม
บานภูทอง
ขุนโพธิ์ภูไพร
๙.
ด.ช.ภีรภาส เวชถวิล
บานขนาด
ศรีรัตนะ
ป.๕
๑๐. ด.ญ.ญารินทรดา แกวจันทรทอง บานดอนเขียว
เบญจลักษ
ป.๓
1.5 เรื่องมอบโลประกาศเกียรติคุณ รางวัลโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเปนเลิศ (Best Practices) การ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาดว ยเทคโนโลยีก ารศึ กษาทางไกลผ านดาวเทีย ม ประจํา ป 2562
ไดแก โรงเรียนบานโนนออ
1.6 เรื่องการเดินทางมาประชุมผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งนี้ ยังไมใชการมอบนโยบาย เปนเพียงการมาแนะนําตัวเนื่องจากเพิ่งยายมา
ดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ ยายมาจากจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเมื่อกอนเคยดํารง
ตํา แหน งปลั ดจั งหวั ดและรองผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษมากอน จึงคอนขางจะรูจักพื้น ที่
จุดเดนและจุดดอยเปนอยางดี ขณะนี้กําลังศึกษาวาจะมีการพัฒนาตอยอดใหดียิ่งขึ้นในรูปแบบ
ใดบาง สรางแลนดมารคดานการเกษตร รวมทั้งการแกไขปญหายาเสพติดหากทางผูบริหาร
สถานศึกษามีปญหาหรือตองการความชวยเหลือ สามารถติดไดโดยตรง หมายเลขโทรศัพท 08989-79285
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562
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ที่ประชุมขอแกไขดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ ขอ 1.4 เรื่ อ งถวายเกี ย รติ บั ต รแด พ ระครู
สุภัทกิตยาภรณ เจาอาวาสวัดบานไฮ เจาคณะอําเภอกระแชง สนับสนุนกอสรางรั้วโรงเรียนบาน
ไฮ (วันครู 2503) จํานวน 30,000.- บาท เปลี่ยนขอความ เจาคณะอําเภอกระแชง เปน
เจาคณะตําบลกระแชง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
นายเสนีย เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
3.1 เรื่องรายงานสถานภาพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. จังหวัดศรีสะเกษ ประจําเดือน สิงหาคม 2562
ช.พ.ค.หัก
เงินสงเคราะหรายศพ 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
3.2 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
3.3 เรื่องแสดงจํานวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั่วประเทศ ประจําเดือนสิงหาคม 2562
จํานวนสมาชิกที่ยกมาจากงวดกอน
946,651
ราย
จํานวนสมาชิกเขาใหม
235
ราย
จํานวนสมาชิกขอกลับ
38
ราย
จํานวนสมาชิกจําหนาย
662
ราย
จํานวนสมาชิกเมื่อวันสิ้นงวด
946,262
ราย
3.4 เรื่องแสดงจํานวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั่วประเทศ ประจําเดือนสิงหาคม 2562
จํานวนสมาชิกที่ยกมาจากงวดกอน
391,176
ราย
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48
ราย
จํานวนสมาชิกขอกลับ
26
ราย
จํานวนสมาชิกจําหนาย
384 ราย
จํานวนสมาชิกเมื่อวันสิ้นงวด
390,866
ราย
3.5 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
3.6 มอบกลุมนิเทศประสานการถอดบทเรียน ของโรงเรียนบานไผหนองแคน ขอขอบคุณโรงเรียน
ที่มาจัดนิทรรศการและผูบริหารโรงเรียน
3.7 เรื่องจังหวัดจัดงบประมาณใหพื้นที่นวัตกรรม 12.5 ลานบาท ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เปนเขตพื้นที่แกนนําหลักของพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
และเชิญชวนโรงเรียนเขารวมพื้นที่นวัตกรรม โรงเรียนที่เขารวมโรงเรียนแกนนําพื้นที่นวัตกรรม
ในเขตพื้นที่ 16 โรงเรียนจาก 50 โรงเรียน
3.8 เรื่องการนิเทศบูรณาการใหกลุมนิเทศฯไปออกแบบ และมีการใชรูปแบบ PLC โดยจะมี
ศึกษานิเทศกออกไปนิเทศที่โรงเรียนดวย
3.9 เรื่องนโยบายอานอออกเขียนไดในภาคเรียนแรก มีการรายงานและมีการออกไปทดสอบ
บางโรงเรียนยังไมไดรายงานหรือยังไมไดการทดสอบ สามารถรายงานมาเพิ่มได
3.10 เรื่องในภาคเรียนที่ 2 นโยบายรายมือสวยในชั้นป.1 มีกิจกรรมในเชิงสมัครเพื่อสงครูไปเรียนรู
รายละเอียดทางกลุมนิเทศฯจะไปออกแบบเพิ่มเติม

-203.11 เรื่องการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสามารถที่จะติวได ทางสํานักงานเขตฯไมไดหาม
ใหเปนเรื่อง ภายในของโรงเรียน
3.12 เรื่องการทํา MOU ของโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
3.13 เรื่องมูลนิธิศุภนิมิต ของกลุมโรงเรียนศรีรัตนะ โครงการการอานออกเขียนได โดยหวังวาจะ
สามารถอานออกเขียนได และขยายไปกลุมอื่นๆได
3.14 เรื่องการยายผูบริหาร ตามคําสั่งใหเขตพื้นที่จัดทําขอมูลไปยัง กศจ. โดยสงขอมูลไปยังศธจ.
3.15 เรื่องการจางครูอัตราจาง ครูพี่เลี้ยง ธุรการโรงเรียน มีหนังสือแจงการจางแบบเดิมทุกอยาง
โดยจัดสรรเงินใหตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562
3.16 เรื่องการประเมินผอ.ใหม โดยรวมมีความตั้งใจ มีประเด็นที่ตองคุยกันคือ วิธีการประเมินที่ไม
เหมาะสม โดยมีการจัดขบวน จัดรายงานตางๆ ไมตองใหความสําคัญกับผูประเมินมาก เปน
การสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุ ใหเปนการประเมินแบบเรียบงาย
3.18 เรื่องกองทุนสานฝน จากเอกสารการประชุมหนา 18 ใหผอ.โรงเรียนชวยตรวจสอบ หากมีการ
ตกหลนใหแจงเจาหนาที่เพื่อจะใหเจาหนาที่ดําเนินการใหครบถวน ไมอยากใหกังวลถึงจํานวน
เงินที่มอบ ใหเทาที่จะใหไดและขอขอบคุณทุกทานที่ไดรวมทําบุญ
3.19 เรื่องการแขงขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ขอเชิญรวมเปนเจาภาพ โดยอํานวยความสะดวกใน
เรื่องที่พัก โรงเรียนสามารถที่จะรับเปนที่พักได และจุดบริการทางถนนหนทาง ชวยเปนหนวย
ขาวรายงานการแขงขัน ชวยกันตอนรับดวยความเต็มใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จะจัดการ
ประชุมในชวงตนเดือน พ.ย. และจะขอความรวมมือจากอปท.ในพื้นที่ สวนงบจัดสรรให
เหมือนเดิม
3.20 เรื่องโครงการจิตอาสาทําความดีดวยหัวใจ ซอมสรางบานใหนักเรียน ใหโรงเรียนเตรียมความ
พรอมและจะประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.21 เรื่องขอเชิญรวมเปนเจาภาพกฐินสามัคคีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต
4 ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม 2562 – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดหลักศิลาวนาราม
บานจองกอ ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
3.22 เรื่องการปรับปรุงอาคารสํานักงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ดังนี้
- กลุมนโยบายและแผน ยายไปปฏิบัติงานที่ ชั้น 1 อาคารสํานักงานหลังใหม
- กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ยายไปปฏิบัติงานที่ ชั้น 1 อาคารสํานักงานหลังใหม
- หนวยตรวจสอบภายใน ยายไปปฏิบัติงานที่ ชั้น 2 อาคารสํานักงานหลังใหม

-21- หองปฏิบัติงานนายธีรวัฒน คําศรี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ยายลงมาที่ ชั้น 1
บริเวณหองกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
- หองประชุมวังใหญ ชั้น 2 อาคารสํานักงานหลังใหม สามารถรองรับผูเขาประชุมได
ประมาณ 50 คน
- หองกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาและหองปฏิบัติงานนายธีรวัฒน คําศรี รอง ผอ.
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เดิม ปรับปรุงเปนหองประชุมขนาดกลาง สามารถรองรับผูเขาประชุมได
ประมาณ 100 คน
3.23 เรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ, ตั้งคณะกรรมการ มีทานนายอําเภอเปนประธาน ผอ.เขต เปน
กรรมการ
3.24 เรื่องครุภัณฑที่จัดซื้อจัดจาง ขอขอบคุณคณะกรรมการฝายตางๆ ที่ไดเสียสละในการปฏิบัติงาน
สามารถซื้อไดทันทุกรายการ
นายธีรวัฒน คําศรี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
3.25 เรื่องการแขงขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ มีการตกลงในการสวมใสเสื้อในวันพฤหัสบดี
3.26 เรื่องการประชาวิจารณเรื่อง พรบ.การศึกษาแหงชาติ โดยมีตัวแทน เขารวมประชุม เมื่อวันที่
22 ตุลาคม 2562 เรื่องครูใหญ และ ใบรับรองความเปนครู สง QR CODE ใหแสดงความ
คิดเห็น
3.26 เรื่องศาลพิพากษาใหรัฐมนตรี เลขาธิการ ผอ.เขต แพคดี ในการหักเงินเดือน ใหเหลือไมนอยกวา
รอยละ 30 โดยจะเรียกผูที่ชนะคดีมาทําความตกลงกัน เขตพื้นที่จะสงระเบียบใหโรงเรียน
เมื่อโรงเรียนรับทราบ สพป.จะทําการตรวจสอบ เมื่อมีผูมีเงินเดือนเหลือ รอยละ 30 จะเชิญมา
คุยกัน ผูกูตองสงสลิปเงินเดือนมาตรวจสอบ หากเงินเดือนเหลือ ไมถึงรอยละ 30 ของเงินเดือน
จะไมมีการออกหนังสือรับรองให
กลุมอํานวยการ
3.27 เรื่องงานกฐินสามัคคีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ระหวางวันที่
31 ตุลาคม 2562 – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดหลักศิลาวนาราม บานจองกอ
ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

-223.28 เรื่องขอใหปฏิบัติตามคําพิพากษาศาลปกครองตามหลักเกณฑของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการหักเงินเดือนบําเน็จบํานาญขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวน
ราชการและสหกรณ เพื่อใหขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษาจะตองมีเงินเดือนสุทธิหลังการ
หักชําระหนี้แลวไมนอยกวา รอยละ 30 มอบกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยในการออก
หนังสือ โดยใหมีรายละเอียดของเงินเดือน เงินเดือนที่เหลือหลังหักเงินกู นําเสนอทุกครั้ง
3.29 เรื่องการจัดสรรเงินบริจาค ขอมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562
บัญชีจัดสรรเงินรับบริจาค
ที่

หนวยงาน

จํานวนเงิน
บริจาค

คงเหลือ

เงินบริจาครวมทั้งสิ้น 63,297 บาท
1 กฐินพระราชทานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

20,000 43,297

2 กฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ

3,000 40,297

3 กฐินพระราชทานสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

2,000 38,297

4 กฐินพระราชทานสํานักงานคณะกรรมการ สกสค.

2,000 36,297

5 กฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม

2,000 34,297

6 กฐินพระราชทานสํานักงานวิจัยแหงชาติ

2,000 32,297

7 ทอดผาปาไถชีวิตโค-กระบือ กองบังคับการกรมทหารพรานที่ 23

3,000 29,297

8 กฐินพระราชทานสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2,000 27,297

9 กฐินผช.เลขาธิการ กพฐ.นายวัลลพ สงวนนาม

2,000 25,297

10 คาโอนรวม

240 25,057

11 สมาคมคนพิการแหงประเทศไทยศรีสะเกษ

2,000 23,057

12 กฐินอําเภอกันทรลักษ

2,000 21,057

3.30 เรื่องการจัดทําปายประชาสัมพันธงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 เปนปายไว
นิลโครงไม ขนาด 170 x 120 ซม. ราคา 200 บาท สามมารถสั่งทําไดที่ เว็บไซต สพป.ศรีสะ
เกษ เขต 1

หมาย
เหตุ

-23-

3.31

๓.32
3.33

3.34

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
เรื่องรายชื่อผูบริจาคเงินสมทบกองทุนสานฝนปนน้ําใจ เดือน สิงหาคม-ตุลาคม
( ขอมูล ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒)
๑. ขาราชการลูกจางเกษียณอายุ ป ๖๒
จํานวนเงิน
๒๐,๐๐๐.- บาท
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานพรทิพย
จํานวนเงิน
๑,๐๐๐.- บาท
๓. นายสุระพิด เถาวคํา
จํานวนเงิน
๑,๐๐๐ .-บาท
๔. นายวิชาญ กาญจพัฒน
จํานวนเงิน
๑๐,๐๐๐.- บาท
๕. มูลนิธิประถมศึกษา อ.กันทรลักษ
จํานวนเงิน
๒,๐๐๐.- บาท
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
3.34.1 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

-243.34.2 จํานวนกิจกรรมที่ไมมีทีมสงเขารวมแขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน
23 กิจกรรม ไดเปดรับสมัครและมีโรงเรียนที่สมัครแลว คณะ CEO ไดทําการฝกซอมและจะ
ประเมินระดับคะแนนและเหรียญตอไป
3.34.3 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้
ปญหา
- ที มที่ แข งขัน ฯ ขอทราบผลการตัดสิน ขอดู คะแนน ไมมี ความเชื่อมั่น ใน
ความสามารถของคณะกรรมการตัดสิน
- 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 ควร
กําหนดใหอยูชั้นลางและควรใหมีหองวางใหครูผูฝกสอนพักรอรับนักเรียนตัวแทนแขงขันดวย
- การเปลี่ยนสถานที่แขงขัน ไมควรกระชั้นชิดมาก
3.35 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

-253.36 การประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2562 โรงเรียนที่ประสงคประเมินคัดเลือก ติดตอขอรับแบบ
ประเมิน คูมือการประเมิน ไดที่กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562
เพื่อประเมินคัดเลือกในระดับจังหวัดศรีสะเกษ ตอไป
กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.37 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
3.38 เรื่องมอบกลุ มพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาสํารวจขาราชการครูที่จะเลื่อนวิทยฐานะ
ชํานาญการ-ชํานาญการพิเศษ เพื่อจัดการอบรมเปนแนวทางในการจัดทําเอกสารการเลื่อนวิทย
ฐานะ
3.39 เรื่ องการจั ดงานวัน ครู ประจําป 2563 จะดําเนิน การยกยองเชิดชูเกีย รติ รางวัล “ครูหัว ใจ
ทองคํา” เหมือนเดิมโดยการประเมินจากเอกสารผลงานเปนหลัก เพื่อลดภาระงานครู
3.40 เรื่องรางวัล “ครูดี เด น ” ยังคงโควตา รอยละ 10 เหมือนเดิม โดยกลุมโรงเรียนจะเปน คน
ประเมินรายละเอียด กลุมพัฒนาครูฯ จะแจงใหทราบอีกครั้ง
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3.41 เรื่องการขับเคลื่อนนโยบาย “2562 ปทองแหงการนิเทศภายใน โดยใชหองเรียนเปนฐาน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน” สูการปฏิบัติ ดังนี้
3.41.1 โรงเรียนดําเนินการนิเทศและพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช
หองเรียนเปนฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
3.41.2 โรงเรียนมีขอมูลนักเรียน คุณภาพผูเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนฐานใน
การดําเนินงานและใชขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษารอบดาน
3.41.3 สรางความเขมแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียน โดยผูบริหารยึดหองเรียนเปน
ฐานในการนิเทศ ชี้แนะ ชวยเหลือ ตามจุดเนนการนิเทศและบริบทของโรงเรียนแกครูทุกคน ทุก
หองเรียน โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในสูการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาวนโหลด
เอกสารนิเทศภายในไดที่ http://gg.gg/inschool62
3.42 เรื่องการขับเคลื่อนนิเทศบูรณาการในภาคเรียนที่ 2 ดําเนินการ 3 ระดับ คือ ระดับเขตพื้นที่
ระดับกลุมโรงเรียน และระดับโรงเรียน

-263.43 เรื่องการนิเทศเปดภาคเรียนที่ 2 โดยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เนน
การนิเทศชั้นเรียนและนิเทศติดตาม 10 จุดเนนของนิเทศบูรณาการ สวนการนิเทศชั้นเรียนเนน
การนิเทศการจัดการเรียนรู Active Learning
3.44 เรื่องสรุปผลการประชุมสัมมนาพัฒนาความเปนวิชาการโดยเครือขายประธานกลุมโรงเรียน และ
ผูอํานวยการกลุม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ถอดบทเรียนการศึกษาดูงานโรงเรียนศรีแสงธรรม
อําเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี
3.45 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 ใหนําไปใชบูรณาการ
กลุ มสาระสั งคมศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรม หรือกิจ กรรมพั ฒ นาผูเรีย น หรือสาระอื่น ๆ ที่
โรงเรียนเห็นสมควร โดย สพฐ. ไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหทุกชั้น ตั้งแตระดับปฐมวัย-ชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 และได แ จ ง ให โ รงเรี ย นไปรั บ กลุ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษา ขณะนี้บางโรงเรียนยังไมมารับ
ขอขอบคุณ นายวิมล มูลสาร ประธานกลุมโรงเรียนบึงระนาม และนายนายไกนสร อุน
แกว กลุมโรงเรียนน้ําตกหวยจันทน ที่มารับสื่อใหทั้งกลุมโรงเรียน
จากการนิเทศของคณะศึกษานิเทศก พบวา บางโรงเรียนยังไมนําหลักสูตรตานทุจริต
ศึกษาไปใชในโรงเรียน จังใหทานแจงครูผูสอนทุกชั้นนําหลักสูตรไปใช ในการนี้ สพป.ศรีสะเกษ
เขต 4 ไดดาวนโหลดสื่อที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่เว็บไซตของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
ความสะดวกในการนําไปใชจัดการเรียนการสอน
กลุมนโยบายและแผน
3.46 เรื่องสพฐ. ไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางกอน) งบเงินอุดหนุน คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา 2562 (๗๐%) จํานวน ๓ รายการ ซึ่งการจัดสรรครั้งนี้ใชขอมูล
นักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน 2562 โดยเบื้องตนไดดําเนินการจัดสรรรอยละ ๗๐
ของจํานวนนักเรียน และจะไดโอนเงินงบประมาณใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
ดําเนินการจัดสรรใหโรงเรียนในสังกัด ตามรายละเอียดดังนี้
1. รายการคาจัดการเรียนการสอน จํานวน 28,709,350 บาท
2. คาอุปกรณการเรียน
จํานวน 4,645,675 บาท
3. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน 6,786,929 บาท
รวมไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 40,141,954 บาท

-273.47 เรื่องสพฐ. ไดอนุมัติจัดสรรงบประมาณคาตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการ การจัดสรรครั้งนี้ใช
ฐานขอมูลจากการรายงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตที่จางจริงในปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 อัตราที่จางจริง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน
132 อัตรา ไดรับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งงบบุคลากร และงบดําเนินงาน ทั้งหมดจํานวนเงิน
11,835,100 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
1. งบบุคลากร คาตอบแทน
จํานวนเงิน 11,372,500 บาท
2. งบดําเนินงาน
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จํานวนเงิน 394.500 บาท
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จํานวนเงิน
68,300 บาท
รวมงบดําเนินงาน
462,600 บาท
3.48 เรื่องสพฐ.ไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดําเนินงาน เพื่อ
เปนคาจางผูปฏิบัติงานใหราชการธุรการโรงเรียน คาจางเดือนละ 15,000 บาท เงินเพิ่มพิเศษ
ชดเชยเงินประกันสังคมเพิ่มจากคาจาง เดือนละ ๗๕๐ บาท รวมคาจางเดือนละ 15,750 บาท
ระยะเวลา ๔ เดือน และจะโอนงบประมาณใหตอไป ตามรายละเอียด ดังนี้
1) อัตราที่ไดรับงบประมาณตาม พรบ. 61 อัตรา
2) อัตราที่ สพฐ.เจียดจายงบประมาณ 8 อัตรา
รวมงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

เปนเงิน 5,103,000 บาท
เปนเงิน 504,000 บาท
เปนเงิน 5,607,000 บาท

3.49 เรื่องสพฐ.ไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดําเนินงาน เพื่อ
เปนคาจางผูปฏิบัติงานใหราชการธุรการโรงเรียนที่จางเพิ่มใหครบทุกโรงเรียนคาจางเดือนละ
๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลา 3 เดือน และจะโอนงบประมาณใหตอไป ตามรายละเอียด ดังนี้
จัดสรรงบฯ ธุรการจาง 9,000 บาท จํานวน 121 อัตรา แยกเปน
1. อัตราปรับลดจากคาจาง 15,000 บาท จํานวน 8 อัตรา
2. อัตรา ที่จางเพิ่มใหครบทุกโรงเรียน
จํานวน 113 อัตรา
รวมงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 3,267,000 บาท
3.50 เรื่องการรายงาน และตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ของขอมูล สิ่งกอสรางในระบบ
BOBEC โดยระบบจะปด ในวันที่ 31 ต.ค. 2562 เวลา 16.30 น. ขณะนี้ มี รร.ที่ยังไม
ยืนยันขอมูลแลว จํานวน 107 รร.) ขอใหรีบดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 27 ต.ค.2562
เพื่อปองกันระบบขัดของ โดย สพฐ.จะนําขอมูลไปประมวลผล เพื่อประกอบการขอตั้ง
งบประมาณ งบลงทุน รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง ปงบประมาณ 2564 หาก รร.ไหน
ยืนยันไมทัน จะไมสามารถกรอขอมูลเพื่อของบประมาณได

-283.51 เรื่องการรายงานขอมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบ DMC ภาคเรียนที่ 2/2562 เปดระบบให
ดําเนินการยายเขา ยายออก และตรวจสอบขอมูล พรอมยืนยันขอมูลความถูกตอง โดยระบบจะ
ปด ในวันที่ 10 พ.ย. 2562 เวลา 16.30 น. เพื่อนําขอมูลไปประมวลผล จัดสรรงบฯ เงิน
อุดหนุน 30 % เพิ่มเติม หาก รร.ไหน ยืนยันในระบบไมทัน สพฐ.จะพิจารณาไมจัดสรรงบฯ ให
3.52 เรื่องการรายงานขอมูลบัญชีการศึกษา ในระบบ ระบบ e-budget ไดเปดระบบใหรายงานครั้งที่
2 ตั้งแต วันที่ 1 ต.ค.62 ปดระบบการรายงานในวันที่ 31 ต.ค.62 เวลา 16.30 น.
หนวยตรวจสอบภายใน
3.53 เรื่องเงินคงเหลือประจําวัน ของสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ใหโรงเรียน
รายงานใหทาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ทราบ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
3.54 เรื่องการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนประถมศึกษา ประจําป
2562 โดยสุมตรวจโรงเรียน 24 แหง
กลุมบริหารงานบุคคล
3.55 เรื่องการทําสัญญาจางครูธุรการโรงเรียน อัตราเงินเดือน 15,000 บาท งบประมาณ สพฐ.โอน
มาให ขอใหโรงเรียนที่มีลูกจางดังกลาว สงสัญญาจาง ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562
3.56 เรื่องการกรอกขอมูล Big Data ใหโรงเรียนดําเนินการสํารวจขอมูลขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา เขาไปกรอกขอมูลในโปรแกรม Big Data
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -ไมมีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น -ไมมีที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
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