ระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

ครั้งที่ 3/๒๕63

วันที่ 3 เมษายน 2563
ณ ห้องประชุม “อาคาร 1 ชั้น 2”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 3 เมษายน 2563
ณ ห้องประชุม “อาคาร 1 ชั้น 2” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
**************************
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
1.1.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดมีผู้ปุวยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลักษณะการแพร่ระบาดเริ่มมี
ผู้ปุวยที่ไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้ น ขอให้ปฏิบัติตามคาแนะนาของหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขและรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
1.1.2 การเตรียมการของสถานศึกษา
1. มาตรการปูองการแพร่ระบาดในสถานศึกษา
2. เตรียมการวางแผนจัดการเรียนรู้ในกรณีไม่สามารถให้นักเรียนมาเรียนปกติได้
3. การติดตามข่าวสาร หนังสือสั่งการ การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
4. การตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ / การระมัดระวังในการส่งต่อข่าวที่อาจไม่เป็นจริง
1.1.3 เรื่องการปฏิบัติในการปูองกันโรคโควิด – 19 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………....
1.1.4 เรื่องผลการตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ปุวยโรคโควิด – 19 ในเขตพื้นที่อาเภอเบญจลักษ์
…………………………………………………………………………………………………………………………....
1.2 เรื่องโครงการจิตอาสาเราทาความดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้นักเรียน จานวน 13 หลัง
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ..........................
1.3

เรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ..........................
1.4 เรื่องการวางแผน / ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ..........................
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เรื่องรายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ..........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.6 เรื่องการปรับปรุงระบบการสื่อสารพัฒนาเครื่องมือในการถ่ายทอดการคอนเฟอเรนซ์
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ..........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.7 เรื่องการดาเนินการจัดจ้าง Internet ให้โรงเรียนในเขตตรวจราชการที่ 14
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ..........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ที่ประชุม
...................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563
มติที่ประชุม ...................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3.1 เรื่องผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 ลดลงทุกวิชา รวมเฉลี่ยทุกวิชา – 4.83
- คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย -6.65
- คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ -2.80
- คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ -5.44
- คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ -4.44
- ค่าเฉลี่ยรวมเปรียบเทียบต่ากว่าระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ

-3-

-4-

3.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน
ที่

กลุ่มโรงเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

น้าตกห้วยจันทน์
ตาหนักไทร
ขุนโพธิ์ภูไพร
ภูกระจาน
ศรีรัตนะ
พนมดงรัก
เมืองกันทร์
มออีแดง
เบญจลักษ์
บึงระนาม

จานวน
ผู้เข้าสอบ
274
246
208
277
384
379
666
316
259
225

ภาษาไทย
51.57
50.22
47.93
47.54
44.84
46.46
46.57
43.74
43.82
43.24

คะแนนเฉลีย่
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
33.63
37.24
29.61
33.70
32.18
32.59
29.21
31.72
29.88
32.76
28.41
30.73
27.33
31.41
29.02
32.05
28.53
30.88
25.83
30.91

ภาษาอังกฤษ
30.37
29.89
27.17
29.61
28.34
29.01
26.65
26.37
26.17
26.11

รวมเฉลี่ย
38.20
35.85
34.97
34.52
33.96
33.65
32.99
32.80
32.35
31.52

-53.1.2 โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยรวม O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีการศึกษา 2561
(10 อันดับแรก)

1

บ้านตายู (อส.พป.32)

3

43.38

55.17

27.50

51.67 26.50 32.08

30.00

48.33 31.84 46.81

เปรียบ
เทียบ
2561
2562
14.97

2

บ้านภูดินพัฒนา

9

47.47

51.11

23.89

33.33 32.72 39.11

30.28

35.83 33.59 39.85

6.26

3

บ้านไร่เจริญ

8

59.50

56.09

15.00

42.50 36.75 33.84

37.50

34.06 37.19 41.63

4.44

4

บ้านเสาธงชัย

4

40.91

51.13

22.73

41.25 31.59 27.81

30.00

19.38 31.31 34.89

3.58

5

3

42.86

45.50

25.56

30.00 29.61 33.67

25.56

26.67 30.90 33.96

3.06

2

48.13

51.13

23.75

30.00 32.38 28.50

29.38

35.00 33.41 36.16

2.75

7

บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
บ้านน้าเย็น
(กองทัพบกอุปถัมภ์)
บ้านแก

13

42.56

49.85

23.75

29.23 33.33 33.83

27.08

24.23 31.68 34.28

2.60

8

บ้านบกห้วยโนน

4

39.42

40.44

19.17

25.00 28.17 35.44

29.58

23.75 29.08 31.16

2.07

10

41.33

44.28

25.83

30.50 34.33 27.80

24.58

31.00 31.52 33.39

1.87

4

49.69

51.13

26.11

25.00 35.67 34.88

24.72

32.50 34.05 35.88

1.83

ที่

6

จานวน
ผู้เข้าสอบ

ชื่อโรงเรียน

9

บ้านตระกาจ
บ้านชาโพธิ-์ ตาเกษ
10
(ประจวบสงเคราะห์)

3.2

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย
วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาภาษาอังกฤษ

2561

2561

2562

2561

2562

2562

2561

2562

รวม
2561

2562

เรื่ อ งผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน O-NET
ปี ก ารศึ ก ษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561
- วิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.40
- วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.21
- วิชาคณิตศาสตร์ลดลงร้อยละ 2.95
- วิชาวิทยาศาสตร์ลดลงร้อยละ 4.49
- รวมเฉลี่ยทั้ง 4 วิชาลดลง .71
- คะแนนเฉลี่ยเปรียบเทียบต่ากว่าระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ
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3.2.1 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน
ที่

กลุ่มโรงเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

พนมดงรัก
ขุนโพธิ์ภูไพร
ตาหนักไทร
ศรีรัตนะ
น้าตกห้วยจันทน์
ภูกระจาน
เมืองกันทร์
มออีแดง
บึงระนาม
เบญจลักษ์

จานวน
ผู้เข้าสอบ
165
58
51
197
78
108
108
108
59
63

ภาษาไทย
55.10
52.51
52.78
52.00
51.92
49.62
49.01
48.94
46.19
46.61

คะแนนเฉลี่ย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
21.50
29.87
23.59
29.79
22.94
29.92
20.82
29.99
21.90
28.67
21.21
27.85
21.12
28.51
20.48
27.95
19.46
25.87
18.91
28.69

ภาษาอังกฤษ
28.41
28.18
26.13
27.51
27.64
28.08
27.62
28.68
25.68
27.56

รวมเฉลี่ย
33.72
33.52
32.94
32.58
32.53
31.69
31.56
31.51
29.30
27.06

-83.2.2 โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยรวม O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีการศึกษา 2561
(10 อันดับแรก)

1

ชนะใช้กิจการ

3

47.29

73.33

21.71 26.67 36.86 39.50

23.43

37.33

32.32 44.21

เปรียบ
เทียบ
2561
2562
11.89

2

บ้านหนองยาว

2

30.82

40.50

18.91 18.00 24.73 30.00

22.36

29.00

24.20 29.38

5.17

3

บ้านคาสะอาด

5

40.80

53.20

23.20 18.40 32.40 31.30

20.80

31.20

29.30 33.53

4.23

4

บ้านเดียง (พลีศึกษา)

17

41.04

51.29

21.50 23.29 28.92 29.88

25.75

29.18

29.30 33.41

4.11

5

บ้านเสาธงชัย

7

35.00

50.14

20.67 21.14 27.00 25.57

26.00

27.71

27.17 31.14

3.98

6

บ้านชาแจงแมง

9

38.06

53.00

25.65 23.56 29.06 31.94

28.47

26.00

30.31 33.62

3.32

7

บ้านโนนสาราญ

7

50.17

60.43

23.33 23.43 31.67 28.71

24.83

28.86

32.50 35.36

2.86

8

โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี

6

45.79

54.33

22.57 22.67 34.43 30.86

23.86

28.29

31.66 34.04

2.38

9

บ้านโพธิ์กระสังข์

23

46.17

54.00

22.22 22.61 30.67 28.96

23.56

26.26

30.65 32.96

2.30

19

36.13

39.42

19.00 21.89 27.75 25.47

22.25

27.26

26.28 28.51

2.23

ที่

ชื่อโรงเรียน

10 บ้านสังเม็ก

3.3

จานวน
ผู้เข้า
สอบ

2561

2562

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย
วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาภาษาอังกฤษ

2561

2561

2562

2561

2562

2561

2562

รวม
2562

เรื่องรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้ดาเนินการทดสอบความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๒ ในวันที่ 1๒ กุมภาพันธ์ 256๓
ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา
256๒ ดังนี้
๑. โรงเรียนที่เข้าสอบ จานวน ๒๐๗ แห่ง นักเรียนเข้าสอบ จานวน ๔,๐๐๙ คน (ปกติ ๓,๗๘๖
คน , พิเศษ ๒๒๓ คน)
๒. ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๒

-9ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 256๒
ด้าน
สพป.ศก.๔
ระดับคุณภาพ
ประเทศ
เปรียบเทียบ
การอ่านออกเสียง
๖๖.๗๓
ดี
๖๘.๗๕
-๒.๐๒
การอ่านรู้เรื่อง
๗๑.๔๐
ดี
๗๒.๘๑
-๑.๔๑
รวม ๒ ด้าน
๖๙.๐๖
ดี
๗๐.๖๖
-๑.๖๐
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๒ อยู่ในระดับดี และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศยังต่ากว่าทุกด้าน
ตารางที่ ๒ การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กับ ปีการศึกษา 256๒
ด้าน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ปีการศึกษา 256๒
เปรียบเทียบ
การอ่านออกเสียง
๖๔.๕๔
๖๖.๗๓
2.19
การอ่านรู้เรื่อง
๖๙.๑๙
๗๑.๔๐
2.21
รวม ๒ ด้าน
๖๖.๘๗
๖๙.๐๖
2.19
จากตารางที่ ๒ พบว่า ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๒ เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 256๑

-10-

-11-

-12-

ลาดับ

3.3.1 รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน
เพิ่มขึ้น+
การอ่านออก
ชื่อกลุ่มโรงเรียน
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
ลดลงเสียง
2561 2562 2561 2562 2561 2562
น้าตกห้วยจันทน์ 70.18 80.70 70.88 78.60 70.53 79.65 9.12
66.31 74.94 71.13 75.25 68.72 75.10 6.38
ตาหนักไทร
67.83 67.03 73.58 75.30 70.71 71.17 0.46
ศรีรัตนะ
60.30 67.36 71.06 74.44 65.68 70.90 5.22
เบญจลักษ์
70.55 69.47 74.97 70.47 72.76 69.97 -2.79
ขุนโพธิ์ภูไพร
61.12 67.82 65.29 69.51 63.20 68.66 5.46
ภูกระจาน
71.93 65.38 73.29 71.06 72.61 68.22 -4.39
พนมดงรัก
60.59 69.46 65.06 66.88 62.83 68.17 5.35
มออีแดง
66.65 62.74 69.47 71.04 68.06 66.89 -1.17
เมืองกันทร์
58.27 60.94 62.44 65.83 60.36 63.39 3.03
บึงระนาม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.4 เรื่องสรุปผลการประเมินผลการอ่านและเขียนคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562
ผลการประเมิน (คน)
จานวนนักเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ดีมาก
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
1. เมืองกันทร์
696
436
136
57
67
2. มออีแดง
394
246
70
33
45
3. พนมดงรัก
466
276
109
38
43
4. บึงระนาม
272
188
44
26
14
5. ภูกระจาน
361
228
59
30
44
6. ตาหนักไทร
423
270
70
45
38
7. ขุนโพธิ์ภูไพร
318
259
24
14
21
8. น้าตกห้วยจันทน์
383
269
60
19
35
9. ศรีรัตนะ
544
371
65
45
63
10. เบญจลักษ์
313
205
57
28
23
รวม(247 ห้องเรียน)
4170
2748
694
335
393
ร้อยละ
65.90
16.64
8.03
9.43
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3.5

จากตาราง ผลการทดสอบการอ่านและเขียนคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่
2/2562 ดังนี้
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด 4170 คน
- ผลการสอบ ดีมาก 2748 คน คิดเป็น ร้อยละ 65.90
- ผลการสอบ ดี
694 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.64
- ผลการสอบ พอใช้ 335 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.03
- ผลการสอบ ปรับปรุง 393 คน คิดเป็น ร้อยละ 9.43
มีห้องเรียน ป.1 ทั้งหมด 247 ห้องเรียน อ่านและเขียนคาพื้นฐานได้ 100% จานวน 57
ห้องเรียน
หมายเหตุ
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ในระดับ ดีมาก และดี
= อ่านออกและเขียนได้
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ในระดับ พอใช้ ปรับปรุง
= อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้
เรื่องผลการประกวดคัดลายมือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
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-15รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 9 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุม “อาคาร 1 ชั้น 2” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
**************************
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่ อ งการรั บ เข็ ม ที่ ร ะลึ ก สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานให้กับบุคลการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรี ส ะเกษ เขต 4 ในฐานะเป็ น ผู้ ที่ ถ วายงานและเป็ น ผู้ ป ระสานงาน เมื่ อ ครั้ ง ทรงเสด็ จ
พระราชดาเนิ น ไปทรงปฏิบั ติพระราชกรณี ย กิจในพื้นที่ จังหวั ดศรี ส ะเกษ เมื่ อ วัน อังคารที่ 5
มีน าคม 2562 ณ วัดบ้ านกระบี่ (โรงเรียนกันทรลั กษ์ธรรมวิทย์) อาเภอกันทรลั กษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ จานวน 15 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
2. นายธีรวัฒน์ คาศรี
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
3. นางสาวมยุรี สารีบุตร
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4. นางตันหยง กิ่งบรรเทา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
5. นางรุ่งอรุณ บุญไว
รักษาการในตาแหน่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
6. นางสาวประพิณ จินตวรรณ ศึกษานิเทศก์
7. นางสุมาลี แก้วโมกข์
ผอ.โรงเรียนบ้านตานวน
8. นางธัญรดา บุญโต
รักษาการในตาแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. นางรุ่งนภา งามสง่า
นักวิชาการศึกษา
10. นางสุชัญญา รักษาวงษ์
นักทรัพยากรบุคคล
11. นางสาวชยานี ธีรภูวนัตน์ ศึกษานิเทศก์
12. นางราตรี แทนคา
ศึกษานิเทศก์
13. นายเพชร วงพรมมา
ผอ.โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
14. นางพัณธิมาภรณ์ ดวงมณี เจ้าพนักงานธุรการ
15. นางชลลัดดา เปี่ยมอักโข ข้าราชการบานาญ
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1.3

1.4

1.5
1.6

เรื่องมอบทุนของกองทุนสานฝันปันน้าใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน
ขาดแคลน ครั้งที่ ๒/25๖๓ มีจานวน 8 ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. เด็กชายพีรพัฒน์ ประสมศรี ชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านตาแท่น กลุ่มมออีแดง
2. เด็กหญิงสุณิสา หวนคะนึง ชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านโดนอาว กลุ่มพนมดงรัก
3. เด็กหญิงนิราวรรณ เพิ่มผล ชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านซาผักแว่น – นาซา กลุ่มภูกระจาน
4. เด็กชายธรรมรัฐ บุญรอด ชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กลุ่มตาหนักไทร
5. เด็กชายกิตติพงษ์ ปรางศรี ชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านกันจด กลุ่มน้าตกห้วยจันทน์
6. นายสราวุฒิ โยธา ชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านปุน กลุ่มศรีรัตนะ
7. เด็กชายวีรภัทร ศิริเวช ชัน้ ป.1 โรงเรียนบ้านคากลาง กลุ่มเบญจลักษ์
8. เด็กหญิงทิพมนต์ ศิริปี ชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านหนองฮาง กลุ่มเบญจลักษ์
เรื่ อ ง นายเสนี ย์ เรื อ งฤทธิ์ ร าวี รั บ มอบเงิ น สนั บ สนุ น โครงการกองทุ น สานฝั น ปั น น้ าใจ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จาก (1) นางนางชลลัดดา เปี่ยมอักโข ข้าราชการบานาญ จานวน 2,000
บาท (2) ผู้จัดการร้าน CHICK Kantharalak จานวน 10,000 บาท ขอขอบคุณทั้ง 2 ท่าน
เรื่องมอบของที่ระลึกผู้ให้การสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี
สาธารณสุขอาเภอกันทรลักษ์
2. นายธีรวัฒน์ คาศรี
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
3. นางสาวมยุรี สารีบุตร
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4. นายเพชร วงพรมมา
ผอ.โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
5. นางสุธัญญา ทาทอง
กรรมการออมทรัพย์ครูจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง นางรุ่งนภา งามสง่า นักวิชาการศึกษา ชานาญการ ขอมอบเงินเพื่อช่วยเหลือสมทบ
โครงการจิตอาสาเราทาความดีด้วยหัวใจซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน จานวน 1,000 บาท
เรื่อง นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี สาธารณสุขอาเภอกันทรลักษ์ บรรยายให้ความรู้เพื่อเป็นการปูองกันการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด – 19) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบ
1.6.1 วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สานักงานสาธารณสุขอาเภอกันทรลักษ์ ได้รับรายงานจาก
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ว่ามีคนไข้หญิงไทย อายุ ๓๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๖ ตาบลละลาย
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
มา ๑ วัน และให้ประวัติว่าเดินทางกลับมาจากทางานที่ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

-17โดยผ่านระบบคัดกรองผู้เดินทาง ไม่มีไข้ และไม่ถูกกักไว้สังเกตอาการ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. เข้ารับการรักษาที่โรงพบาลกันทรลักษ์ ด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
แพทย์ให้พักรักษาที่ห้องผู้ปุวยแยกโรค และเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ อยู่ระหว่าง
รอผลตรวจ ทีม S R R T อาเภอกันทรลักษ์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกเจริญ
ได้ออกคัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านผู้ปุวยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ พบว่ามีผู้สัมผัสโรคร่วม 11 ราย วัดอุณหภูมิร่างกาย และสอบถามอาการ ไม่มีผู้มีอาการ
ไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ (ไอ น้ามูก เจ็บคอ หายใจเร็วหรือหายใจลาบาก) และได้
ให้คาแนะนาให้สังเกตอาการตนเอง ควรอยู่แต่ในที่พักอาศัย วัดไข้ตนเองด้วยปรอทวัดไข้ทุกวัน
จนครบ ๑๔ วัน เน้นมาตรการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือและใช้หน้ากากอนามัย หากมีอาการไข้
ไอ จาม มีน้ามูก ให้รีบไปพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขทันที และได้ให้สุขศึกษาในกลุ่ม
อสม.ผู้ น าชุ ม ชนและครู ในการปู อ งกั น ตนเอง เน้ น มาตรการ กิ น ร้ อ น ช้ อ นกลาง ล้ า งมื อ
ใช้ ห น้ า กากอนามั ย และประชาสั ม พั น ธ์ ใ นชุ ม ชน ถ้ า มี คนไทยที่ ท างาน (ผิ ด กฎหมายและ
ถูกกฎหมาย) ประเทศเสี่ยง เดินทางกลับมา ขอให้ประสาน ผญบ. / สั่งการ อสม. ให้เฝูาระวัง
ต้ อ งสแกนในพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ รู้ ใ ห้ เ ร็ ว ออกให้ ค าแนะน าเร็ ว ให้ กั ก ตั ว อยู่ ที่ บ้ า น ๑๔ วั น
หากจ าเป็ น ต้องออกไปนอกบ้านต้องสวมหน้ากากผ้ า หากมีอาการคล้ ายไข้ห วัด ต้องรีบแจ้ง
อสม./เจ้าหน้าที่ รพ.สต. โดยด่วน ช่วงที่กักตัวที่บ้าน ให้ปฏิบัติตามคาแนะนา และงดแชร์ ข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงที่อาจจะสร้างความตื่นตระหนกให้คนในชุมชุน และอาจมีความผิดทาง
พรบ.คอมพิวเตอร์ได้
1.6.2 สืบเนื่องที่มีการแชร์ภาพและข้อความผ่านสื่อออนไลน์ ว่าโรงพยาบาลกันทรลักษ์พบ
ผู้ปุวยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ซึ่งผลทาให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ผู้
ทราบข่าว ซึ่งโรงพยาบาลกันทรลักษ์ขอแจ้งว่าผู้ปุวยที่สงสัยตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโคโรน่ า ฯ ทั้งนี้
จึงขอความร่วมมือประชาชนอย่าตื่นตระหนก กรณีประชาชนผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่เป็น
พื้นที่เสี่ยง ขอความร่วมมือสังเกตอาการตนเอง จนกว่าจะครบ 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้
รีบแจ้งมาที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โทรแจ้ง 045 661663 หรือ 045 662123 ต่อ 1204
ซึ่งทางโรงพยาบาลกันทรลักษ์ได้แจ้งประกาศของทางโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ประกาศ ณ วันที่ 4
มีน าคม 2563 เวลา 18.30 น. เกี่ ยวกับ เรื่อ งดั งกล่ า วข้า งต้ นให้ ประชานได้ รั บทราบโดย
ทั่วกันแล้ว

-181.6.3 ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 คือไวรัสในกลุ่มโคโรน่าที่เพิ่งมีการค้นพบใหม่ (ไม่เคย
มีการพบเชื้อนี้ในคนมาก่อน) โดยพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเปุย สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในช่วงปลายปี 2019 คาแนะนาในการปูองกันตนเองจากไวรัส (1) การล้างมืออย่างถูกวิธีต้อง
ล้างด้ว ยสบู่ ใช้เวลาในการฟอกมือนานประมาณ 15 วินาที หรื อล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
ประมาณ 10 มิลลิลิตร ใช้เวลาประมาณ 15 – 25 วินาที โดยไม่ต้องล้างมือซ้าด้วยน้า และไม่
ต้องเช็ดด้วยผ้าเช็ดมือ (2) การสวมหน้ากากอนามัย ควรให้สีด้านเข้มออกด้านนอกเสมอ คลุมให้
ปิดจมูก ปาก คาง คล้องหู โดยเปลี่ ยนทุกวันและทิ้งลงใยภาชนะที่มี ฝ าปิด (3) การไอ จาม
ที่ถูกวิธี เมื่อรู้สึกว่าจะไอ จาม ควรหากระดาษชาระ หรือทิชชู่ มาปิดปาก เพื่อปูองกันไม่ให้เชื้อ
โรคกระจาย แล้วนาไปทิ้งในถังขยะปิดให้เรียบร้อย หรือเมื่อรู้สึกว่าจะไอ จาม แล้วไม่มีกระดาษ
ช าระ ควรใช้การไอ จามใส่ ข้อศอก โดยยกแขนข้า งใดข้างหนึ่งมาจับไหล่ ตัว เองฝั่ งตรงข้าม
และยกมุมข้อศอกปิดปากและจมูกตนเองก่อนจาม ไอทุกครั้งไม่ควรไอ จามใส่มือ หลังจากไอ
จามเสร็จแล้ว ควรรีบล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อกาจัดเชื้อ
โรคไม่ให้แพร่กระจาย
1.6.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่อ
อันตราย กรณีโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือโควิด – 19 พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 3
มีนาคม 2563 ให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรดังต่อไปนี้เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า2019 หรือโควิด – 19
1. ญี่ปุน
2. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี
3. สาธารณรัฐเกาหลี
4. สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
5. ไต้หวัน
6. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
7. สาธารณรัฐสิงคโปร์
8.สาธารณรัฐอิตาลี
5. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

-191.6.5 สถานการณ์ทั่ว โลกจะมีผู้เสียชีวิตประมาณ 10,000,000 – 100,000,000 คน
ถ้าระยะระบาดเข้าสู่เฟสที่ 3 และโรงเรียนถ้ามีเด็กที่ปุวยให้หยุดเรียนแล้วพักที่บ้านไม่ต้องมา
โรงเรี ย นแม้ จ ะไม่ มี เ ชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า ฯ ก็ ต าม เพราะกลั ว เชื้ อ โรคอาจจะหลายพั น ธุ์ ไ ด้
โดยสามารถแจ้ ง เบาะแสเรื่ อ งไวรั ส โคโรน่ า ฯ ได้ โ ดยตรงกั บ สาธารณสุ ข อ าเภอกั น ทรลั ก ษ์
นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี โทรศัพท์ 089 – 7195025 หรือ 081 – 9777501
1.7 เรื่ องขอฝากเรื่ องโรคไข้เลือดออก วันที่ 8 – 14 มีนาคม 2563 ขอความร่ว มมือ โรงเรียน
ร่วมกันรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกร่วมกัน
1.8 เรื่องขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ และ นายธวัชชัย คาวงศ์
ที่ได้เข้ารับตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
และให้รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ ฯ พบปะพูดคุยแนะนาตัวเองกับผู้บริหารสถานศึกษา
และคณะครู
1.8.1 นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ ฯ มีความยินดีและ
ดี ใ จที่ ไ ด้ รั บ ต าแหน่ ง โดยกลุ่ ม งานที่ ไ ดรั บ มอบหมายให้ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบ กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม
การจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ดูแล
รั บ ผิ ด ชอบกลุ่ ม โรงเรี ย นในอ าเภอขุ น หาญ 3 กลุ่ ม และขอความร่ ว มมื อ ผอ.กลุ่ ม งาน
และ ผอ.กลุ่มโรงเรียน ในการปฏิบัติราชการเพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
1.8.2 นายธวัชชัย คาวงศ์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ ฯ มีความยินดีและดีใจที่ได้รับ
ตาแหน่ง โดยกลุ่มงานที่ไดรับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริม
การศึ ก ษาทางไกลเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และกลุ่ ม บริ ห ารงานการเงิ น และ
สินทรั พย์ กลุ่มโรงเรีย นที่ดูแลรับผิดชอบ กลุ่มศรีรัตนะ กลุ่ มเบญจลักษ์ และกลุ่มภูกระจาน
และการดาเนินงานต่างๆในการทางาน ขอความร่วมมือกับทุกฝุายเพื่อที่จะได้พัฒนางานและ
ขับเคลื่อนการศึกษาของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ต่อไป
1.9 เรื่ อ งแนวปฏิ บั ติ ก ารปู อ งไวรั ส โคโรน่ า 2019 หรื อ โควิ ด – 19 โดยความร่ ว มมื อ โรงเรี ย น
ดาเนินการดังนี้
1. ให้ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย
2. เจลล้างมือ น้ายาฆ่าเชื้อ ให้มีไว้ในโรงเรียน
3. หากมีสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงให้นักเรียนหยุดเรียนได้ทันที
4. ครูที่จะเดินทางไปต่างประเทศต้องขออนุญาต ผอ.สานักงานเขตพื้นที่
5. ผู้ใดที่เดินทางไปต่างประเทศต้องกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน
1.10 เรื่องขอเชิญชวนเที่ยวชมงานเทศกาลดอกลาดวนบาน ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2563
เวลา 18.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
1.11 เรื่องการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะเปิดรับ
สมัครถึงวันที่ 14 มีนาคม 2563

-201.12 เรื่องปีแห่งคุณภาพการให้บริการ มี 2 ส่วน ดังนี้ (1) ใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 การให้บริการ
ต่า งๆ ที่ บุ ค ลากรต้ องทา (2) ให้ บ ริ การคุ ณภาพผู้ เ รีย น การศึก ษา 4 อย่ าง การอ่า น เขี ย น
คิดคานวณ และทักษะชีวิต
1.13 เรื่องเทคโนโลยีพิชิตเทคโนโลยี ให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
1.14 เรื่องอีซี่อิงลิชครูและนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ภายใน 3 ปี และมุ่งให้ครูจัดการ
เรียนรู้อย่างมืออาชีพ
1.15 เรื่องโครงการจิตอาสาเราทาความดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน โดยเชิญเลขาธิการ กพฐ.
เป็นประธานในการมอบบ้าน ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 การมอบเกียรติบัตรให้กลุ่มรายงาน
ชื่อผู้บริจาคมาให้กลุ่มส่งเสริม ฯ ก่อน เพื่อทาเกียรติบัตร
1.15.1 มอบบ้านจริง 1 หลัง ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.15.2 เลขาธิการ กพฐ. ชมนิทรรศการที่โรงเรียนอนุบาลดารงราชานุสรณ์ (1) การมอบบ้าน
(2) นวัตกรรมการศึกษา (3) ผลงาน ต่างๆ ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
1.15.3 มอบเกียรติบัตร มอบบ้านทั้ง 12 หลัง
1.15.4 ในช่วงบ่าย เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนแสนคาหนองศาลา ซึ่งเป็น
โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
1.16 เรื่องการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 ต้องการให้เอาผล
การสอบมาวิเคราะห์เพื่อนามาพัฒนาในปีต่อไป
1.17 เรื่องการสอบ NT ไม่มีการตั้งงบประมาณสาหรับกรรมการ ไม่มีค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ
1.18 เรื่องการหักเงินให้เหลือในบัญชี 30 % ตามคาสั่งศาลปกครอง ให้ดาเนินการดาวน์โหลด
แอปพลิเคชั่นเพื่อโอนเงินหักชาระหนี้ให้กับธนาคาร
1.19 เรื่องมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2563 นี้ มีระยะเวลา
ในการที่ จ ะบริ ห ารเงิ น งบประมาณ 6 เดื อ นเศษๆ ให้ โ รงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณเร่ ง รั ด
ดาเนินการตามขั้นตอน โดยให้กลุ่มบริหารงานการเงิน ฯ รายงานการดาเนินการของโรงเรียนทุก
สัปดาห์
1.20 เรื่องการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ จะเริ่มดาเนินการประเมิน 10 – 18 มีนาคม 2563
1.21 เรื่องตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างโรงเรียนบ้านจานันสายเจริญ โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคาโปรย
โรงเรียนบ้านเดื่อ ว่าง 3 ตาแหน่ง เนื่องจากได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น รอง ผอ.สานักงานเขต
พื้ น ที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ จ ะประกาศต าแหน่ ง ว่ า งส าหรั บ ผู้ ป ระสงค์ จ ะย้ า ยเข้ า ในเร็ ว ๆนี้
และ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนเปือย ซึ่งตาแหน่งว่าง และได้ประกาศตาแหน่งว่างไปก่อนแล้ว ไม่มีผู้
ขอย้ ายเข้า ก็จ ะเสนอไป กศจ. เพื่อบรรจุผู้ บริห ารใหม่ต่อไป และกรณีโ รงเรียนโชติพันธ์ที่
ตาแหน่ง ผอ.โรงเรียนว่าง เนื่องจากลาออก แต่เป็นการลาออกในปีเกษียณ นักเรียนไม่ถึง 120
คน ไม่สามารถรับย้ายและบรรจุ ผอ.โรงเรียนได้

-211.22 เรื่องการปูองกันภัยในฤดูแล้ง เช่น พายุฝนพายุฤดูร้อน ให้มีการเฝูาระวังหากเกิดเหตุให้โรงเรียน
รายงานสานักงานเขตพื้นที่ทราบทันที
1.23 เรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างสานักงานเขตพื้นที่กับ ผอ.โรงเรียน เนื่องจากบางท่านเปลี่ยนเบอร์
โทรศัพท์และบางท่านยังไม่ได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ ให้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ได้ที่กลุ่มอานวยการ
1.24 เรื่อง รายงานสถานภาพสมาชิก ช.พ.ค. จังหวัดศรีสะเกษ ประจาเดือน มกราคม 2563 ช.พ.ค.
หักเงิน สงเคราะห์รายศพ 630.00 บาท
สมาชิก ช.พ.ค. ยกมาจากเดือนที่แล้ว
จานวน
20,457
ราย
สมาชิก ช.พ.ค. เข้าใหม่
จานวน
11
ราย
สมาชิก ช.พ.ค. ย้ายเข้า
จานวน
4
ราย
สมาชิก ช.พ.ค. ขอกลับ
จานวน
2
ราย
สมาชิก ช.พ.ค. ย้ายออก
จานวน
11
ราย
สมาชิก ช.พ.ค. จาหน่าย (ถึงแก่กรรม)
จานวน
16
ราย
สมาชิก ช.พ.ค. จาหน่าย (ถอนชื่อ/สมัครซ้า/ลาออก) จานวน
ราย
ยอดคงเหลือ
จานวน
20,447
ราย
จังหวัดเก็บเงินสงเคราะห์รายศพได้
จานวน
19,348
ราย
สมาชิก ช.พ.ค. ทดรองจ่าย
จานวน
25
ราย
เก็บไม่ได้ (ค้างชาระ)
จานวน
1,074
ราย
คิดเป็นร้อยละ
1.25 เรื่องการหักเงินสงเคราะห์รายศพ 304.00 บาท
สมาชิก ช.พ.ส. ยกมาจากเดือนที่แล้ว
จานวน
สมาชิก ช.พ.ส. เข้าใหม่
จานวน
สมาชิก ช.พ.ส. ย้ายเข้า
จานวน
สมาชิก ช.พ.ส. ขอกลับ
จานวน
สมาชิก ช.พ.ส. ย้ายออก
จานวน
สมาชิก ช.พ.ส. จาหน่าย (ถึงแก่กรรม)
จานวน
สมาชิก ช.พ.ส. จาหน่าย (ลาออก/หย่า/สมัครซ้า/ถอนชื่อ) จานวน
ยอดคงเหลือ
จานวน
จังหวัดเก็บเงินสงเคราะห์รายศพได้
จานวน
สมาชิก ช.พ.ส. ทดรองจ่าย
จานวน

94.62
10,023
1
4
4
8
3
10,013
9,608
5

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

-22เก็บไม่ได้ (ค้างชาระ)
จานวน
400
ราย
คิดเป็นร้อยละ
95.95
1.26 เรื่องการแสดงจานวนสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ทั่วประเทศ ประจาเดือน มกราคม 2562
ช.พ.ค.
1. จานวนสมาชิกยกมาจากงวดก่อน
945,073
ราย
2. จานวนสมาชิกเข้าใหม่
231
ราย
3. จานวนสมาชิกขอกลับ
39
ราย
4. จานวนสมาชิกจาหน่าย
676
ราย
5. จานวนสมาชิกเมื่อวันสิ้นงวด
944,667 ราย
หมายเหตุ
(1) คาว่างวด หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 20
มกราคม 2563
(2) จานวนสมาชิกจาหน่ายระหว่างงวดประกอบด้วยสาเหตุ ดังนี้
ถึงแก่กรรม
625 ราย
ลาออก
51
ราย
พ้นจากสภาพสมาชิก
ราย
สมัครซ้า
ราย
(3) จานวนสมาชิกที่พ้นสภาพสมาชิกภาพ ตั้งแต่เริ่มดาเนินกิจการถึงสิ้นงวด
มกราคม 2563 มีจานวน 280,658 ราย
เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ครอบครัวของสมาชิกมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตาม
ระเบียบ ช.พ.ค. แยกเงินสงเคราะห์เป็น 2 ประเภท
1. เงินสงเคราะห์จัดการศพ ศพละไม่เกิน 200,000 บาท
2. เงินสงเคราะห์ ครอบครัว จานวนเงินตามที่เก็บได้จากเพื่อนสมาชิกที่มีชีวิตอยู่ โดยหักค่า
จัดการศพ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการแล้วประมาณ 700,000 บาท
ช.พ.ส.
1. จานวนสมาชิกยกมาจากงวดก่อน
389,769
ราย
2. จานวนสมาชิกเข้าใหม่
52
ราย
3. จานวนสมาชิกขอกลับ
16
ราย
4. จานวนสมาชิกจาหน่าย
374
ราย
5. จานวนสมาชิกเมื่อวันสิ้นงวด
389,463
ราย

-23หมายเหตุ
(1) คาว่างวด หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 20
มกราคม 2563
(2) จานวนสมาชิกจาหน่ายระหว่างงวดประกอบด้วยสาเหตุ ดังนี้
ถึงแก่กรรม
309 ราย
ลาออก
12
ราย
ถอนชื่อ
22 ราย
หย่ากับคู่สมรส
31 ราย
สมัครซ้า พ้น
ราย
จากสภาพสมาชิก
ราย
(3) จานวนสมาชิกที่พ้นสภาพสมาชิกภาพ ตั้งแต่เริ่มดาเนินกิจการถึงสิ้นงวด
มกราคม 2563 มีจานวน 106,730 ราย
เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ครอบครัวของสมาชิกมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตาม
ระเบียบ ช.พ.ส. แยกเงินสงเคราะห์เป็น 2 ประเภท
1. เงินสงเคราะห์จัดการศพ ศพละไม่เกิน 100,000 บาท
2. เงินสงเคราะห์ ครอบครัว จานวนเงินตามที่เก็บได้จากเพื่อนสมาชิกที่มีชีวิตอยู่ โดยหักค่า
จัดการศพและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการแล้วประมาณ 270,000 บาท
1.27 เรื่องการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค./ช.พ.ส. ประจาปี 2563
ประจาเดือน
ช.พ.ค.
ช.พ.ส.
มกราคม
630.00
304.00
กุมภาพันธ์
625.00
309.00
รวม
1,255.00
613.00
1.28 เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
1. กรณีไม่ได้ระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว (ภายใต้บังคับข้อ 8 แห่งระเบียบ ช..พ.ค.
พ.ศ.2561) เงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แบ่งจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. กรณีสมาชิกภาพ ช.พ.ค. มีคู่สมรส และมีบุตรไม่เกินสองคน เงินสงเคราะห์ครอบครัว
แบ่งออกเป็นสองส่วน ให้เป็นของคู่สมรสหนึ่งส่วน และเป็นของบุตรหนึ่งส่วน
2. กรณี ส มาชิ ก ภาพ ช.พ.ค. มี คู่ ส มรส และมี บุ ต รเกิ น กว่ า สองคน เงิ น สงเคราะห์
ครอบครัวแบ่งออกเป็นสามส่วน ให้เป็นของคู่สมรสหนึ่งส่วน เป็นของบุตรสองส่วน

-243. กรณีส มาชิกภาพ ช.พ.ค. มีคู่ส มรส และมีบุตรไม่เกินสองคน และมีบิดา มารดา
เงินสงเคราะห์ครอบครัวแบ่งออกเป็นสองส่วน ให้เ ป็นของคู่สมรสหนึ่งส่วน เป็นของบิดามารดาและบุตร
หนึ่งส่วน
4. กรณีสมาชิกภาพ ช.พ.ค. มีคู่สมรส และมีบุตรเกินกว่าสองคน และมีบิดา มารดา
เงินสงเคราะห์ครอบครัวแบ่งออกเป็นสามส่วน ให้เป็นของคู่สมรสหนึ่งส่วน เป็นของบิดามารดาและบุตร
สองส่วน
5. กรณีสมาชิกภาพ ช.พ.ค. มีคู่ สมรส และมีบิดา มารดา เงินสงเคราะห์ครอบครัวแบ่ง
ออกเป็นสี่ส่วน ให้เป็นของคู่สมรสสามส่วน เป็นของบิดามารดาหนึ่งส่วน
6. กรณีสมาชิกภาพ ช.พ.ค. มีบุตร และมีบิดา มารดา เงินสงเคราะห์ครอบครัวแบ่ง
ออกเป็นห้าส่วน ให้เป็นของบุตรสี่ส่วน ให้เป็นของบิดามารดาหนึ่งส่วน
7. ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวเป็นผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตร ให้เงิน
สงเคราะห์ครอบครัวทั้งหมดใดตกเป็นของผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตร หากมีผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตร
หลายคน ให้ได้รับส่วนแบ่งคนละหนึ่งส่วนเท่าๆกัน
8. ในกรณี ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น สงเคราะห์ ค รอบครั ว เป็ น ผู้ อุ ป การะ ให้ เ งิ น สงเคราะห์
ครอบครัวทั้งหมดตกเป็น ของผู้ อุปการะ หากมีผู้อุปการะหลายคน ให้ได้รับส่วนแบ่งคนละหนึ่งส่ว น
เท่าๆกัน
เงินส่วนแบ่งในส่วนของบุตร รวมทัง้ ในส่วนของบิดามารดาและบุตรตามวรรคหนึ่งทุกกรณีให้แบ่ง ดังนี้
1. เงินส่วนแบ่งในส่วนของบุตร ให้บุตรได้รับส่วนแบ่งคนละหนึ่งส่วนเท่าๆกัน เว้นแต่
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ยังคงศึกษาอยู่และมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปี ให้
ได้รับคนละสองส่วน
2. เงินส่วนแบ่งในส่วนของบิดามารดาและบุตร ให้บิดามารดาและบุตรได้รับส่วนแบ่ง
คนละหนึ่งส่วนเท่าๆกัน เว้นแต่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ยังคงศึกษาอยู่
และมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีให้ได้รับคนละสองส่วน
2. กรณีร ะบุผู้ มีสิ ทธิรั บ เงินสงเคราะห์ ครอบครัว (ภายใต้ข้อบังคับข้อ 17 หรือข้อ 18 แห่ ง
ระเบียบ ช.พ.ค. พ.ศ.2561) เงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แบ่งจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. กรณีระบุบุคคลในลาดับเดียวกันหลายคน ให้แบ่งจ่ายคนละเท่าๆ กัน โดยให้จ่าย
บุคคลในลาดับ 8 (1) ก่อน เว้นแต่ไม่มีบุคคลตามข้อ 8 (1) ให้จ่ายบุคคลตามข้อ 8 (2) ถ้าไม่มีบุคคลตาม
ข้อ 8 (1) และข้อ 8 (2) ให้จ่ายบุคคลตามข้อ 8 (3)

-252. กรณีผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามที่สมาชิก ช.พ.ค.ระบุไว้ ผู้ใดถึงแก่ความ
ตายไปก่อนสมาชิก ช.พ.ค. ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ผู้มีสิทธิรับเงินที่ยังมีชีวิตอยู่ตามที่สมาชิก
ช.พ.ค. ระบุไว้คนละหนึ่งส่วนเท่าๆกัน
3. กรณี ผู้ มี สิ ท ธิรั บเงิน ตามที่ ส มาชิ ก ช.พ.ค. ระบุ ไว้ ถึง แก่ ความตายไปก่ อนสมาชิ ก
ช.พ.ค. ทั้งหมด ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามหลักเกณฑ์การแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว
กรณีสมาชิก ช.พ.ค. ไม่ได้ระบุผู้มีสิทธิรับเงิน
1.29 เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส.
การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร ช.พ.ส. ผู้มีสิทธิ
รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว คือ คู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส. ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
กรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับเงินก่อนหลังตามระเบียบ โดยให้
ได้รับส่วนแบ่งคนละเท่าๆกัน
1. บุตรของสมาชิก และบุตรของคู่สมรสสมาชิก ช.พ.ส.
2. บิดามารดาของสมาชิก ช.พ.ส. และบิดามารดาของคู่สมรสสมาชิก ช.พ.ส.
3. ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตรของสมาชิก ช.พ.ส.
4. ผู้อุปการะสมาชิก ช.พ.ส.
5. ผู้มีสิทธิรับเงินตามที่ผู้ถึงแก่กรรมได้ระบุไว้ (ขอดารงกรณีหย่า/ช.พ.ส.สืบแทน)
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
นายธีรวัฒน์ คาศรี รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
3.1 เรื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด – 19) ที่มีผู้ติดเชื้อ
กระจายไปยังหลายประเทศทั่วโลก กรณีที่ข้าราชการที่เดินทางไปต่างประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุ ข ต้องกักตั วเองเป็นระยะเวลา 14 วัน การกั กบริ เวณหรือการถูกคัดกรองโดย
สาธารณสุ ข ถ้ าเกิ ดว่ าติดเชื้ อหรื อมีภาวะเสี่ ยง ในช่ วงเวลาดังกล่ าวก็ถื อว่ าไม่ ได้มาปฏิ บั ติราชการ
ให้ รายงานพฤติ การณ์ ของตนเองต่ อผู้ บั งคั บบั ญชาทราบและอนุ ญาตให้ ลา แต่ ถื อว่ าไม่ เป็ นวั นลา
ซึ่งการอนุญาตให้ลาจากกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าเป็นการอนุญาตให้ลาเหตุมาจากพฤติการณ์พิเศษ

-26และกรณี ข้ าราชการที่ มี พฤติ การณ์ประมาทเลิ นเล่ อไม่ ปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบของทางราชการเกี่ ยวกั บ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด – 19) หากพบว่าข้าราชการรายดังกล่าวปุวยติดเชื้อแล้วไม่มา
ปฏิบัติราชการ ให้ถือว่าเป็นวันลากิจ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3.2 การปฏิ บั ติ ง านการนิ เ ทศการจั ด การศึ ก ษา ของกลุ่ ม นิ เทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษา
3.2.1 ข้อค้นพบ
๑. โรงเรียนมีการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยได้นาผลการทดสอบ
สอบ O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมาและ Test blue printเป็นแนวทางในการวางแผนการ
ดาเนินงาน
2. โรงเรียนเน้นการอ่านออกเขียนได้ การคิดเลขเป็นและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
3. มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทุกโรงเรียน
4. ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ปัญหาการจัดเรียนรู้ของตนเอง
5. ครูสามารถค้นหาวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน
6. เมื่อมีการสะท้อนผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถบอกได้ว่ามีประเด็นใด
ที่สามารถทาได้อีกและประเด็นใดที่ต้องปรับปรุง
7. โรงเรียนมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
8. มีการจัดการเรียนรู้ตามแผน IEP สาหรับนักเรียนเรียนร่วมที่มีการคัดกรองและนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ
9. การนิเทศภายในส่วนมากใช้การประชุมด้วยกระบวนการ PLC
10. โรงเรียนมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยตรวจสอบองค์ประกอบ สาระสาคัญและพบว่า
สามารถนาผลมาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องโดยเฉพาะในส่วนที่มีการปรับปรุง ในสาระที่ ๕
(ภูมิศาสตร์) และหลักสูตรปฐมวัย ๒๕๖๐
11. มีการเพิ่มกิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่องในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และรายวิชาอ่าน
เขียนสร้างสรรค์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
12. โรงเรียนมีการทาข้อตกลงกับองค์กรชุมชนในท้องถิ่นในการร่วมพัฒนา
13. การศึกษาเพื่ออาชีพ มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติม คือ การเขียนแบบ การพิมพ์ดีดภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง
14. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV และ DLIT เพื่อแก้ปัญหาครูผู้สอนไม่ครบชั้นและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
15. การดาเนินงานโรงเรียนสุจริตด้วยกิจกรรมบริษัทสร้างการดีต่อเนื่อง
16.การเพิ่มสาระการงานอาชีพในท้องถิ่นที่เน้นการปฏิบัติจริงให้สอดรับกับโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล

-273.2.2 ปัญหาที่พบจากการนิเทศ
1. โรงเรียนยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๔ ซึ่งเกิดความลังเล สงสัย
และไม่แน่ใจในการประเมิน
2. โรงเรียนยังกาหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาที่ยังไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการ
3. โรงเรียนยังกาหนดจุดประสงค์วิธีการและเครื่องมือในบางโครงการและกิจกรรมไม่สะท้อน
เปูาหมายและขาดความชัดเจนตามวิสัยทัศน์
4. โรงเรียนบางแห่งยังขาดความตระหนักและรับรู้ว่าทุกโรงเรียนต้องเข้าร่วมดาเนินการตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต
5. ปัญหาในชั้นเรียนที่พบคือ ประเด็นการใช้คาถามของครูที่ใช้คาถามความรู้ความจามากกว่า
คาถาม การนาไปใช้ การประยุกต์ต่อยอดสร้างสรรค์ของนักเรียน และช่วยนักเรียนตอบโดยไม่ให้
โอกาสในการคิดคาตอบ ส่วนนักเรียนที่นั่งหน้าชั้นและมีความตั้งใจจะเรียนรู้ได้ ส่วนนักเรียนที่
ไม่ให้สนใจจะไม่สามารถตอบคาถามได้
3.2.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. ข้อเสนอแนะด้านหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาก่อนใช้และหลัง
ใช้หลักสูตร ควรมีการจัดทาเอกสารประกอบหลักสูตรที่ชัดเจนและให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคน
ควรรับรู้ รับทราบและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษา
2. ข้อเสนอแนะด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษา ควรให้ข้อเสนอแนะสร้างความเข้มแข็งระบบ
ประกันภายในเข้มแข็ง ก็จะสะท้อนไปถึงระบบประกันคุณภาพภายนอก
3. ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนควรมีการคัดกรองเด็กที่มีทักษะทางคณิตศาสตร์/
วิทยาศาสตร์
4. ข้อเสนอแนะด้านการจัดการเรียนรู้ก่อนการจัดกิจกรรมการสอนควรให้เด็กได้ทาแบบฝึกคิดเลข
เร็วการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน การคิด
3.3 ผลการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านได้ภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ผลการประเมิน (คน)

จานวน
นักเรียน

ดีมาก

๑.เมืองกันทร์
๒.มออีแดง

๖๙๐
๓๙๐

๓.พนมดงรัก
๔.บึงระนาม

กลุ่มโรงเรียน

๔๓๕
๒๔๓

คิดเป็น
ร้อยละ
๖๓.๐๔
๖๒.๓๑

๑๒๔
๖๕

คิดเป็น
ร้อยละ
๑๗.๙๗
๑๖.๖๗

๔๖๘

๒๓๖

๕๐.๔๓

๑๒๗

๒๗๑

๑๕๗

๕๗.๙๓

๖๘

ดี

๕๘
๓๘

คิดเป็น
ร้อยละ
๘.๔๑
๙.๗๔

๒๗.๑๔

๔๗

๒๕.๐๙

๓๐

พอใช้

๗๓
๔๔

คิดเป็น
ร้อยละ
๑๐.๕๘
๑๑.๒๘

๑๐.๐๔

๕๘

๑๒.๓๙

๑๑.๐๗

๑๖

๕.๙๐

ปรับปรุง

-28๕.ภูกระจาน

๓๖๔

๒๔๔

๖๗.๐๓

๖๔

๑๗.๕๘

๒๖

๗.๑๔

๓๐

๘.๒๔

๖.ตาหนักไทร

๔๒๐

๒๕๓

๖๐.๒๔

๗๘

๑๘.๕๗

๔๖

๑๐.๙๕

๔๓

๑๐.๒๔

๗.ขุนโพธิภ์ ูไพร

๓๒๒

๒๔๒

๗๕.๑๖

๔๑

๑๒.๗๓

๒๑

๖.๕๒

๑๘

๕.๕๙

๘.น้าตกห้วยจันทน์

๓๙๔

๒๖๑

๖๖.๒๔

๕๗

๑๔.๔๗

๔๑

๑๐.๔๑

๓๕

๘.๘๘

๙.ศรีรตั นะ

๕๒๙

๓๑๔

๕๙.๓๖

๑๑๓

๒๑.๓๖

๖๔

๑๒.๑๐

๓๘

๗.๑๘

๑๐.เบญจลักษ์

๓๑๕

๒๐๙

๖๖.๓๕

๖๐

๑๙.๐๕

๒๖

๘.๒๕

๒๐

๖.๓๕

รวม
(๒๔๕ ห้องเรียน)

๔๑๖๓

๒๕๙๔

๖๒.๓๑

๗๙๗

๑๙.๑๔

๓๙๗

๙.๕๔

๓๗๕

๙.๐๑

ร้อยละ

3.4

๖๒.๓๑

๑๙.๑๔

๙.๕๔

๙.๐๑

จากตาราง ผลการทดสอบการอ่านคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๒ ดังนี้
•
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทั้งหมด ๔๑๖๓ คน
•
ผลการสอบ ดีมาก ๒๕๙๔ คน คิดเป็น ร้อยละ ๖๒.๓๑
•
ผลการสอบ ดี ๗๙๔ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๙.๕๔
•
ผลการสอบ พอใช้ ๓๙๗ คน คิดเป็น ร้อยละ ๙.๕๗
•
ผลการสอบ ปรับปรุง ๓๗๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๙.๐๑
•
มีห้องเรียน ป.๑ ทั้งหมด ๒๔๕ ห้องเรียน อ่านได้๑๐๐% จานวน ๖๑ ห้องเรียน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
3.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สพป.ศรีสสะเกษ เขต ๔ ได้รับการประเมิน จานวน ๑๗ โรง
เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครใจที่จะรับการประเมินช่วงของการประเมิน วันที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ในจานวน ๑๗ โรง มีการประเมิน ๒ วัน จานวน ๓
โรง และ ประเมิน ๓ วัน จานวน ๑๔ โรง
3.4.2 การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินของเขตพื้นที่
1. ประชุมสัมมนาสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานของการประเมินฯ
สถานที่โรงเรียนอนุบาลดารงราชานุสรณ์ จานวน ๘ โรง ที่อนุบาลขุนหาญ (สิ) จานวน ๗ โรง
2. มีการนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือ เตรียมพร้อมรับการประเมิน
3. มีการเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนและซ้อมประเมินก่อนการประเมินจาก สมศ.
4. ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมสะท้อน/ร่วมรับฟังความคิดเห็นในวันประเมินของ สมศ.
3.4.3 การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินของ สมศ.
1. ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ที่โรงแรม
สุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี จานวน ๓ ครั้ง

-29๒. ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๕
ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี
3.4.4 สรุปข้อเสนอแนะผลการประเมินรอบสี่
การศึกษาปฐมวัย
- ด้านคุณภาพของเด็ก
๑. ควรกาหนดค่าเปูาหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้มีพัฒนาการอย่างชัดเจน
๒. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างครูปฐมวัยเพื่อพัฒนา
การจัดประสบการณ์ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น
๓. ควรได้รับการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย
๔. ควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แบบ
บูรณาการ
5. ควรส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์ จิตใจ อย่างเร่งด่วน โดยการประสาน
ผู้ปกครอง และให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
6. ควรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างครูปฐมวัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์
ให้มปี ระสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
- ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการใช้นวัตกรรมประกอบการจัดประสบการณ์
เด็กเพื่อพัฒนาการยกระดับคุณภาพเด็ก
๒. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยจัดให้มี สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และมีเครื่องเล่นที่เพียงพอ เหมาะสมกับวัยเด็ก โดยเน้นความปลอดภัย
๓. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย ให้มีความเข้มแข็ง โดยผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น เป็นปัจจุบัน
๔. การพัฒนาครูในด้านกระบวนการการจัดประสบการณ์
๕. การประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและทาการปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาและชุมชน
๖. ควรเร่งรัดจัดการนิเทศครูที่ไม่ตรงเอก โดยใช้การ Coaching
๗. ควรจัดหาสื่อสาหรับเด็กให้มากขึ้น
- ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
๑. ควรกาหนดค่าเปูาหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้มีพัฒนาการอย่างชัดเจน
๒. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูปฐมวัย เนื่องจากเด็กแต่ละระดับชั้นมี
ลักษณะและพัฒนาการต่างกัน
๓. ควรประเมินตามสภาพจริง โดยประเมินพัฒนาการจากการจัดประสบการณ์ให้เป็นปัจจุบัน
และต่อเนื่อง

-30๔. ควรมีการศึกษารายกรณี หรือวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมเด็กที่เป็นแบบอย่างและแก้ปัญหา
เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
๕. ควรจัดประสบการณ์เรียนรู้ตอบสนองต่อความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อให้เด็กสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
๖. ควรประเมินตามสภาพจริง โดยประเมินพัฒนาการจากการจัดประสบการณ์ให้เป็นปัจจุบัน
และต่อเนื่อง
๗. ควรมีการศึกษารายกรณี หรือวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมเด็กที่เป็นแบบอย่างและแก้ปัญหา
เด็กทีม่ ีปัญหาทางพฤติกรรม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑. ควรส่งเสริมการเรียนภาษาไทย โดยวิธีการแจกรูป สะกดคา ผันเสียง การอ่านออกเสียง การ
คัดลายมือ และการเขียนตามคา
๒. ควรส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน หรือการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน PBL หรือ STEM Learning
๓. ควรให้ความสาคัญกับสุนทรียภาพทางดนตรี นาฏศิลป์ (สถานศึกษามีรายชื่อวิทยากรท้องถิ่น
แต่ยังไม่นามาใช้)
๔. ควรจัดให้นักเรียนได้มีโอกาสอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่านี้
๕. ควรจัดเวลาให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากคอมพิวเตอร์ โดยจัดมุมค้นคว้าในห้องเรียน
๖. การจัดทาโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
๗. ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
๘. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน) สู่สถานศึกษา
๙. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อการเรียนการสอน
- ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. การส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและการรายงานผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่าง
จริงจัง
๒. การจัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ
๓. การส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อรายงานผลต่อสาธารณชนให้ทันต่อเหตุการณ์
๔. การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการเรียนรู้ที่ไม่มี
ขีดจากัด โดยการใช้ Google Applications
๕. ควรส่งเสริมการใช้ห้องเรียนออนไลน์ สอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
๖. ควรส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (เนื่องจากครูใหม่เยอะ)
๗. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือถอดบทเรียนด้วยกระบวนการ PLC เพื่อให้เกิดการค้นพบวิธี
ปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น
๘. ควรให้ความสาคัญด้านภาษาอังกฤษ
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๙. ควรจัดวิชาเพิ่มเติม “ส่วยศึกษา”
- ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. การสร้างโอกาสจัดการเรียนการสอนบนความแตกต่างของผู้เรียนที่หลากหลาย (ลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา)
๒. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Active Learning)
๓. ควรส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
๔. ควรเน้นการใช้สื่อ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการเรียนรู้ Digital และใช้ Digital
เป็นเครื่องมือการศึกษาเรียนรู้
๕. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา
๖. ควรพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ให้หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เช่น การใช้ปัญหาเป็นฐาน
การใช้โครงการ/โครงงาน
๗. ส่งเสริมกระบวนการทาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา
เรื่ อ งตามที่ สพป.ศรี ส ะเกษ เขต 4 ได้ ด าเนิ น การคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า รั บ รางวั ล ทรงคุ ณ ค่ า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจาปี 2562 ซึ่งได้ตัวแทนแข่ งขันในระดับภาค จานวน 25
รายการ และเมื่อแข่งขันในระดับภาคแล้วเสร็จก็จะมีการแข่งขันในระดับชาติต่อไป
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่องรายชื่อผู้มอบเงินให้กองทุน (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
1. นายสมศักดิ์ คาตัน
จานวนเงิน
2,000 บาท
2. นายพิทักษ์ ทาทอง
จานวนเงิน
3,000 บาท
3. บริษัทเมืองทองกระจา
จานวนเงิน
1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
6,000.- บาท
เรื่ องกองทุน สานฝั น ปัน น้าใจ สพป.ศรีส ะเกษ เขต ๔ โดยมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริห าร
กองทุนสานฝันปันน้าใจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการกองทุนสานฝันปันน้าใจ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน การเบิกจ่ายเงินการรับเงินและการตรวจสอบ
การเงินการบัญชีกองทุน พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดที่ ๑
ข้อกาหนดในการรับเงิน ส่วนที่ ๑ การรับเงิน ข้อที่ ๖ ให้กองทุนเปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทเงิน
ฝากสะสมทรัพย์กับธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส กันทรลักษ์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินเพื่อ
กองทุนสานฝันปันน้าใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔” เพื่อให้สามารถดาเนินการเปลี่ยนสถาบันการ
ฝากเงินใหม่ได้โดยถูกต้อง โดยให้เพิ่มสถาบันการเงินที่ฝากเงินของกองทุน จาก ธนาคารกรุงเทพ
สาขาเทสโก้ โลตัส กันทรลักษ์ เพิ่มเป็น สหกรณ์กรณ์ออมทรัพย์ครู ศรีสะเกษ จากัด
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อีกสถาบั น การเงินหนึ่ ง เพื่อให้ ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้ นและเป็นรายได้ของกองทุนที่จะ
สามารถช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นยากจน ขาดแคลนได้ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยให้ เ ปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากในนาม
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคาสั่งของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต ๔ และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรีสะเกษ จากัด จานวน ๕ คน เงื่อนไขในการเบิก
ถอน ๓ ใน ๕ คน ทั้งนี้ให้มีชื่อผู้ที่มีอานาจเบิกถอนคนเดิมจากบัญชีที่ฝากกับธนาคารกรุงเทพ
จ ากั ด สาขาเทสโก้ โลตั ส กั น ทรลั ก ษ์ จ านวน ๓ คน และเพิ่ ม ใหม่ อี ก ๒ คน โดยเบิ ก ถอน
เงินกองทุนจากธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส กันทรลักษ์ จานวนหนึ่งคิดเป็น 90% ของ
จานวนเงินคงเหลือในบัญชีเดิม เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด
และคงเหลือไว้ในบัญชีเดิมของธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส กันทรลักษ์ 10% เพื่อสะดวก
ในการเบิกถอดเมื่อมีมอบเงินทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการประชุมประจาเดือนของ
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นต่ อ ไป ยอดเงิ น ในบั ญ ชี ก องทุ น สานฝั น ปั น น้้ า ใจ สพป.ศรี ส ะเกษ เขต ๔
ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้โลตัส กันทรลักษ์ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ้านวนเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๐๗๑,๕๐๘.๘๖ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดบาทแปดสิบหกสตางค์)
ถอนเงินเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดศรีสะเกษ อีก ๑ บัญชี เมื่อวันที่
๒๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๓ จ านวน ๙๖๔,๐๐๐ บาท (เก้ า แสนหกหมื่ น สี่ พั น บาทถ้ ว น)
โดยคณะกรรมการตามค้าสั่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ที่ ๐๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓
สรุปยอดเงินในบัญชีกองทุนสานฝันปันนาใจ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑. ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัสกันทรลักษ์
จ้านวน ๑๐๗,๕๐๘.๘๖ บาท
๒. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรีสะเกษ จ้ากัด
จ้านวน
๙๖๔,๐๐๐ บาท
รวมทังสิน
๑,๐๗๑,๕๐๘.๘๖ บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดบาทแปดสิบหกสตางค์)
เรื่ อ งรายชื่อ การสร้ างบ้ า นให้ ค รอบครัว นั กเรีย น โครงการจิต อาสา เราทาความดี ด้ว ยหั ว ใจ
ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน ปีงบประมาณ 2563
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เรื่องร่ างกาหนดการโครงการจิตอาสา เราทาความดีด้วยหัว ใจ ซ่อมสร้างบ้านให้ กับนักเรียน
และคาสั่งการดาเนินงานอยู่ในระหว่างการาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ซึ่งเมื่อคาสั่งได้แล้วเสร็จจะ
มีการประชุมเพื่อมอบหมายงานต่อไป
กาหนดการ
โครงการจิตอาสาเราทาความดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน
วันที่ 31 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนบ้านสังเม็ก ,โรงเรียนอนุบาลดารงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
**********************
08.00 -09.00 น.
ผู้ มี เ กี ย รติ ผู้ บ ริ ห าร คณะครู นั ก เรี ย น พร้ อ มกั น ณ บริ เ วณบ้ า นนั ก เรี ย น
บ้านสังเม็ก ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

-3409.00 น.

09.40 น.
10.00 น.

10.15 น.

12.00 น.
13.00 น.13.30 น.

-ประธานในพิ ธี ม าถึ ง นายอ านาจ วิ ช ยานุ วั ติ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประธานดาเนินงาน (นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี) ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ
-ประธานประกอบพิธีมอบบ้านให้กับนักเรียน
-ประธาน กล่าวเปิดงาน ให้โอวาท
-ประธานเยี่ยมชมบ้านและถ่ายภาพร่วมกับผู้สนับสนุนการสร้างบ้าน
-ประธานเดินทางจากบ้านสังเม็ก ไปห้องประชุม ร.ร.อนุบาลดารงราชานุสรณ์
-ประธานเดินทาง ถึงหอประชุมดารงวิทยพัฒน์ ร.ร.อนุบาลดารงราชานุสรณ์
-ประธาน คณะหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา
เยี่ยมชม นิทรรศการ โครงการจิตอาสาเราทาความดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้าน
ให้กับนักเรียน นิทรรศการผลการดาเนินงาน ตามจุดเน้นสาคัญ นิทรรศการ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรสะเกษ ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
-พิธีกรเชิญ ประธาน ผู้มีเกียรติ เข้านั่งที่รับรอง
-ชม วีดีทัศน์ การดาเนินงานสร้างบ้านให้กับนักเรียน และ ผลการดาเนินงาน
ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
-ประธานจัดงาน (นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี) ผอ.สพป.ศก.เขต 4 กล่าวรายงาน
-ประธานกล่าวให้โอวาท กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการซ่อมสร้างบ้านฯ
และมอบนโยบาย มอบโล่ เกี ย รติ บั ต ร หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน ครู นั ก เรี ย น
สถานศึกษา และผู้ให้การสนับสนุน
-ประธานประกอบพิธีมอบบ้าน และถ่ายภาพร่วมกับผู้ให้การสนับสนุน
-พักรับประทานอาหารกลางวัน
-ประธาน เดินทางไป ร.ร.บ้านโนนแสนคาหนองศาลาศรีสะอาด ต.บึงมะลู
อ.กันทรลักษ์
–ประธานเดินทางถึงโรงเรียนบ้านโนนแสนคาหนองศาลาศรีสะอาด เพื่อเยี่ยม
ติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
และโรงเรียนร่วมพัฒนา

-3514.30 น.

-ประธานเดินทางกลับ
***********************************
กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลได้ตามความเหมาะสม
3.10 เรื่องภาพโลโก้โครงการจิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน

กลุม่ บริหารงานบุคคล
3.11 เรื่องการย้ายข้าราชการครู ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดคะแนน และคาสั่งมีผลวันใดยัง
ไม่ทราบ ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
3.12 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน สถานศึกษาจะมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ 4 เรื่อง
1. กฎ ก.ค.ศ.
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
3. ประกาศ สพฐ. แนวปฏิบัติเรื่องการเลื่อนเงินเดือน
4. ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนอยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
3.13 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาให้มีการแยกการประเมินกับเงินออกจากกัน

-36ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -ไม่มีมติที่ประชุม -ไม่มีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น -ไม่มีที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม
เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)
(นายสุวัฒนา จารุวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ผู้จดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นายพลกฤต บุตรอุดม)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

