ระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

ครั้งที่ 7/๒๕63

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุม “วังใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 2”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ครั้งที่ 7/2563
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุม “วังใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 2” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
**************************
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องขอแสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จานวน 5 ท่าน
1) นางสาวรัชฎา ศรีสด
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) นายสุรักษ์ อ้วนคาภา
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
3) นางสาวบุญยภัค ธรรมสัตย์ ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
4) นางสาวอภิญญา จานงค์
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการ
5) นางนารีรัตน์ อินทวงค์
แม่บ้าน
1.2 เรื่องโรงเรียนบ้านไร่เจริญขอมอบเครื่องจ่ายเจลล้างมืออัตโนมัติ จานวน 9 เครื่อง ให้สานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาศรี ส ะเกษ เขต 4 เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ต ามมาตรการป้ อ งกั น
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
1.3 เรื่องการมอบรางวัลให้กับครูผู้ทากิจกรรม ในการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
โดยใช้ Application True Vroom เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2563
1.4 เรื่องมอบทุนของกองทุนสานฝันปันน้้าใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน
ขาดแคลน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ มีจ้านวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐.- บาท ดังรายชื่อต่อไปนี้
บัญชีรายชือ่ นักเรียนยากจน
ได้รับทุนจากกองทุนสานฝันปันน้าใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ปี 2563
ครัง้ ที่ 5/2563
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ - สกุล
ด.ช.จิตรภูมิศกั ดิ์ แน่นอุดร
ด.ญ.พิมลรัตน์ บุญเหลือ
ด.ช.วิษณุ ประสงค์เสียง
ด.ญ.ขวัญฤดี บุญตา
ด.ช.เอกวัฒน์ บัวรัตน์
ด.ช.อลงกรณ์ หุยวัน
ด.ญ.ณัฐชนก โพธิส์ าชัย
ด.ช.วีรศักดิอ์ าพล ติรัน
ด.ญ.ธัญรดา พิทกั ษ์
ด.ช.พายุ โพธิพ
์ มุ่

โรงเรียน
บ้านโนนแสนสุข
บ้านสามเส้า
บ้านตาเส็ด
บ้านดาน
บ้านขุนหาญ
บ้านกันทรอมน้อย
บ้านกระหวัน
อนุบาลศรีรัตนะ
บ้านหนองนกเขียน
บ้านเขวาธะนัง

กลุม่ โรงเรียน
เมืองกันทร์
พนมดงรัก
ตาหนักไทร
ตาหนักไทร
น้าตกห้วยจันทน์
น้าตกห้วยจันทน์
ศรีรัตนะ
ศรีรัตนะ
เบญจลักษ์
เบญจลักษ์

อายุ
10 ปี
13 ปี
6 ปี
11 ปี
9 ปี
12 ปี
10 ปี
8 ปี
9 ปี
8 ปี

ชั้น
ป.3
ม.1
อ.3
ป.6
ป.3
ป.6
ป.4
ป.1
ป.3
ป.1

วันทีร่ ับทุน
2 ก.ค.63
2 ก.ค.63
2 ก.ค.63
2 ก.ค.63
2 ก.ค.63
2 ก.ค.63
2 ก.ค.63
2 ก.ค.63
2 ก.ค.63
2 ก.ค.63
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1.6

1.7

1.8

1.9

เรื่ องการปฏิ บั ติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งในสถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID – 19)
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................
เรื่องการบริหารจัดการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของโรงเรียน
ในสังกัด
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ...............
........................................................................................................................................................
เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ......................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
เรื่องผู้ อานวยการโรงเรียนถูกฟ้องศาลเรียกค่าเสียหาย กรณี จ้างติดตั้งไฟฟ้าในโรงเรียนแล้ ว
ไม่จ่ายเงินตามสัญญา
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
เรื่ อ งงบก่ อ สร้ า งอาคารห้ อ งประชุ ม แบบ สปช. 205/26 ของ สพป.ศรี ส ะเกษ เขต 4
ถูกตัดงบประมาณตาม พรบ.โอนงบประมาณไปเป็นงบกลาง
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...................

-31.10 เรื่องมติ ครม. ที่เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการประชุมคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ 16
มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบให้เพลงสดุดีจอมราชา และเพลงสดุดีพระแม่ไทย เป็นเพลง
ส าคัญของแผ่ น ดิน เพิ่มเติม จากมติ คณะรัฐ มนตรี เมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม 2546 ที่ผ่ านมา
ซึ่งมติคณะรั ฐมนตรีเดิม เพลงส าคัญของแผ่ นดิน มีดังนี้ 1) เพลงชาติไทย 2) เพลงสรรเสริญ
พระบารมี 3) เพลงมหาชัย 4) เพลงมหาฤกษ์ 5) เพลงสดุดีมหาราชา และ 6) เพลงภูมิแผ่นดิน
นวมินทร์มหาราชา
ที่ประชุม
...................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุม ...................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1

๓.2
3.3

กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่องรายชื่อผู้มอบเงินให้กองทุน (มิถุนายน ๒๕๖๓)
๑. นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
จ้านวน
๒,๐๐๐ บาท
๒. นางสาวประพิณ จินตวรรณ จ้านวน
๕,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น
7,๐๐๐ บาท
เรื่องวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กองทุนสานฝันปันน้้าใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ช่วยเหลือ
ครอบครัวนักเรียนที่เสีย ชีวิต จ้านวน ๑ ราย ได้แก่ เด็กชายกิตติศักดิ์ โพธิ์สอน นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ จ้านวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)
เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีกองทุนสานฝันปันน้าใจ ตามคาสั่งที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
ที่ ๐๙๘/๒๕๖๓ ประกอบด้วย
๑. นายไกรสร อุ่นแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านสะดา
ประธานกรรมการ
๒. นายคาปัน จาปาเรือง ผอ.โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
๓. นายณัฐวุฒิ วงษ์จันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านตระกาจ
กรรมการ
๔. นายอัศวิน เกษสร ผอ.โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
กรรมการและเลขานุการ
ได้ ด าเนิ น การตรวจสอบบั ญ ชี ก องทุ น สานฝั น ปั น น้ าใจ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๓
เรียบร้อยแล้ว
๑. บัญชีการรับ-จ่าย เงินถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๒. รายงานเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก ๒ บัญชี รวมยอดเงินคงเหลือ ๑,๐๕๒,๒๐๘.๘๖ บาท
รายละเอียด ดังนี้
๒.๑ สมุดคู่ฝาก (ฝากสะสมทรัพย์) ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่ ๗๕๘-๐๒๗๑๘๔ -๔
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘๘,๒๐๘.๘๖ บาท
๒.๒ สมุดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด เลขที่บัญชี อ.๔๒๕๗๐
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๖๔,๐๐๐ บาท และมีดอกเบี้ย ณ
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕,๙๓๕.๕๓ บาท
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3.4

สรุปยอดเงินในบัญชีกองทุนสานฝันปันน้าใจ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑. ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัสกันทรลักษ์
จ้านวน ๘๘,๒๐๘.๘๖ บาท
๒. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรีสะเกษ จ้ากัด (เงินน้าฝากเริ่มต้น) จ้านวน ๙๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท
บวก ดอกเบี้ย ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
จ้านวน ๕,๙๓๕.๕๓ บาท
รวมทังสิน
จ้านวน ๑,๐๕๘,๑๔๔.๓๙ บาท
(หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทสามสิบเก้าสตางค์)
เรื่ อ งการมอบเกี ย รติ บั ต รรางวั ล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเ ด่นระดั บเงิ น และระดับ ทอง
ปีการศึกษา ๒๕๖0 ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน
1. โรงเรียนบ้านดู่
2. โรงเรียนบ้านจองกอ
3.โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
4.โรงเรียนบ้านโนนสูง
5.โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
6.โรงเรียนบ้านโนนจิก
7.โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
8.โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
9.โรงเรียนบ้านขุนหาญ
10.โรงเรียนบ้านโนนแก
11.โรงเรียนบ้านสลับ
12.โรงเรียนกระเบาตะหลุงวิทยา
13.โรงเรียนบ้านกันจาน
14.โรงเรียนบ้านกันจด
ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง
1.โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
2.โรงเรียนบ้านโนนแฝก
3.โรงเรียนบ้านหนองหว้า
4.โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
5.โรงเรียนบ้านหนองยาว
6.โรงเรียนบ้านหนองคู
7.โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
8.โรงเรียนบ้านพอกบารุงวิทยา
9.โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
10.โรงเรียนบ้านศิวาลัย
11.โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
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เรื่ องการประชุ มคณะอนุ ก รรมการก ากั บ ติด ตามผลการด าเนิ นงานป้อ งกัน และแก้ ไขปัญ หา
ยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเล่าขาน
งานพัฒนาชุมชน
3.5.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ.
2563 ตามมาตรการ ประกอบด้วย 5 มาตรการ
มาตรการที่ 1 มาตรการ : ความร่วมมือระหว่างประเทศ
มาตรการที่ 2 มาตรการ : การปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมาย
มาตรการที่ 3 มาตรการ : การป้องกันยาเสพติด
มาตรการที่ 4 มาตรการ : มาตรการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
มาตรการที่ 5 มาตรการ : การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
3.5.2 ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการกากับติดตามผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ในมาตรการด้านการป้องกัน/บาบัด ปราบปราม และอื่นๆ
ในทางนโยบาย
1. จานวนผู้ป่วยที่ใช้กาลัง ผู้ปว่ ยจิตเวช จากการใช้ยาเสพติดมีจานวนเพิ่มขึ้น นาเข้ากระบวนการ
บาบัดที่โรงพยาบาลมากขึ้นเรื่อยๆ ทางสานักงานสาธารณสุขเสนอขอสถานที่เฉพาะสาหรับผู้ป่วย
เฉพาะกลุ่ม
2. การ้องเรียน เช่น ญาติ บุคคลในครอบครัวที่มีพฤติกรรมทาร้ายบุคคลมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
3. กลุ่มเป้าหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เสนอแยกกลุ่มอาชีวะ/
อุดมศึกษา ไม่รวมกับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
3.5.3. วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) งดจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมวลชนการรณรงค์ต่างๆ
ของคนหมู่ ม าก เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
( COVID-19) เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น จึ ง มี ห นั ง สื อ สั่ ง การให้ ง ดจั ด กิ จ กรรมรวมคนหมู่ ม าก แต่ ใ ห้
หน่วยงานแจ้งสถานศึกษาในสังกัดรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในรูปแบบของการสร้างการรับรู้ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารใน Social Media เว็บไซต์ ของหน่วยงาน/สถานศึกษา
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เรื่ อ งการประชุ ม การผลิ ต สื่ อ เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด ประสบการณ์ ร ะดั บ ปฐมวั ย ตามแนวคิ ด
Montessori หมวดภาษา ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านขุนหาญ
อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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เรื่องรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่
1/2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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เรื่องสานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างและเตรียมความ
พร้ อมสถานศึก ษาน าร่ อ งพื้ นที่ น วัต กรรมการศึ กษาจั งหวัด ศรี ส ะเกษ ในวั นที่ 27 มิถุ นายน
2563 ณ ห้องประชุมมออีแดง อาคาร 1 ชั้น 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 4 เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมและกาหนดแนวทางการขั บเคลื่อนโรงเรียนนาร่องพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ใน 7 นวัตกรรม ได้แก่
1) นวัตกรรมโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) และ PLC
2) นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL)
3) นวัตกรรมมอนเตสซอรี (Montessori)
4) นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบองค์รวม
5) นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
6) นวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา
7) นวัตกรรมโครงการ/โครงงาน (Project Approach)

-113.9

กลุ่มอานวยการ
เรื่องขอความร่วมมือประสานงานการจาหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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-14รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ครั้งที่ 6/2563
วันที่ 5 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุม “อาคาร 1 ชั้น 2” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
**************************
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องการมอบทุนของกองทุนสานฝันปันน้าใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน
ที่ยากจนขาดแคลน ครั้งที่ 4/๒๕๖๓ มีจานวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
1. เด็กหญิงนิพาดา คมศรี
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
ชั้น ป.3
2. เด็กชายอนุชา อุบบาลี
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
ชั้น ป.3
3. เด็กหญิงมณีนุช เชื้อชาติ
โรงเรียนบ้านชาแจงแมง
ชั้น ป.5
4. เด็กหญิงหนึ่งธิดา โคตรพันธุ์
โรงเรียนบ้านนาขนวน
ชั้น ป.2
5. เด็กหญิงวิชุดา คานึง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ชั้น ม.2
6. เด็กชายธนพล สังฮ้อ
โรงเรียนหมู่บ้านตาปรก
ชั้น ป.5
7. เด็กชายธนภัทร ศรีบาง
โรงเรียนบ้าตานวน
ชั้น อ.3
8. เด็กหญิงรุ่งนภา ภาษี
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย ชั้น ป.4
9. เด็กชายศิริภพ สุดสกุล
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
ชั้น ป.2
10. เด็กหญิงกนกนันท์ โมริดา
โรงเรียนบ้านหนองคับคา
ชั้น ป.2
1.2 เรื่องการมอบเงินสมทบกองทุน สานฝันปันน้าใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ประจาเดือนมิถุนายน
2563 นายเสนี ย์ เรื องฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบเงินให้ กองทุน ฯ จานวน
2,000 บาท ขอขอบคุ ณ ดร.ประพิ ณ จิ น ตวรรณ ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ช านาญการพิ เ ศษ
ได้มอบเงินให้กองทุน ฯ จานวน 5,000 บาท และนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ
เขต 4 ขอเชิ ญชวนผู้ บ ริ ห ารโรงเรีย น ข้ าราชการครู หรือ ผู้ มี จิ ตศรั ทธา ที่ จะมอบเงิ น ให้ กั บ
กองทุน ฯ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งการมอบเงินกองทุน ฯ
ก็จะมีการมอบอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
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1.4

1.5

เรื่ อ งการจั ด อบรมปฐมนิ เ ทศครู บ รรจุ ใ หม่ สพป.ศรี ส ะเกษ เขต 4 จั ด อบรมปฐมนิ เ ทศ
ครูบรรจุใหม่ จานวน 206 คน โดยใช้ Application True Vroom ระหว่างวันที่ 26 – 27
พฤษภาคม 2563 ผลสัมฤทธิ์ของงานประสบผลสาเร็จอย่างน่าพอใจ ซึ่งในบรรดาเขตพื้นที่
ต่าง ๆ ทั่วประเทศในเรื่องการจัดอบรมโดยใช้แอปพลิเคชั่นจัดอบรมทางไกล สพป.ศรีสะเกษ
เขต 4 เป็ น เขตพื้น ที่แรกที่ดาเนินการ โดยการจัดอบรม ฯ ในครั้งนี้ใ ช้งบประมาณในการ
ดาเนิ น การโดยประมาณ 10,000 บาท ขอบขอบคุณ นายนิรั ต น์ สายแก้ ว ปฏิบั ติ ห น้ า ที่
ผอ.กลุ่ มพัฒ นาครู ฯ และคณะทางานทั้งในส านัก งานเขตพื้ นที่ ผู้ บ ริห ารโรงเรีย นหลายท่า น
และคณะวิทยากร ซึ่งประเมินเบื้องต้นได้ว่าสามารถจัดอบรมผ่านแอปพลิเคชั่นแล้วบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม และขอขอบคุณครูที่ได้เข้าร่วมการอบรมด้วย
เรื่องการอบรมผู้บริหารโรงเรียน ครูการเงิน ครูพัสดุ โดยการอบรมทางไกล จะจัดขึ้นในเดือน
กรกฎาคม 2563 อยู่ ร ะหว่ า งจั ด ท าคู่ มื อ การอบรม ซึ่ ง จะใช้ แ นวทางเดิ ม ส าหรั บ
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นที่ จ ะเข้ า อบรมจะต้ อ งสมั ค รใจและมี ค วามต้ อ งการที่ จ ะเข้ า อบรมจริ ง ๆ
ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าอบรมไม่เกินร้อยละ 50 หรือไม่เกิน 105 คน และครูการเงิน ครูพัสดุ
จะจั ด การอบรมเป็ น 2 รุ่ น ส าหรั บ ครู ที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละครู ใ หม่ ที่ ยั ง ไม่ มี ป ระสบการณ์
ในเรื่องการเงินพัสดุ
เรื่องเตรี ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 กระบวนการจัดการบริห ารจัดการระดับโรงเรียน
จะนาเสนอในเรื่องแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงต้องการให้ผู้บริหารโรงเรียนสื่อสารกับครูได้เข้าใจว่าเป้าหมาย
ที่สาคัญทีส่ ุดคือนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามกรอบความคิด ดังนี้
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เรื่ องการรายงานการขอรับกล่องรับสั ญญาณโทรทัศน์ ซึ่ง สพฐ. ได้ให้ สานักงานเขตพื้นที่แจ้ง
โรงเรี ย นรายงานเรื่ อ งดั ง กล่ า วให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ท ราบ เพื่ อ ที่ จ ะรายงานให้ สพฐ. ต่ อ ไป
ซึ่ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ไ ด้ มี ก ารายงานข้ อ มู ล ของโรงเรี ย นให้ สพฐ. แล้ ว จ านวน 3 ครั้ ง
โดยมีบ างโรงเรีย นมีก ล่องรับสัญญาณจริงแต่ดูโทรทัศน์ไม่ได้ หรือเป็นกล่องรับสัญญาณรุ่นเก่า
จึงใช้การไม่ได้ ก็อาจจะเป็นการเสี ยโอกาสซึ่งโรงเรียนใดที่ยังไม่ได้มีการายงานการขอรับกล่อง
รับสัญญาณโทรทัศน์อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบันก็ขอให้ดาเนินการตรวจสอบ เพื่อที่ สานักงานเขต
พื้นที่จะได้ส่งข้อมูลให้ สพฐ.เพิ่มเติม แต่ถ้าโรงเรียนใดได้รายงานไปแล้วก็ไม่ต้องรายงาน
1.7 เรื่ องการน าเสนอวิธีคิดในการทางาน โดยการรับชมวีดีทัศน์ ซึ่งการที่คิดว่าได้ทาดีที่สุ ดแล้ ว
มี อ ะไรที่ มั น ไม่ ไ ด้ ย ากในการแก้ ปั ญ หา เป็ น วิ ธี ที่ ไ ม่ ต้ อ งใช้ เ งิ น มาก ไม่ ต้ อ งใช้ เ ทคโนโลยี ชั้ น สู ง
ก็ ส ามารถแก้ ปั ญ หาได้ ซึ่ ง จะสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ภายใต้ เ งื่ อ นไขงบประมาณ
ในปั จ จุ บั น แต่ ใ นภาวะวิ ก ฤติ ใ หม่ วิ ธี คิ ด เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ถ้ า ได้ ดู จ ากวี ดี ทั ศ น์ เ รื่ อ งนี้ แ ล้ ว
ขอให้ ก ลั บ ไปทบทวนดู ง านที่ โ รงเรี ย น ให้ ล องปรั บ วิ ธี คิ ด หาแนวทางใหม่ ๆ แล้ ว ลงมื อ ท า
เพราะสถานการณ์ ปั จ จุ บั น โลกไม่ เ หมื อ นเดิ ม สั ง คมไม่ เ หมื อ นเดิ ม ซึ่ ง เราจะอยู่ กั บ สั ง คมใหม่
ไปอี ก นาน เนื่ อ งจากทั่ ว โลกทุ ก วั น นี้ มี ผู้ เ ชื้ อ โควิ ด 19 ยั ง ไม่ ล ดลง ผู้ ติ ด เชื้ อ ทั่ ว โลกเกิ น กว่ า
หกล้ า นคน และสถานการณ์ แ นวโน้ ม อาจจะถึ ง สิ บ ล้ า นคน จึ ง อยากฝากผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
เรื่องบริบทการจัดการบริหารโรงเรียน ให้ลองหาวิธีใหม่ๆที่จะคิด ซึ่งเชื่อได้ว่าจะสามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆลุล่วงไปด้วยดี
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
นายธีรวัฒน์ คาศรี รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
3.1 เรื่ อ งโครงการที่ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ไ ด้ ด าริ เ พื่ อ พั ฒ นา สพป.ศรี ส ะเกษ เขต 4
ก็คือโครงการสร้างโรงจอดรถ เพื่อให้รถที่จะเข้ามาจอดในสานักงานเขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากขึ้น มีความปลอดภัย และเป็นการอานวยความสะดวกในการสัญจร ออกแบบเป็น
โรงจอดรถ 10 คั น ความยาว 30 เมตร มู ล ค่ า ในการก่ อ สร้ า ง 55,000 บาท
ขณะนี้ อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง โดยมีผู้ร่วมบริจาคเพื่อสร้างโรงจอดรถเป็นเงิ นทั้งหมด
จ านวน 26,000 บาท สพป.ศรี ส ะเกษ เขต 4 จึ ง ขอขอบคุ ณ ผู้ มี จิ ต ศรั ท ธาที่ ร่ ว มบริ จ าค
เพื่อสร้างโรงจอดรถ ดังนี้
1. คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม นาโดย ผอ.วิมล มูลสาร บริจาคหลังคาเหล็ก จานวน
11 แผ่น เป็นเงิน 5,000 บาท
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2. คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ นาโดย ผอ.พิชัย ตุลยเสวี บริจาคหลังคาเหล็ก จานวน
26 แผ่น เป็นเงิน 11,000 บาท
3. นายสมยศ ภู สิ ง ห์ ผู้ อ านวยการโรงเรี ยนอนุ บาลด ารงราชานุ ส รณ์ สนั บ สนุน สวั ส ดิ ก าร
ค่าอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานก่อสร้างโรงจอดรถ จานวน 2,000 บาท
4. นายกิตติพัทธ์ รัตนาฆพิมพ์ นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ บริจาคเงิน จานวน
1,000 บาท
5. นายนิรัตน์ สายแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ บริจาคเงิน จานวน 1,500 บาท
6. นางตันหยง กิ่งบรรเทา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน บริจาคเงิน จานวน 3,000 บาท
7. นางธัญรดา บุญโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บริจาคเงิน จานวน 2,000 บาท
8. นายุทธพงษ์ มิ่งขวัญ นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ บริจาคเงิน จานวน 500 บาท
8. นายธีรวัฒน์ คาศรี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บริจาคเงิน จานวน 4,000 บาท
กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่องรายชื่อผู้มอบเงินให้กองทุน (พฤษภาคม ๒๕๖๓)
๑. นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
จ้านวน
๒,๐๐๐ บาท
๒. น.ส.ประพิณ จินตวรรณ
จ้านวน
๕,๐๐๐ บาท
๓. นายอภิศักดิ์ ไสว
จ้านวน
๒,๐๐๐ บาท
๔. นางพิพม์นิภา ศรีสุแล
จ้านวน
๓,๐๐๐ บาท
รวมทังสิน
๑๒,๐๐๐ บาท
เรื่องวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กองทุนสานฝันปันน้้าใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ช่วยเหลือ
ครอบครั ว นั กเรี ย นที่เสี ย ชีวิ ต จ้า นวน ๑ ราย ได้แก่ เด็กชายภัท รพงษ์ ศรบุญทอง นัก เรีย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองทา จ้านวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)
เรื่องมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสานฝันปันน้าใจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓
เมษายน ๒๕๖๓ ได้ มี ติ ใ ห้ เ สนอชื่ อ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นจาก ๔ อ าเภอ ๆ ละ ๑ คน
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี และการดาเนินงานของกองทุนสานฝันปันน้าใจ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ดังนี้
๑. นายไกรสร อุ่นแก้ว
ผอ.โรงเรียนบ้านสะดา
ประธานกรรมการ
๒. นายคาปัน จาปาเรือง
ผอ.โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
๓. นายณัฐวุฒิ วงษ์จันทร์
ผอ.โรงเรียนบ้านตระกาจ
กรรมการ
๔. นายอัศวิน เกษสร
ผอ.โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
กรรมการและเลขานุการ
มีห น้ าที่ตรวจสอบการดาเนินงานของกองทุนสานฝั นปันน้าใจ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่กาหนด และรายงานให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบต่อไป

-19สรุปยอดเงินในบัญชีกองทุนสานฝันปันน้าใจ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑. ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัสกันทรลักษ์
จ้านวน ๑๐๔,๒๐๘.๘๖ บาท
๒. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรีสะเกษ จ้ากัด
จ้านวน ๙๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมทังสิน
๑,๐๖๘,๒๐๘.๘๖ บาท
(หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันสองร้อยแปดบาทแปดสิบหกสตางค์)
3.5

เรื่องการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอ
ภาคเพิ่มเติมของสานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งได้ดาเนินการจัดทา
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อเนื่องจาก ปีการศึกษา 2562 และได้รับการ
ประสานจากสานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่ายังมีนักเรียนซึ่งอยู่ในโครงการ
นาร่องของสานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) แต่ยังไม่ได้รับการช่ว ยเหลื อ เพิ่มเติม จึงได้ขยายกลุ่มเป้าหมายในการจัดสรรเงิน
อุดหนุ น นั กเรี ย นทุน เสมอภาคเพิ่มเติม ดังนี้ 1) ระดับก่อนประถมศึกษา 10 จังหวัดนาร่อง
ประกอบด้ว ย เชีย งใหม่ เชี ย งราย ร้ อยเอ็ ด ขอนแก่ น กาญจนบุ รี นนทบุ รี สระแก้ ว
สุราษฎร์ธานี ยะลา และภูเ ก็ต และ 2 ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ จึงขอความ
ร่วมมือสถานศึกษาศึกษาหลักเกณฑ์และดาเนินการ เป็นหน่วยจัดการและดาเนินการจัดสรรเงิน
อุดหนุนเพิ่มเติม พร้อมรายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26
มิถุนายน 2563 หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สานักงานกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-5475 กด 1
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เรื่ อ งการน าเสนอภาพรวมผลการนิเทศติด ตามการจัดการเรียนการสอนผ่ านระบบทางไกล
ทางช่ อ ง DLTV ในช่ ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคนา 2019
(COVID – 19) ซึ่งได้มีการทดลองในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 30
มิถุน ายน 2563 โดยการเรียนแบบออนแอร์ตั้งแต่ช่ว งชั้นอนุบาล – ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 3
ผ่านช่อง DLTV ส่งมายังบ้านของนักเรียน ซึ่งศึกษานิเทศก์ต้องออกนิเทศโรงเรียนเพื่อติดตาม
การจัดการเรียนการสอนภาพรวม โดยความเป็นจริงคือนักเรียนแต่ละครอบครัวเข้าถึงการเรียน
การสอนได้ ไ ม่เ ท่ า ถึง กั น เพราะความไร้ป ระสิ ท ธิ ภ าพของสื่ ออุ ป กรณ์ บางครอบครั ว กล่ อ ง
รับสัญญาณไม่ได้ นักเรียนบางคนเรียนได้เฉพาะใบงานที่ครูส่งให้เนื่องจากที่บ้านไม่มีสัญญาณ
นักเรียนหลายคนเข้าไม่ถึงการเรียนเนื่องจากต้องตามผู้ปกครองไปทางานยังต่างจังหวัด ซึ่งมีผู้ที่
เข้าถึงการรับสัญญาณจากกล่องดาวเทียมได้ไม่ถึง 50 % เพราะกล่องรับสัญญาณไม่ได้ ปัญหา
การใช้สื่อในการเรียนเป็นปัญหาใหม่ และเมื่อนักเรียนได้เรียนไปบางคนเกิดความเบื่อหน่าย
เนื่องจากไม่เหมือนการเรียนกับครูเนื่องจากโต้ตอบสื่อสารระหว่างกันไม่ได้ ปัญหาของผู้ปกครอง
ซึ่งผู้ปกครองจริงๆ ของเด็กนักเรียนจะอยู่กับเด็กนักเรียนน้อยมาก เนื่องจากผู้ปกครองต้องไป
ทางานยังต่างจังหวัด โดยส่วนมากเด็กนักเรียนจะอาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตายาย ซึ่งท่านเหล่านี้ขาด
ทักษะในการที่จะใช้สื่อทันสมัย และผู้ปกครองบางท่านไม่มีเวลาเนื่องจากต้องทางานจึงไม่มีเวลา
กากับ ดูแลเด็กเวลาเรี ย น ปล่ อยให้ เรียนตามล าพัง ปัญหาของครูซึ่งครูต้องทาใบงานให้ กับ
นักเรียน ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองเป็นจานวนมาก ปัญหาของผู้บริหารโรงเรียนในเรื่องการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนในเรื่องนี้
เรื่ องการขับเคลื่ อนเขตพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษา ในปี พ.ศ. 2563 นี้ มีโรงเรียนที่เข้าเป็น
สมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น จานวน 64 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
จานวน 20 โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 มีสมาชิกเข้าร่วมโรงเรียน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จานวน 113 โรงเรียน และจะมีการจัดกิจกรรมเดินหน้าต่อในหลายๆ
กิจ กรรม ระยะเวลาต่อไปจะได้มีการปรึกษาหารือในปีการศึกษา 2563 ว่าจะมีกิจกรรม
อะไรบ้างใน 7 นวัตกรรมการศึกษา โดยจะมีการเชิญคณะทางานมาร่วมปรึกษาหารือกันในเรื่อง
ของกิจกรรม ซึ่งจะเสนอกิจกรรมภาพรวมภายในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป้าหมายทั้งหมด
จะอยู่ที่ผู้เรียนเป็นสาคัญ
เรื่ อ งแนวทางการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการขั บ เคลื่ อ นจุ ด เน้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น
การปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่น่าจะส่งผลต่อผู้เรียนมากที่สุด ซึ่งจะให้โรงเรียนลอง
นาผลการประเมิน O – NET , NT มาวิเคราะห์ดูว่ามาตรฐานใดที่จะต้องมีการปรับปรุง
จึงต้องการฝากทางผู้บริหารโรงเรียนร่วมปรึกษาหารือกับครู ลองนาเอามาตรฐานมาวิเคราะห์ว่า
จะมีการจัดการเรียนการสอนอย่างไร โดยออกแบบแล้ววัดประเมินผล ซึ่งครูผู้สอนออกข้อสอบ
คู่ขนานกับข้อสอบ O – NET แล้วมาลองประเมินดูว่ามาตรฐานใดมีจุดอ่อน เพื่อเตรียมเด็ก
นักเรียนและหาจุดอ่อนของเด็กนักเรียนว่าอยู่ในมาตรฐานใด
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เรื่องการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งในช่วงนี้
โรงเรียนต้องมีการใส่ใจเป็นพิเศษ เนื่องจากยังพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคนา 2019 (COVID – 19) ยังไม่ลดลง จะลดลงเฉพาะในประเทศไทย แต่สถานการณ์
การแพร่ร ะบาดทั่วโลกยังรุนแรงอยู่ ซึ่งวิธีการป้องกันจึงเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุ ดก่ อนที่จะเปิด
ภาคเรียน จึงมีหลักปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาสังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ดังนี้

-22จุดเน้นถือปฏิบัติในโรงเรียนรองรับสถานการณ์โควิด 19 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
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กลุ่มอานวยการ
3.10 เรื่ อ งรายงานสถานภาพสมาชิ ก ช.พ.ค. จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ประจ าเดื อ น เมษายน 2563
หักเงินสงเคราะห์รายศพ 566.00 บาท
สมาชิก ช.พ.ค. ยกมาจากเดือนที่แล้ว
จานวน 20,447 ราย
สมาชิก ช.พ.ค. เข้าใหม่
จานวน
24 ราย
สมาชิก ช.พ.ค. ย้ายเข้า
จานวน
10 ราย
สมาชิก ช.พ.ค. ขอกลับ
จานวน
- ราย
สมาชิก ช.พ.ค. ย้ายออก
จานวน
14 ราย
สมาชิก ช.พ.ค. จาหน่าย (ถึงแก่กรรม)
จานวน
14 ราย
สมาชิก ช.พ.ค. จาหน่าย (ถอนชื่อ/สมัครซ้า/ลาออก)
จานวน
- ราย
ยอดคงเหลือ
จานวน 20,453 ราย
จังหวัดเก็บเงินสงเคราะห์รายศพได้
จานวน 19,108 ราย
สมาชิก ช.พ.ค. ทดรองจ่าย
จานวน
28 ราย
เก็บเงินไม่ได้ (ค้างชาระ)
จานวน 1,317 ราย
คิดเป็นร้อยละ
93.42

-233.11 เรื่องรายงานสถานภาพสมาชิก ช.พ.ส.จังหวัดศรีสะเกษ เดือนเมษายน 2563
หักเงินสงเคราะห์รายศพ 309.00 บาท
สมาชิก ช.พ.ส. ยกมาจากเดือนที่แล้ว
จานวน 10,013 ราย
สมาชิก ช.พ.ส. เข้าใหม่
จานวน
13 ราย
สมาชิก ช.พ.ส. ย้ายเข้า
จานวน
- ราย
สมาชิก ช.พ.ส. ขอกลับ
จานวน
- ราย
สมาชิก ช.พ.ส. ย้ายออก
จานวน
14 ราย
สมาชิก ช.พ.ส. จาหน่าย (ถึงแก่กรรม)
จานวน
13 ราย
สมาชิก ช.พ.ส. จาหน่าย (ลาออก/หย่า/สมัครซ้า/ถอนชื่อ) จานวน
2 ราย
ยอดคงเหลือ
จานวน 9,997 ราย
จังหวัดเก็บเงินสงเคราะห์รายศพได้
จานวน 9,376 ราย
สมาชิก ช.พ.ส. ทดรองจ่าย
จานวน
5 ราย
เก็บเงินไม่ได้ (ค้างชาระ)
จานวน
616 ราย
คิดเป็นร้อยละ
93.79
3.12 เรื่องแสดงจานวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั่วประเทศ ประจาเดือนเมษายน 2563
1. จานวนสมาชิกยกมาจากงวดก่อน
943,882
ราย
2. จานวนสมาชิกเข้าใหม่
526
ราย
3. จานวนสมาชิกขอกลับ
25
ราย
4. จานวนสมาชิกจาหน่าย
643
ราย
5. จานวนสมาชิกเมื่อวันสิ้นงวด
943,790
ราย
หมายเหตุ (1) คาว่างวด หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน
2563
(2) จานวนสมาชิกจาหน่ายระหว่างงวดประกอบด้วยสาเหตุ ดังนี้
ถึงแก่กรรม
550
ราย
ลาออก
22
ราย
พ้นจากสมาชิกภาพ
71
ราย
สมัครซ้า
ราย

-24(3) จานวนสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ ตั้งแต่เริ่มดาเนินกิจการถึงสิ้นงวด เมษายน
2563 มีจานวน 282,796 ราย
เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ครอบครัวสมาชิกมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตามระเบียบ
ช.พ.ค. แยกเงินสงเคราะห์เป็น 2 ประเภท
1. เงินสงเคราะห์จัดการศพ ศพละไม่เกิน 200,000 บาท
2. เงินสงเคราะห์ครอบครัว จานวนเงินตามที่เก็บได้จากเพื่อสมาชิกที่มีชีวิตอยู่
โดยหักค่าจัดการศพและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการแล้ว ประมาณ 700,000 บาท
3.13 เรื่องแสดงจานวนสมาชิก ช.พ.ส. ทั่วประเทศ ประจาเดือนเมษายน 2563
1. จานวนสมาชิกยกมาจากงวดก่อน
388,828
ราย
2. จานวนสมาชิกเข้าใหม่
95
ราย
3. จานวนสมาชิกขอกลับ
10
ราย
4. จานวนสมาชิกจาหน่าย
335
ราย
5. จานวนสมาชิกเมื่อวันสิ้นงวด
388,598
ราย
หมายเหตุ (1) คาว่างวด หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน
2563
(2) จานวนสมาชิกจาหน่ายระหว่างงวดประกอบด้วยสาเหตุ ดังนี้
ถึงแก่กรรม
304
ราย
ลาออก
4
ราย
หย่ากับคู่สมรส
15
ราย
สมัครซ้า
1
ราย
พ้นสมาชิกภาพ
11
ราย
(3) จานวนสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ ตั้งแต่เริ่มดาเนินกิจการถึงสิ้นงวด เมษายน
2563 มีจานวน 107,799 ราย
เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ครอบครัวสมาชิกมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตามระเบียบ
ช.พ.ส. แยกเงินสงเคราะห์เป็น 2 ประเภท
1. เงินสงเคราะห์จัดการศพ ศพละไม่เกิน 100,000 บาท
2. เงินสงเคราะห์ครอบครัว จานวนเงินตามที่เก็บได้จากเพื่อสมาชิกที่มีชีวิตอยู่
โดยหักค่าจัดการศพและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการแล้ว ประมาณ 270,000 บาท

-253.14 เรื่ อ งขอแจ้ ง โรงเรี ย นทุ ก โรงเรี ย นให้ ส่ ง รายชื่ อ ครู ผู้ ท าหน้ า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ โ รงเรี ย น
โรงเรียนละ 1 คน มาที่กลุ่มอานวยการ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เพื่อออกคาสั่งแต่งตั้งเป็นเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -ไม่มีมติที่ประชุม -ไม่มีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่ อ งสิ่ ง ที่ เ ห็ น จากระบวนการในการทดลองการจั ด การเรี ย นการสอนทางไกลที่ ผ่ า นมา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคนา 2019 (COVID – 19) ผู้อานวยการ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ข อขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นที่ ไ ด้ ท าตามแนวทางการทดลองของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และของ สพฐ. อย่ า งเข้ ม แข็ ง รวมทั้ ง ขอขอบคุ ณ ครู ทุ ก ท่ า นด้ ว ย
ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันครูมีโอกาสได้ออกชุมชนมีโอกาสได้ออกพื้นที่มากขึ้น
ที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม
เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)
(นายสุวัฒนา จารุวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ผู้จดรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
(นายพลกฤต บุตรอุดม)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

