
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 

         สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ 
ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๕๙ 

                                       วันจันทร์ท่ี ๑๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙   
       ณ  ห้องประชุมจตุรมิตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

………………………………………………………………………..…………………  

ผู้มาประชุม 
    

๑. ว่าที่ร้อยโทบุญเลศิ  เขียนวงศ์ รอง  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓   ประธาน
 ๒. ว่าที่ร้อยตรีส ารวย  นกงาม รอง  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓                    

๔. นายเอกพล  ม่ันอยู่  แทนผอ.กลุ่มอ านวยการ      
          ๕. นางเยาวลักษณ์ ปราวาฬ แทนผอ.กลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย์ 
          ๖. นางพิสมัย  คันศร  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   
          ๗. นางนันทนา  หม่ืนจิตร แทนผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
          ๘. นายประจักษ์  ทองเลิศ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๙. นางสาวสมิตร  เหิมหาญ แทนผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   
          ๑๐. นายสมพงษ์  ค าเสียง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน       

๑๑. ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน  ๒๐๕ โรงเรียน   
๑๒. นางอภิรนันท์  พลศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางเยาวลักษณ์  คงพูล ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต ๓   ติดราชการ 
๒. นางสาวรุ่งอรุณ  เมธาภัทรกุล       รอง  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ 

          ๓. นางสาวรัชนีวัลย์  จุลบาท   ศึกษานิเทศก์     ติดราชการ 
๔. นางรุ่งรพี  สมทอง  ศึกษานิเทศก์     ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม    
๑. นายสมนึก   ศรีดาพันธ์ ศึกษานิเทศก์      
๒. นางพัชมณ  กริฟฟิทส์  ศึกษานิเทศก์      

๓. นายธนกฤต   เดชนาเกร็ด ศึกษานิเทศก์      
๔. นางเวชะณิการ์  อินตะนัย       ศึกษานิเทศก์   
๖. นางอัจฉฎาพร  เคราะห์ดี ศึกษานิเทศก์ 
๗. นางปราใส  สุทธิกรณ์  ศึกษานิเทศก์ 
๘. นางปราณี  สมบัติวงศ์  ศึกษานิเทศก์  
๙. นางสาวเกษศิรินทร์  แพงวิเศษ    ศึกษานิเทศก์      
๑๐. นายพุทธ  มงคล  ศึกษานิเทศก์ 



     -๒-   

พิธีก่อนวาระการประชุม 
 รายการท่ี ๑ มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาท่ีรับรางวัลพระราชทาน 

    ด้วยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ มีโรงเรียนผ่านการคัดเลือก 
เป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน ๒ โรงเรียน คือ   

              ๑. โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ  อ าเภอภูสิงห์ ผ่านการคัดเลือกประเภทสถานศึกษา ระดับ 
ก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก   
                        ๒. โรงเรียนบ้านแขว  อ าเภอขุขันธ์ ผ่านการคัดเลือกประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
ขนาดกลาง   
                        ๓. โรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินคัดเลือกจ านวน ๑ โรงเรียน  คือ โรงเรียนบ้านดองดึง 
อ าเภอไพรบึง  ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก   

รายการท่ี ๒ มอบเกียรติบัตร 
      โรงเรียนบ้านดินแดง  เป็นตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  
เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ ๖๕ ที่จังหวัดสุรินทร์  ในรายการ 
นักบินน้อย สพฐ.กิจกรรมเคร่ืองร่อนบินนาน ป.๔-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑    
 รายการท่ี ๓ การแข่งขันธ์วิ่งมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 
         โรงเรียนบ้านสวายได้เขา้ร่วมการแข่งขันวิง่มินมิาราธอน “วิ่งเฉลมิพระเกียรติ มินิฮาล์ฟ
มาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร คร้ังที่ ๑๙ “ เม่ือวันที่ ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๕๘ ณ หน้าโรงเรียน  
บ้านภูมิชรอล อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ 
   ๑. การแข่งขันวิ่งมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ๒๑.๑๐ กิโลเมตร  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๙ ปีหญิง 
       ชนะเลิศอันดับที่ ๓   ได้แก่เด็กหญิงสิริยากร ปิ่นหอม นักเรียน ชั้น ม.๒  
   ๒. การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ๑๐.๕ กิโลเมตร  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปีหญิง 
          ชนะเลิศอันดับที่ ๙  ได้แก่เด็กหญิงผกามาส ค ายก นักเรียนชั้น ป.๖ 
   
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ได้รับมอบหมายจาก นางเยาวลักษณ์ คงพูล ผู้อ านวยการส านัก  
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ให้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา         
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓                       
นางเยาวลักษณ์  คงพูล ไปราชการท่ีจังหวัดนครราชสีมาเป็นคณะกรรมประเมิน โครงการ สพฐ.ใสสะอาด  
 
 



      -๓- 
  ๒. โครงการรณรงค์แต่งกายงามด้วยผ้าไทย “เลิกนุ่งส้ัน มานุ่งซิ่น”จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
          ด้วยจังหวัดศรีสะเกษโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้จัดโครงการรณรงค์แต่งกายงามด้วยผ้าไทย 
“เลิกนุ่งสั้น มานุ่งซ้ิน” จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี ๒๕๕๙ เพ่ือรณรงค์ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและ 
เอกชน สถานศึกษา ตลอดจนประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ แต่งกายแบบชุดไทย ชุดพ้ืนบ้านด้วยผ้าไหม  
ผ้าพ้ืนบ้าน อันเป็นการส่งเสริมให้ตระหนักรู้ในคุณค่าวัฒนธรรมการแต่งกายที่ดีงามของท้องถิ่นและของชาติ 
    ๓ โครงการศรีสะเกษ สีเขียว 
        โครงการศรีสะเกษ สีเขียว เมืองท่องเที่ยว กิจกรรมคือให้โรงเรียนที่อยู่ใกล้สถานที่ท่องเทีย่วให้
รายงานการท่องเที่ยว มีอะไร เป็น สถานที่ท่องเที่ยวท่ีเป็นจุดเด่นและน่าเที่ยว 
    ๔ โรคหูดับ 
        กระทรวงสาธารณสุขจงัหวัด รายงานโรคที่เกิดใหม่ เกิดขึ้นที่อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  คือโรคหู
ดับ สาเหตุเกิดจากการบริโภค เนื้อดิบ เนื้อหมู 
   ๕ การคืนครูสู่ห้องเรียน 
      โครงการคืนครูสู่ห้องเรียน เป็นโครงการที่เน้นให้ข้าราชการครูต้องปฏิบัติหน้าที่การสอนให้มากที่สุด 
การไปอบรมหรือพัฒนาต้องอบรมในวันหยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันปิดภาคเรียน 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งท่ี  ๑๐ / ๒๕๕๘ 
                    รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คร้ังท่ี ๑๐ / ๒๕๕๘  เมื่อวันพุธ  ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 
รายละเอียดตามเว็บไซต์ http://www.ssk3. go.th/ ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มภารกิจ/กลุ่มอ านวยการ เสนอท่ี
ประชุมเพื่อพิจารณาและรับรอง  
มติท่ีประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ    

 ๓.๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 เรื่องท่ี ๑ การติดตามผลการการใช้จ่าย งบประมาณในระบบ GFMIS ณ วันท่ี ๖ มกราคม    

๒๕๕๙ แล้วปรากฏว่า                 
      ๑.๑ งบกลาง ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล       
ทั่วประเทศ 
  ได้รับอนุมัติ จ านวน ๑๙๘ โรงเรียน ๑ สพป. เป็นเงิน  ๒๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
  ก่อหนี้ผูกพัน     เป็นเงิน  ๒๕,๗๙๗,๘๐๐ บาท 
  เบิกจ่าย      เป็นเงิน  ๒๕,๔๙๙,๘๐๐ บาท (๙๘.๘๔%) 
  ยังไม่เบิกจ่าย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓   เป็นเงิน       ๒๙๘,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ งบปกติ วงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท 
  ๑.๒.๑ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
  ได้รับอนุมัติ จ านวน ๔๐ โรงเรียน    เป็นเงิน  ๗,๒๕๕,๔๐๐ บาท 
  ก่อหนี้ผูกพัน     เป็นเงิน  ๗,๒๕๕,๔๐๐  บาท 

http://www.ssk/


      -๔- 
  เบิกจ่าย      เป็นเงิน  ๗,๒๕๕,๔๐๐ บาท (๑๐๐%) 
  ๑.๒.๒ ค่าครุภัณฑ์  
  ได้รับอนุมัติ จ านวน ๖๘ โรงเรียน    เป็นเงิน  ๑๐,๓๓๑,๙๐๐ บาท 
  ก่อหนี้ผูกพัน     เป็นเงิน  ๑๐,๓๓๑,๙๐๐ บาท 
  เบิกจ่าย  จ านวน  ๕๕ โรงเรียน   เป็นเงิน    ๘,๐๐๗,๙๐๐ บาท (๗๗.๕๑%) 
  ยังไม่เบิกจ่าย จ านวน ๑๖ โรงเรียน   เป็นเงิน    ๒,๓๒๔,๐๐๐ บาท (๒๒.๔๙%) 
 ๑.๓ งบปกติ วงเงินเกิน ๒ ล้านบาทค่าก่อสร้างอาคารเรียน จ านวน ๑๓  โรงเรียน 
  ได้รับอนุมัติ       เป็นเงิน  ๕๔,๖๓๑,๗๐๐ บาท 
  ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๘ โรงเรียน   เป็นเงิน  ๒๓,๙๖๔,๒๐๐ บาท (๔๓.๘๖%) 
  ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๕ โรงเรียน  เป็นเงิน  ๒๕,๗๘๙,๐๐๐ บาท (๕๖.๑๔%) 
  เบิกจ่าย      เป็นเงิน         -            บาท  
  ภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  
  ได้รับอนุมัติ       เป็นเงิน  ๗๒,๒๑๙,๐๐๐ บาท 
  ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๘ โรงเรียน   เป็นเงิน  ๔๑,๕๕๑,๑๐๐ บาท (๕๗.๕๓%) 
  ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๕ โรงเรียน  เป็นเงิน  ๓๐,๖๖๗,๙๐๐ บาท (๔๒.๔๗%) 
  เบิกจ่าย      เป็นเงิน  ๑๕,๒๖๓,๓๐๐.-บาท (๒๑.๑๓%) 
 งบลงทุน ไตรมาสที่ ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ สูงกว่าเป้าหมายฯ 
(๑๙%) จ านวน ๒.๑๓% 
                โรงเรียนที่ส่งเอกสารเบิกจ่าย ล าดับที่ ๑- ๕ 

     งบกลาง  (๑๙๘  โรงเรียน) ค่าปรับปรุงซ่อมแซม งบปกติ ปี ๒๕๕๙ (๓๐ โรงเรียน) 
๑. บ้านนาก๊อก      ๑. บ้านหนองพัง 
๒. บ้านโคกใหญ่      ๒. บ้านศาลา (ภส) 
๓. บ้านสร้างใหญ่     ๓. บ้านโคกใหญ่ 
๔. บ้านไทร      ๔. บ้านห้วยตามอญ 
๕. ชุมชนบ้านหัวเสือ     ๕. บ้านตาเม็ง 

ค่าซ่อมแซม โรงเรียนดีศรีต าบล (๙ โรงเรียน)  ครุภัณฑ์โรงเรียนดีศรีต าบล (๙ โรงเรียน) 
๑. บ้านอังกุล      ๑. บ้านไฮ 
๒. บ้านกันตรวจ      ๒. บ้านอังกุล 
๓. บ้านแทรง      ๓. วัดเขียน 
๔. วัดเขียน      ๔. นิคม ๑ 
๕. บ้านนกยูง      ๕. บ้านสนาย 

ครุภัณฑ์ (๔๕ โรงเรียน)     ครุภัณฑ์ (๑๔ โรงเรียน) 
๑. บ้านกุดปราสาท     ๑. บ้านตาเปียง 
๒. บ้านหนองอิไทย     ๒. บ้านมัดกานกทาขุมปูน 
๓. บ้านอาลัย      ๓. บ้านตราด 



    -๕- 
๔. บ้านตะเภา      ๔. บ้านปราสาทเยอ 
๕. ศรีสะอาดวิทยาคม     ๕. บ้านเขวา 

 เรื่องท่ี ๒ ในกรณีเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
              ส านักงบประมาณและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จะน าข้อมูลผลการก่อหนี้ผูกพันและผลการเบิก
จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ  ๒๕๕๘   และปีงบประมาณก่อนหน้า จากระบบ GFMIS น าไป
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  รวมทั้ง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จะน าผลการเบิกจ่ายตามเป้าหมายที่ ครม.ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  

 เรื่องท่ี ๓ กันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหน้ีผูกพัน  
                             กันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง(PO) 
ที่มีวงเงินต้ังแต่ ๕๐,๐๐๐.-บาท ขึ้นไป งบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๘ เม่ือผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุหรืองานจ้าง 
ให้เร่งด าเนินการส่งเอกสารเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว เพ่ือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา     
ศรีสะเกษ เขต ๓ จะได้ด าเนินการเบิกจ่าย   อย่างช้าไม่เกินห้าวันท าการนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจ
รับงานถูกต้องแล้วตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒)  

 เรื่องท่ี ๔ ข้อมูลหลักผู้ขาย รายการขอเบิกท่ีธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Return) 
          ข้อมูลหลักผู้ขาย รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดค่าใช้จ่าย
ที่ไม่จ าเป็น และเป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดินซ่ึงต้องเสียงบประมาณเป็นค่าธรรมเนียมการโอนเงินในส่วนที่
ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินรายการละ ๑๒ บาท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ขอให้
โรงเรียนในสังกัด ที่จะขอเบิกเงินแนบส าเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายประกอบการขอเบิกเงิน และก าชับ
เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารให้ถูกต้อง โดยเฉพาะรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากธนาคาร 
หรือ Statement และเลขที่บัญชีเงินฝาก ก่อนบันทึกข้อมูลรายการจัดซ้ือจัดจ้าง ในระบบ e-GP 

 เรื่องท่ี ๕ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(EGP) ระยะท่ี ๓ 
         การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(์EGP)  ระยะที่ ๓ รายละเอียด
ตามภาคผนวกหมายเลข ๑-๑๔   
ที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
      ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการลงโทษนักเรียน 

  ด้วย มีเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ว่าได้จัดให้มีการสอนพิเศษ การสอน 
กวดวิชา สอนท าการบ้าน ในทุกระดับชั้นในรูปแบบที่โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการ หรือยินยอมให้องค์กรอ่ืนๆ เช่น  
สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู ชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง เป็นผู้ด าเนินการ แล้วเรียกเก็บเงินจาก
ผู้ปกครอง โดยโรงเรียนเก็บเงินเอง หรือองค์กรดังกล่าวเป็นผู้จัดเก็บ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครอง   
  สพฐ. จึงก าชับโรงเรียนไม่ให้จัดสอนพิเศษที่สร้างความเดือดร้อนแก่ปกครอง 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 



      -๖- 
 

 ๓.๓ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา    
 เรื่องท่ี ๑ การสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ๑. โรงเรียนแจ้งเพ่ิม ลด แก้ไขข้อมูลนักเรียน การสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ผ่านเว็บไซต์ ของ สทศ. http://www.niets.or.th/ 

 ๒. โรงเรียนวิเคราะห์ผลการสอบ Pre O-Net ของนักเรียนรายบุคคล 
 ๓. น าผลการวิเคราะห์ไปหาแนวทางพัฒนานักเรียน 
 ๔. พัฒนานักเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  
 ๕. แจ้งรูปแบบ วิธีการด าเนินงาน เป็นหนังสือราชการ ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙  

 เรื่องท่ี ๒ การสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
             สทศ. สพฐ. ขอแจ้งให้ทราบว่า การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ

ประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๑๕๕๘ นี้ จะด าเนินการประเมินกับผู้เรียนในสังกัด สพฐ. และ ตชด. ในวันที่ ๙ 
มีนาคม ๒๕๕๙ เทา่นั้น  ส าหรับสังกัดอ่ืนๆ นั้น ถ้าประสงค์จะประเมิน จะต้องประเมินหลังจากการประเมินของ 
สพฐ. และ ตชด. เสร็จสิ้นลงแล้ว 

 เรื่องท่ี ๓ แจ้งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.๓ สายตาเลือนรางและตาบอด                           
                  ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนแจ้งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.๓ สายตาเลือนรางและตาบอด                          

ที่นางสาวเกษศิรินทร์  แพงวิเศษ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙  โทร. 
๐๘๑-๙๗๖-๕๘๔๓ 

 เรื่องท่ี ๔ ก าหนดการติดตามประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งท่ี ๕                           
                  แจ้งการติดตาม การประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ ๕  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ก าหนดวัน

ประเมินฯ พร้อมกันทุกโรงเรียน   ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙   
                        แบบทดสอบใช้ของ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  โดยประเมินนักเรียนชั้น ป.
๑ – ป.๖  ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบทดสอบที่เว็บไซต์ http://www.ssk3. go.th/ ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มภารกิจ  

กลุ่มนิเทศฯ (จะขึ้นเว็บให้ดาวน์โหลด ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙)        

 เรื่องท่ี ๕ การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภูมิภาค   

                  มีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒  จ านวน ๑๑ กิจกรรม  ซ่ึงจะต้องเตรียมตัวเข้า
ประกวดแข่งขันในระดับชาติต่อไป  ส่วนหนังสือส่ังการจาก สพฐ. จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง  รายช่ือโรงเรียนท่ีเป็น
ตัวแทนอยู่ในภาคผนวกหมายเลข ๒๓                
ที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๔  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
        ไม่มี 
 

http://www.ssk/


      -๗- 
 ๓.๕  หน่วยตรวจสอบภายใน          

     รายงานการขอซื้อหรือจ้าง 
     ข้อ ๒๗ ก่อนการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างทุกวิธี นอกจากการซ้ือที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง  ให้ 

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานเสนอหัวหน้า ส่วนราชการตามรายการดังต่อไปนี้ 
 ๑. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจัดซ้ือหรือจ้าง 

๒. รายละเอียดของพัสดุที่จะซ้ือหรืองานที่จะจ้าง  
    ๓. ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการหรือราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุด 

ภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ 
                            ๔. วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณวงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงิน
ช่วยเหลือท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันท้ังหมดถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างใน  คร้ังน้ัน 
                           ๕. ก าหนดเวลาท่ีต้องการใช้พัสดุน้ัน หรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ 
                           ๖. วิธีท่ีจะซ้ือหรือจ้าง และเหตุผลท่ีจะซ้ือหรือจ้างโดยวิธีน้ัน 
                           ๗. ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการซ้ือหรือ
จ้าง การออกประกาศสอบราคาหรือการประกาศประกวดราคา  
ท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๖ กลุ่มอ านวยการ 
               เรื่องท่ี ๑ ขอความอนุเคราะห์จ าหน่ายสมุดบันทึกส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปี ๒๕๕๙  
             ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้จัดท าสมุดบันทึกส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี ๒๕๕๙ มีเน้ือหาสาระเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้เก่ียวข้องทางการศึกษา 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ จึงขอความอนุเคราะห์ กลุ่ม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ กพศ. ละ ๓ เล่มๆ    ละ 
๑๕๐ บาทและน าส่งเงินภายวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 
 เรื่องท่ี ๒ ผลการออกสลากกาชาดงานเทศกาลปีใหม่ส่ีเผ่าไทยศรีสะเกษ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
         ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ขอความร่วมมือ
ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มละ ๒๐ ใบ  กลุ่มละ ๒,๐๐๐ บาท   ผลการออกสลากกาชาดมี       
ผู้ได้รับรางวัลสลากกาชาดหมายเลข ๘๓๙๙๗ รางวัล รถจักยานยนต์ YAMAHA  คือ กพศ.๑๐กันทราศรีปราสาท 
ใบตรวจผลสลากกาชาดงานเทศกาลปีใหม่ส่ีเผ่าไทยศรีสะเกษ ประจ าปี ๒๕๕๙ ตามภาคผนวกหมายเลข ๑๕ 

 เรื่องท่ี ๓ ผลการประกวดภาพถ่ายประมวลภาพประทับใจ   “กิจกรรม BIKE FOR DAD        
ป่ันเพ่ือพ่อ”  ในการจัดท าหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์  “ป่ันเพ่ือพ่อ” เฉลิมพระเกียรติ   

 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓  ได้แจ้งให้โรงเรียน  
ส่งภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับกจิกรรม  การซ้อม  การปั่นจริง  สื่อความหมายลึกซึ้งให้เห็นถึงความจงรักภักดี   
 



     -๘- 
ครอบครัวเดียวกัน  รวมพลังสามัคคี  เกื้อกูลมีน้ าใจ  มิตรภาพและรอยยิ้ม ถ่ายทอดถึงอารมณ์ความรู้สึกยินดี
ที่ได้ร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ โรงเรียนละ ๒ ภาพ  ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๔  ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น  

 มีผลการประกวดภาพถ่ายประมวลภาพประทับใจ   “กิจกรรม BIKE FOR DAD      
ปั่นเพ่ือพ่อ”  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดังนี้ 
 ๑. เก้ือกูลมีน้ าใจ  
     ล าดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 
     ล าดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามทับขอน 
     ล าดับที่ ๓ โรงเรียนหนองอารีพิทยา 
 ๒. ครอบครัวเดียวกัน 
    ล าดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อ 
     ล าดับที่ ๒ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 
     ล าดับที่ ๓ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 
 ๓. จงรักภักดี 
     ล าดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าใต้ 
     ล าดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อ 
     ล าดับที่ ๓ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 
 ๔. มิตรภาพและรอยยิ้ม 
     ล าดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านละลม 
     ล าดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาโสม 
     ล าดับที่ ๓ โรงเรียนบ้านศาลา (ปรางค์กู่) 
 ๕. รวมพลังสามัคคี 
     ล าดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตูม 
                       ล าดับที่ ๒ โรงเรียนหนองอารีพิทยา 
                       ล าดับที่ ๓ โรงเรียนบ้านบ่อ 
 เรื่องท่ี ๔ โครงการรณรงค์แต่งกายงามด้วยผ้าไทย “เลิกนุ่งส้ัน มานุ่งซิ่น”จังหวัดศรีสะเกษ ประจ า ๒๕๕๙ 
  ด้วยจังหวัดศรีสะเกษโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้จัดโครงการรณรงค์แต่งกายงามด้วยผ้า
ไทย “เลิกนุ่งสั้น มานุ่งซ้ิน” จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี ๒๕๕๙ เพ่ือรณรงค์ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและ 
เอกชน สถานศึกษา ตลอดจนประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ แต่งกายแบบชุดไทย ชุดพ้ืนบ้านด้วยผ้าไหม  
ผ้าพ้ืนบ้าน อันเป็นการส่งเสริมให้ตระหนักรู้ในคุณค่าวัฒนธรรมการแต่งกายที่ดีงามของท้องถิ่นและของชาติ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ จึงขอแจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ความ
ร่วมมือร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย โดยการแต่งกายแบบชุดไทย/ชุดพ้ืนบ้านด้วยผ้าไหม/ผ้าพ้ืนเมือง สัปดาห์ละ ๑ วัน 
(วันศุกร์ของทุกสัปดาห์ หรือวันอ่ืน  ๆ ตามความเหมาะสม) ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 



      -๙- 
 
ศรีสะเกษ เขต ๓ พิจารณาก าหนดให้วันศุกร์ของทุกสัปดาห์ให้แต่งกายแบบชุดไทยหรือชุดพ้ืนบ้านด้วยผ้าไทยหรือ 
ผ้าพ้ืนเมือง 

               เรื่องท่ี ๕ มอบอ านาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ 
             มอบอ านาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรของข้าราชการ ลูกจ้าง
ทุกต าแหน่ง พนักงานราชการ ไปราชการต่างจังหวัด  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีอ านาจใน
การพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้การด าเนินการในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและในสถานศึกษาเป็นไปด้วยรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รายละเอียด ค าส่ังฯ ตามภาคผนวกหมายเลข ๑๘ 
  เรื่องท่ี ๖ การรายงานไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
         การรายงานการไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษาประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   
มีผู้บริหารสถานศึกษารายงานการไปราชการ จ านวน ๓๗ โรงเรียน ตามภาคผนวก หมายเลข ๑๙  
               เรื่องท่ี ๗ การส่งส าเนาการจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          การส่งส าเนาการจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๘ มีโรงเรียนส่งส าเนาการจัดประชุม จ านวน ๕๕ โรงเรียน ตามภาคผนวกหมายเลข ๒๐  
ท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๗ กลุ่มนโยบายและแผน 

      เรื่องท่ี ๑ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
                   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
(๗๐%) 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙  
งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๕ รายการ โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
จัดสรรเบื้องต้นก่อน ๗๐% ของนักเรียนชั้นเคลื่อน (ยกเว้นชั้น อ.๑ ป.๑ ม.๑ และ ม.๔ ใช้จ านวนนักเรียนชั้นเดิม
ก่อน) และรายการหนังสือมีการปรับเพ่ิมราคาต่อชุด ในชั้น ม.๑ จากเดิม ๗๐๐ เป็น ๗๐๕ บาท และชั้น ม.๒ จาก
เดิม ๘๖๓ บาท เป็น ๘๖๕ บาท ได้ด าเนินการแจ้งจัดสรรให้โรงเรียนทราบแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๔๐/ว 
๕๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 เรื่องท่ี ๒ การจัดซื้อหนังสือเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบแนวทางให้สถานศึกษาในสังกัด ที่ต้องจัดซ้ือ
แบบเรียนให้พิจารณาสนับสนุนต่อองค์การค้าของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) เป็นล าดับแรก ทั้งนี้มิใช่เป็นการผูกขาดให้แก่องค์การค้าของ สกสค. 
เพียงรายเดียว แต่ควรให้เกิดการแข่งขันด้วย โดยโรงเรียนสามารถด าเนินการเลือกซ้ือต่อเอกชนรายอ่ืนได้ หากเกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยต้องให้ประหยัดงบประมาณ  
 
 



      -๑๐- 
 

 ๓.๘ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 เรื่องท่ี ๑ แบบรายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ขอให้โรงเรียนในสังกัดส่งแบบ
รายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขอความร่วมมือให้
ส่งแบบรายงานโดยด่วน ขณะน้ีจัดส่งแล้วจ านวน ๙ โรงเรียนได้แก่  
  ๑. โรงเรียนจะกงวิทยา  ๒. โรงเรียนบ้านป่าใต้    
  ๓. โรงเรียนบ้านเค็ง  ๔. โรงเรียนบ้านปราสาท 
  ๕. โรงเรียนบ้านศาลา(ปรางค์กู่) ๖. โรงเรียนบ้านดู่ 
  ๗. โรงเรียนบ้านไฮเลิง  ๘. โรงเรียนบ้านส าโรงพลัน   
     ๙. โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 

 เรื่องท่ี ๒ การจัดส่งแบบฯก าหนดเขตพ้ืนท่ี Zoning ใกล้สถานศึกษา โรงเรียนท่ียังไม่ส่งแบบ 
จ านวน ๑๒ โรงเรียนได้แก่  

  ๑. โรงเรียนบ้านแทรง   ๗. โรงเรียนนิคม๓ 
 ๒. โรงเรียนบ้านขนุนฯ   ๘. โรงเรียนบ้านหนองแวง 
 ๓. โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ  ๙. โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา 
 ๔. โรงเรียนบ้านสวาย   ๑๐. โรงเรียนบ้านส าโรงพลัน  
 ๕. โรงเรียนบ้านกะก า ๑๑. โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 
 ๖. โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ๑๒. โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 
  จึงขอความร่วมมือจัดส่งให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษภายใน
วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ 
 เรื่องท่ี ๓ การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ระหว่าง ๑๑-๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ แบบรายงานจะขึ้นเว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สรุปผลการเย่ียมบ้าน 
ส่งให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา ทราบหลังด าเนินการแล้วเสร็จ เพื่อรวบรวมสรุปส่ง สพฐ. 

  เรื่องท่ี ๔ การแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา 
                  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ให้โรงเรียนรายงานผลการ 

แนะแนวนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา (ม.๓) และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๕-๖) ทุกคนต้อง
ได้รับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนส าเร็จการศึกษาตามกระบวนการแนะแนวครบถ้วนทุกข้ันตอน   
        (รายงานผลการแนะแนวให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทราบ
หลังด าเนินการแล้วเสร็จ) เพื่อรวบรวมสรุปส่ง สพฐ. 
 
 
 



      -๑๑- 
 
 เรื่องท่ี ๕ แนวทางการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๙ 
         ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี ๒๕๕๙ รายละเอียดตาม ภาคผนวนกหมายเลข
๒๑-๒๒ 
 เรื่องท่ี ๖ การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

        ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ โดยการมอบหมายจาก  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นศูนย์ประสานงานการ คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือ
รองรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  ระดับจังหวัด ได้ประกาศผลการ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มจังหวัดที่ ๑๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในการนี้มีสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน 
๒ โรงเรียน พร้อมได้มอบเกียรติ    บัตรสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด คือ   

 ๑.  โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ  อ าเภอภูสิงห์ ผ่านการคัดเลือกประเภทสถานศึกษา ระดับ
ก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก   
 ๒.  โรงเรียนบ้านแขว  อ าเภอขุขันธ์ ผ่านการคัดเลือกประเภทสถานศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ขนาดกลาง   
 ๓. โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคัดเลือก จ านวน ๑ โรงเรียน  คือ โรงเรียนบ้านดองดึง 
อ าเภอไพรบึง  ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก   
                 สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ เตรียมการรับการประเมิน
คัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑  ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ  นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และจังหวัด        
ศรีสะเกษ มีก าหนดการจะรับการประเมินคัดเลือกในช่วงระหว่างวันที่  ๑๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙  จึงขอเชิญ
ผู้บริหารสถานศึกษาได้ร่วมให้ก าลังใจสถานศึกษาที่จะรับการประเมินคัดเลือกในครั้งนี้ ด้วย 

               เรื่องท่ี ๗ การรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  ตามท่ี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ได้ด าเนินการประชุมสร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน
การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้แก่ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานการรับนักเรียนระดับสถานศึกษา ไปแล้ว
น้ัน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งได้ด าเนินการจัดท าประกาศการรับสมัคร 
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พร้อมจัดส่งประกาศให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ จ านวน ๑ ฉบับ เพื่อจะได้
ด าเนินการในส่วนเก่ียวข้องต่อไป 
               เรื่องท่ี ๘ การออกตรวจติดตามข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

                 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ จะด าเนินการออกตรวจติดตามข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนท่ี ๒     
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  กิจกรรมการตรวจนับจ านวนนักเรียน  

                ท้ังน้ีจากผลการตรวจนับจ านวนนักเรียนของ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ โดยคณะกรรมการ
ตรวจนับจ านวนเมื่อภาคเรียนท่ี ๑  ท่ีผ่านมาพบว่าการด าเนินการจัดท าข้อมูลนักเรียนเทียบจ านวนเมื่อ 



   -๑๒- 
ภาคเรียนท่ี ๑  ท่ีผ่านมาพบว่าการด าเนินการจัดท าข้อมูลนักเรียนเทียบกับการตรวจติดตามสภาพพื้นท่ีจริงใน
สถานศึกษา มีความครบถ้วน ถูกต้องตรงกันเพิ่มข้ึน และเพื่อให้การด าเนินงานตรวจติดตามได้ 
ทราบผลการด าเนินงานด้านโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน ตลอดปีการศึกษา จึงได้ก าหนดกิจกรรมตรวจนับ
จ านวนนักเรียนในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ซ่ึงมีก าหนดการจะด าเนินงานในระหว่างวันท่ี ๑๔ - ๑๕ 
มกราคม ๒๕๕๙  หากมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
                เรื่องท่ี ๙ การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ จะด าเนินการจัดประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะและ
เจตคติท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมถึงการร่วมเป็นเครือข่ายด าเนินงาน
การจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษเขต ๓ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมีศักยภาพสามารถท่ีจะดูแลช่วยเหลือการด าเนินงานของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี ให้
คัดเลือกโรงเรียนละ ๒ คนเข้าร่วมประชุมสัมมนาสัญจร ๔ อ าเภอ ดังน้ี 
                จุดท่ี ๑  วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙  โรงเรียนอนุบาลไพรบึง  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ท่ีอยู่ในเขตอ าเภอไพรบึง 
                 จุดท่ี ๒ วันท่ี  ๒๗ มกราคม  ๒๕๕๙ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน 
ท่ีอยู่ในเขตอ าเภอปรางค์กู่ 
                 จุดท่ี ๓  วันท่ี  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน 
ท่ีอยู่ในเขตอ าเภอภูสิงห์ 
                 จุดท่ี ๔  วันท่ี ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓  คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน 
ท่ีอยู่ในเขตอ าเภอขุขันธ์    
โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จะด าเนินการแจ้งหนังสือราชการไปยังสถานศึกษาอีกคร้ังหน่ึง 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา. 
          ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองอื่นๆ   

 ก าหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาคร้ังท่ี  ๒/ ๒๕๕๙  วันพุธท่ี ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา  
๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจตุรมิตร  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  ๓ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
             ผู้จดรายงานการประชุม                                                        
           ( นางอภิรนันท์  พลศักดิ์ )         
                นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
                                                                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                ( นายเอกพล  ม่ันอยู่ ) 
                   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 



 


