ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙
วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
………………………………………………………………………..…………………
พิธีก่อนวาระการประชุม
การมอบเกียรติบัตรครูนัก เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับชาติ
ตามที่กลุํมนิเทศ ติดตาม ได๎ดาเนินการโครงการประกวดแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาทุก
ระดับตั้งแตํระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับชาติ นั้ น
เพื่อเป็นขวัญ กาลังใจแกํครูผู๎ฝึกสอน และนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข๎าประกวดแขํงขัน
ในระดับชาติจานวน ๑๑ กิจกรรม

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ผลการประกวดแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับชาติ
วันที่ ๒๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
กิจกรรม
โรงเรียน
เหรียญรางวัล
การแขํงขันเครื่องรํอน ประเภทรํอนนาน ป.4 - ป.6
โรงเรียนบ๎านดินแดง
ทองแดง
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
โรงเรียนบ๎านไทร
ทองแดง
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
โรงเรียนบ๎านตาสุด
ทอง
การแขํงขัน “ศิลป์สร๎างสรรค์” ม.1-ม.3
โรงเรียนบ๎านชาแระกลาง
ทอง
การแขํงขันเดี่ยวขลุํยเพียงออ ม.1-ม.3
โรงเรียนบ๎านตาสุด
ทอง
การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ๎านปรือใหญํ
ทอง
การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ชาย ป.1– ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ทองแดง
การแขํงขันจัดสวนถาดแบบแห๎ง ป.4 - 6
โรงเรียนบ๎านไทร
ทอง
การแขํงขันการจัดทาหนังสือเลํมเล็ก ประเภทนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กูํ
ทองแดง
ที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ ป.4 –ป. 6
การแขํงขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มี
โรงเรียนอนุบาลไพรบึง
ทอง
ความบกพรํองทางการได๎ยิน ป.1- ป.6
การแขํงขันการประดิษฐ์ของเลํนจากเศษวัสดุเหลือใช๎
โรงเรียนบ๎านกะกา
ทอง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรํองทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ลาดับที่
10
12
4
4
10
4
12
4
12
5
6

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม ทราบ
..................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙
รายงานการประชุมผู๎บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห๎องประชุมจตุรมิตร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
รายละเอียดตามเว็บไซต์ http://www.ssk3. go.th/ ขําวประชาสัมพันธ์ กลุํมภารกิจ/กลุํมอานวยการ เสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาและรับรอง
มติที่ประชุม...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตํงตั้ งเข๎ารับราชการเป็นข๎าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา ตาแหนํงครูผู๎ชํวย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ด๎วย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษาศรีสะเกษ เขต 3
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตํง ตั้ง
เข๎ารับราชการเป็นข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหนํ งครูผู๎ชํวย กรณีที่มีความจาเป็น หรือมีเหตุ
พิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกาหนดรับสมัครในวันที่ ๑๕- ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สอบข๎อเขียน ภาค ก
และ ภาค ข ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ และสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ กลุํมวิชาที่รับ
สมัครคัดเลือก มีกลุํมวิชาคณิตศาสตร์ ,กลุํมวิชาประถมศึกษา, กลุํมวิชาสังคมศึกษา, กลุํมวิชาพลศึกษา และกลุํม
วิชาคหกรรม จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อให๎แจ๎งพนักงานราชการและลูกจ๎างชั่วคราวในสั งกัดที่ มีคุ ณสมบัติตามประกาศ
ได๎ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได๎ที่เว็บ ไซด์ของสานั กงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาศรีเ กษ
เขต ๓
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่ประชุม..................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-๓-

๓.๒ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
เรื่องที่ ๑ โครงการพัฒนาทักษะภาษอังกฤษของนักเรี ยน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ จัดทาโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยใช๎ศิลปะการละคร รับสมัครโรงเรียนเข๎ารํวมโครงการฯ ตั้งแตํวันนี้เป็นต๎นไปจนถึง
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อนาสํง สพฐ. ตํอไป ตามภาคผนวกหมายเลข ๑
เรื่องที่ ๒ โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ แบบเข้ม (O –net) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึก ษา
ปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีส ะเกษ เขต ๓ ได๎ดาเนินการจัดกิจกรรม
ระหวํางวันที่ ๒๕-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ การดาเนินได๎สิ้นสุดลงแล๎ว ขอให๎กลุํมพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํงรายงาน
ตามแนวดาเนินการ มายังศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอาเภอที่ เป็น ฐาน ภายในวันที่ ๑๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และขอให๎ศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้ง ๔ ศูนย์ รายงานผล สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ (ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ )
เรื่องที่ ๓ โครงการพัฒนาการสอนรูปแบบ ๒ ภาษา ปี ๒๕๕๙
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ได๎ดาเนินโครงการพัฒนาการ
สอนรูปแบบ ๒ ภาษา ปี ๒๕๕๙ มีโรงเรียนในสังกัดสมัครเข๎ารํวมโครงการ จานวน ๓ โรงเรียนดังนี้
๑. โรงเรียนบ๎านตะเคียนชํางเหล็ก
๒. โรงเรียนบ๎านบึงกระโพธิ์
๓. โรงเรียนนิคม ๓
...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ที่ประชุม.................................................................................................................... ........................................

๓.๓ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
......................................................................................................................................................................
ที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน
เรื่องที่ ๑ การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
หนังสือที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๘๑๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องการปรับ
หลักเกณฑ์การเบิกจํายคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และคําใช๎จํายในการจัดงาน
๑. คําใช๎จํายในการจัดฝึกอบรมภายในประเทศ

-๔รายการคําใช๎จํายตํอไปนี้ให๎เบิกได๎เทําที่จํายจริง แตํไมํ เกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
กาหนด โดยคานึกถึงความจาเป็น เหมาะสม คุ๎มคํา และประหยัด
๒. คําใช๎จํายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม
๓. คําวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
๔. คําประกาศนียบัตร
๕. คําถํายเอกสาร คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
๖. คําหนังสือสาหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
๗. คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร
๘. คําของสมนาคุณในการดูงาน ให๎เบิกจํายได๎เทําที่จํายจริง แหํงละไมํเกิน ๑,๕๐๐ บาท
๙. คําสมนาคุณวิทยากร
ประเภทการฝึกอบรม
ประเภท ก
ประเภท ข และ ประเภท
บุคคลภายนอก

เป็นบุคลากรของรัฐ
ไมํเกินชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท/คน
ไมํเกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท/คน

ไมํเป็นบุคลากรของรัฐ
ไมํเกินชั่วโมงละ๑,๖๐๐บาท/คน
ไมํเกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท/คน

กรณีจาเป็นต๎องจํายเกินกวําที่กาหนด สาหรับสํวนกลางให๎อยูํในดุลยพินิจของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือ
โรงเรียน ซึ่งเป็นหนํวยงานผู๎จัดการฝึกอบรม มอบให๎อยูํในดุลยพินิจของผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
หรือผู๎อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือผู๎อานวยการโรงเรียน
๙. คําอาหารวํางและเครื่องดื่มทุกประเภทการอบรม เบิกจํายได๎เทําที่จํายจริง แตํไมํเกิน
อัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
จัดในสถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ไมํเกิน ๓๕ บาท/มื้อ/คน

จัดในสถานที่เอกชน
ไมํเกิน ๕๐ บาท/มื้อ/คน

รายละเอียดเพิ่มเติม ให๎ดูรายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๘๑๒ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๕๗ และ ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหวํางประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่องที่ ๒ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข๎อ ๑๓๔ การทาสัญญาหรือข๎อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ๎างที่ปรึกษา ให๎กาหนดคํา
ปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัว ระหวํางร๎อยละ ๐.๐๑-๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไมํสํงมอบ เว๎นแตํการจ๎างซึ่ง
ต๎องการซึ่งต๎องการผลสาเร็จของงานนั้นทั้งหมดพร๎อมกัน ให๎กาหนดคําปรับเป็นรายวันเป็นจานวนเงินตายตัวใน
อัตราร๎อยละ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคาจ๎างนั้น แตํจะต๎องไมํต่ากวําวันละ ๑๐๐ บาท สาหรับงานกํอสร๎าง

-๕สาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตํอการจราจร ให๎กาหนดคําปรับเป็นรายวันในอัตราร๎อยละ ๐.๒๕ ของราคาจ๎างนั้น
แตํอาจจะกาหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได๎ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่ กพว. กาหนด
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ๎าขาดสํวนประกอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปและจะไมํ
สามารถใช๎การได๎โดยสมบูรณ์ แม๎คูํสัญญาสํงมอบสิ่งของภายในกาหนดตามสัญญา แตํยังขาดสํวนประกอบบางสํวน
ตํอมาได๎สํงมอบสํวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกิน กาหนดสัญญา ให๎ถือวําไมํได๎สํงมอบสิ่งของนั้นเลย ให๎ ปรับเต็มราคา
ทั้งชุด
ในกรณีที่จัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งคําติดตั้งหรือทดลองด๎วย ถ๎าติดตั้งหรือทดลองเกินกวํา
กาหนดในสัญญาเป็นจานวนวันเทําใด ให๎ปรับเป็นรายวันอัตราที่กาหนดของราคาทั้งหมด เป็นจานวนวันเทําใด ให๎
ปรับเป็นรายวันอัตราที่กาหนดของราคาทั้งหมด
ข๎อ ๑๓๖ สัญญาหรือข๎อตกลงที่เป็นหนังสือที่ได๎ลงนามแล๎ว จะแก๎ไขเปลี่ยนแปลงมิได๎ เว๎น
แตํการแก๎ไขนั้นจะเป็นความจาเป็นโดยไมํทาให๎ราชการต๎องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก๎ไขเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ ให๎อยูํในอานาจของหัวหน๎าสํวนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติแก๎ไขเปลี่ยนแปลงได๎
ข๎อ ๑๔๑ หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให๎ใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใด
ดังตํอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คธนาคารสั่งจําย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช๎เช็คนั้นต๎องชาระตํอเจ๎าหน๎าที่ หรือกํอนวัน
นั้นไมํเกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือค้าประกันสัญญาของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยํางที่ กวพ.กาหนด
(๔)หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํ งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทหลักทรัพย์ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพานิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตาม
ประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย แจ๎งเวียนสํวนราชการตําง ๆ ทราบแล๎ว โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามตัวอยํางหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารที่ กวพ. กาหนด

รายงานการขอซื้อหรือจ้าง
ข๎อ ๒๗ กํอนการดาเนินการจัดซื้อจัดจ๎างทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดิน และหรือสิ่งกํอสร๎าง
ให๎เจ๎าหน๎าที่พัสดุจัดทารายงานเสนอหัวหน๎า สํวนราชการตามรายการดังตํอไปนี้
๑. เหตุผลและความจาเป็นที่ต๎องจัดซื้อหรือจ๎าง
๒. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ๎าง
๓. ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการหรือราคาที่เคยซื้อหรือจ๎างครั้งหลังสุด
ภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ

-๖๔. วงเงินที่จะซื้อหรือจ๎างโดยให๎ระบุวงเงิน งบประมาณวงเงินตามโครงการเงินกู๎ หรือเงิ น
ชํวยเหลือที่จะซื้อหรือจ๎างในครั้งนั้นทั้งหมดถ๎าไมํมีวงเงินดังกลําวให๎ระบุ วงเงิน ที่ประมาณวําจะซื้อ หรือจ๎างใน
ครั้งนั้น
๕. กาหนดเวลาที่ต๎องการใช๎พัสดุนั้น หรือให๎งานนั้นแล๎วเสร็จ
๖. วิธีที่จะซื้อหรือจ๎าง และเหตุผลที่จะซื้อหรือจ๎างโดยวิธีนั้น
๗. ข๎อเสนออื่น ๆ เชํน การขออนุมัติแตํงตั้งคณะกรรมการตําง ๆ ที่จาเป็นในการซื้อหรือ
จ๎าง การออกประกาศสอบราคาหรือการประกาศประกวดราคา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................................................
ที่ประชุม..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
๓.๕ กลุ่มอานวยการ
เรื่องที่ ๑ ขอความอนุเคราะห์จาหน่ายสมุดบันทึกสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจาปี ๒๕๕๙
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎จัดทาสมุดบันทึกสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี ๒๕๕๙ มีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ตํอการปฏิบัติงานของผู๎บริ หาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู๎เกี่ยวข๎องทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ จึงขอความอนุเคราะห์
กลุํมพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ กพศ. ละ ๓ เลํมๆ
ละ ๑๕๐ บาทและนาสํงเงินภายวัน ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น บัดนี้ติดตํอรับรับได๎ที่ประธาน กพศ.
เรื่องที่ ๒ โครงการอบรมขยายผลและติดตามการใช้งาน Smart OBEC และ Smart area
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ได๎ขยายผลการใช๎งาน
ระบบงานบริหารทั่วไปภายใต๎ระบบ AMSS++ ให๎กับโรงเรียนในสังกัดทุกแหํงไปแล๎ว นั้น ซึ่งสํวนหนึ่งของระบบ
AMSS++ ได๎มีการเชื่อมโยงกับ Smart OBEC ประกอบด๎วยรับสํงหนังสือราชการ สพฐ. ทะเบียนหนังสือราชการ
รับ-สํงหนังสือราชการ และระบบไปรษณีย์
เพื่อเป็นการขยายผลและติดตามการใช๎งาน Smart OBEC และ Smart area ตาม
นโยบาย ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ เขต ๓ จึงขอความรํวมมือโรงเรียนทุกแหํง แจ๎งสารบรรณโรงเรียนที่มีรายชื่อในระบบ AMSS++ เข๎ารับ
การอบรมฯ จานวน ๑ คน และนาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว(Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) หรือ
สมาร์ทโฟน(Smart Phone) อยํางใดอยํางหนึ่ง และสายไฟตํอพํวง เข๎ารับการอบรมฯ รุ่นที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงเรียนในอาเภอขุขันธ์ อาเภอภูสิงห์ รุ่นที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
โรงเรียนในอาเภอปรางค์กูํ อาเภอไพรบึง ใช๎สถานที่ อบรมโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล

-๗-

เรื่องที่ ๕ มอบอานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ
มอบอานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรของข๎าราชการ ลูกจ๎าง
ทุกตาแหนํง พนักงานราชการ ไปราชการตํางจังหวัด ให๎ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจใน
การพิจารณาอนุมัติ เพื่อให๎การขออนุมัติเดินทางไปราชการดาเนินการเป็ นไปด๎วยรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น จึงขอแจ๎งให๎โรงเรียนดาเนินการสํ งหนั งสือขออนุมัติถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๓ กํอนวันเดินทางอยํางน๎อย ๕ วันทาการ
เรื่องที่ ๖ การรายงานไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา
การรายงานการไปราชการของผู๎บริหารสถานศึกษาประจาเดือน มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๙ มีผู๎บริหารสถานศึกษารายงานการไปราชการ จานวน ๔๔ โรงเรียน
เรื่องที่ ๗ การส่งสาเนาการจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การสํงสาเนาการจัดประชุมข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาเดือน
มกราคม ๒๕๕๙ มีโรงเรียนสํงสาเนาการจัดประชุม จานวน ๘๖ โรงเรียน
..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ที่ประชุม....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

๓.๗ กลุ่มนโยบายและแผน
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่ประชุม....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓.๘ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่องที่ ๑ รายงานผลการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ประจาปี ๒๕๕๙
ตามที่ กรมสํงเสริมสหกรณ์ ได๎กาหนดวาระแหํงชาติด๎านการสหกรณ์ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑)
สร๎างและพัฒนาการเรียนรู๎และทักษะการสหกรณ์สูํวิถีชีวิตประชาชนในชาติ วัตถุประสงค์เพื่อทาให๎เกิดองค์ความรู๎
และทักษะเรื่องการสหกรณ์ แกํประชาชน ทั้งที่อยูํ ในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา จนเกิดความรู๎ความ
เข๎าใจศรัทธาเชื่อมั่น ในระบบสหกรณ์และได๎นาไปใช๎ในการดารงชีวิตเป็นการแก๎ไขปัญหาแกํชาติไ ด๎ทั้งด๎านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ในทุกระดับ ซึ่งแบํงเป็น ๒ กลยุทธ์ ในการให๎ความรู๎เรื่องการสหกรณ์แกํกลุํมเป้าหมาย กลยุ ทธ์
ที่ ๑.๑ ในระบบการศึกษา และกลยุทธ์ที่ ๑.๒ นอกระบบการศึกษา สาหรับการขับเคลื่อนวาระแหํงชาติด๎านการ
สหกรณ์ ยังจาเป็นต๎องมีการขับเคลื่อนอยํางตํอเนื่อง (ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙) เพื่อเป็นการทราบถึงผลของ
การขับเคลื่อนวาระแหํงชาติ

-๘ดังกลําว จังหวัดศรีสะเกษได๎ขอความอนุเ คราะห์ให๎ หนํวยงานที่เกี่ย วข๎องรายงานผลการขับเคลื่อนด๎านการสหกรณ์
เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของจังหวัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ จึงขอความรํวมมือโรงเรียนได๎กรอกข๎อมูล
ลงในแบบรายงานซึ่งได๎ทาเป็นหนังสือแจ๎งผํานตามระบบอิเล็ กทรอนิ คส์ ถึงทุกโรงเรียนแล๎ว โดยขอให๎สํงแบบ
รายงานภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อรวบรวมสรุปสํงจังหวัดศรีสะเกษ ดาเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎อง
ตํอไป ทั้งนี้ สามารถสํงแบบรายงานผําน E-mail ได๎ที่ yaibuang@hotmail.com หรือโทรสาร ๐๔๕-๖๗๑๓๓๓

เรื่องที่ ๒ การนิเทศติดตามและประเมินผลการดาเนินงานกองทุ นเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ด๎วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ๎งให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ออกนิเทศ ติดตาม กากับดูแล และประเมินผลการดาเนินงานกองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดทุกโรงเรียน เพื่อทราบผลการดาเนินงาน และให๎พิจารณาคัด เลือก
จัดลาดับโรงเรียนที่สามารถเป็นโรงเรียนต๎นแบบด๎านการสํงเสริมภาวะโภชนาการให๎นักเรียนได๎รับ ประทานอาหารที่มี
คุณภาพและมีคุณคําอยํางครบถ๎วน และสามารถแก๎ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนให๎ลดลง ได๎
แบํงเป็น ๓ ขนาด คือ เล็ก กลาง ใหญํ สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการฯ หลังจากสิ้นภาคเรียนที่ ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ได๎แตํงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่ง
จะออกปฏิบัติหน๎าที่ ระหวํางวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ขอให๎โรงเรียนได๎เตรียมความพร๎อมเพื่อ
รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ ตามแบบประเมิน ที่ได๎แจ๎งผํานระบบอิเล็กทรอนิคส์
ถึงทุกโรงเรียนแล๎ว ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งแตํละชุ ดจะแจ๎งประสานรายละเอียดกาหนดการเดินทาง
ลํวงหน๎าไปยังโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง

เรื่องที่ ๓ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการดาเนิ น
กิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสานึก ในหัวข้อ “กินข้าวหมดจาน ดื่มน้าหมดแก้ว ” ปีที่ ๓
ด๎วย องฺค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มายัง
สถานศึกษาเพื่อเชิญชวนกลุํมเยาวชนในระดับประถมศึ กษาและระดั บมัธยมศึก ษาในสังกั ด สํงข๎อเสนอโครงการ
เพื่อรับทุนสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมรณรงค์สร๎างจิตสานึก ตํอเนื่อง ปีที่ ๓ ในหัวข๎อ “กินข๎าวหมดจาน
ดื่มน้าหมดแก๎ว” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสํงเสริมให๎เกิดการใช๎ทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล๎ อมอยํางคุ๎มคํา
ลดคําใช๎จํายในการกาจัดของเสียตําง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงชํวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชนให๎เกิด
ความใสํใจในการอนุรักษ์อยํางยั่งยืน และยังเป็นการสํงเสริมการพัฒนาทักษะความคิดและการสร๎างสรรค์การ
ออกแบบกิจกรรมของกลุํมเยาวชน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได๎ทเี่ ว็บไซต์ สพป.ศก.๓ กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา

เรื่องที่ ๔ แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ขอให๎โรงเรียน เฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคไข๎เลือดออก รายละเอียดมาตรการป้องการระบาดของไข๎เลือกออกในสถานศึกษา ตาม
ภาคผนวกหมายเลขที่ ๒-๔

-๙-

เรื่องที่ ๕ ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ด๎วย กระทรวงสาธารณสุข ได๎สํงหนังสือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อป้องกัน
และควบคุมโรคไข๎เลือดออกฉบับของครู และคูํมือนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาและระดับชัน้ มัธยมศึกษา
พร๎อมสือวีดีทัศน์ประกอบการศึกษา เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู๎ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู๎”
โรงเรียนที่สนใจสามารถขอรับหนังสือและสือ่ วีดีทศั น์ประกอบการศึกษา พร๎อมคูํมือแนว
ทางการจัดกิจกรรมดังกลําวได๎ที่สานักโรคติดตํอนาโดยแมลง กรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท์
๐๒๕๙๐๓๑๓๒ หรือสามารถดาวน์โหลดได๎จากเว็บไซต์ www.thaivbd.org
๓.๘ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่องที่ ๑ การเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึ ก ษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็น ฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ได๎ดาเนินโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนฐาน และดาเนินการเบิกจํายเงินโครงการ ให๎ กพศ. จานวน ๘ กพศ.
ดังนี้
๑. กพศ.ไพรบึง
๒. กพศ.ภูสิงห์ชายขอบ
๓. กพศ.โคกเพชร ดองกาเม็ด
๔. กพศ.พิมาย
๕. กพศ.ละลมห๎วยตามอญ
๖. กพศ.ใจดีห๎วยสาราญ
๗. ตะเคียนลมศักดิ์
ขอให๎สํงหลักฐานการใช๎เงิน เมื่อดาเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล๎วภายใน ๓๐ วัน สาหรับ
กพศ. ที่ยังไมํดาเนินการ ขอให๎รีบดาเนินการโดยดํวน

เรื่องที่ ๒ งบประมาณ
๑. งบประมาณ ๒๕๕๘ กันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจํายเงิน กรณีมีหนี้
ผูกพัน ใบสั่งซื้อสั่งจ๎าง(PO) ที่มีวงเงินตั้งแตํ ๕๐,๐๐๐.-บาท ขึ้นไป งบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๘ เมื่อผู๎ขายหรือผู๎
รับจ๎างสํงมอบพัสดุหรืองานจ๎างให๎เรํงดาเนินการสํงเอกสารเพื่อ ประกอบการเบิกจํายเงินโดยเร็ว เพื่อสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ จะได๎ดาเนินการเบิกจําย อยํางช๎าไมํเกินห๎าวันทาการนับจากวันที่ได๎
ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต๎องแล๎วตามระเบียบการเบิกจํายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงิน
สํงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒)

-๑๐๒. งบประมาณ ๒๕๕๙ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณรายจําย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๑ กาหนดเป้าหมายการเบิกจํายภาพรวมไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๙๖ และรายจําย
ลงทุนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๗ ทุกหนํวยเบิกจํายให๎ได๎ตามเป้าหมาย
๒.๒ งบลงทุน คําครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งกํอสร๎าง ต๎องกํอหนี้ผูกพันให๎แล๎วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
แผนการใช๎จํายงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ไตรมาสที่ ๒
งบดาเนินงาน
เป้าหมาย ประมาณร๎อยละ ๖๐
งบลงทุน
เป้าหมาย ประมาณร๎อยละ ๔๒
๒.๓ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุฯ
เรํงรัดการจัดทาสัญญาซื้อ/จ๎าง
- กรณีกํอหนี้ผูกพัน(ทาสัญญา)แล๎ว ให๎โรงเรียนสํงสาเนาเอกสารการกํอหนี้ผูกพัน
(สัญญา) และเอกสารข๎อมูลหลักผู๎ขาย ให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
เพื่อบันทึกข๎อมูล ในระบบ GFMIS (PO) จองงบประมาณ
- เมื่อผู๎ขาย/ผู๎รับจ๎าง สํงมอบงานแล๎ว ให๎เรํงทาการตรวจรับ/ตรวจการจ๎าง และสํง
เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจําย โดยเร็ว อยํางช๎าไมํเกินห๎าวันทาการ นับถัดจากวันที่ ได๎ตรวจรับทรัพย์สิน
หรือตรวจรับงานถูกต๎อง
๒.๔ การจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
- การจัดซื้อจัดจ๎าง งบประมาณตั้งแตํ ๕,๐๐๐.-บาท ให๎โรงเรียนบันทึกการจัดซื้อ/
จัดจ๎างในระบบ e-GP เนื่องจาก บันทึกข๎อมูล ในระบบ GFMIS (PO) จองงบประมาณต๎องอ๎างอิงเลขที่โ ครงการ
และเลขคุมสัญญาจากระบบ E-GP
๒.๕ ข๎อมูลหลักผู๎ขาย รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Return)
เพื่อป้องกันไมํให๎เกิดคําใช๎จํายที่ไมํจาเป็น และเป็นภาระตํองบประมาณแผํนดิน
ซึ่งต๎องเสียงบประมาณเป็นคําธรรมเนีย มการโอนเงินในสํวนที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินรายการละ ๑๒ บาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ขอให๎โรงเรียนในสังกัด ที่จะขอเบิกเงินแนบสาเนา
หน๎าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู๎ขายประกอบการขอเบิกเงิน และกาชับเจ๎าหน๎าที่ ตรวจสอบข๎อมูลบัญชีเงินฝาก
ธนาคารให๎ถูกต๎อง โดยเฉพาะรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ Statement และเลขที่บัญชีเงินฝาก
กํอนบันทึกข๎อมูลรายการจัดซื้อจัดจ๎าง ในระบบ e-GP
สาเหตุ รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธ การโอนเงินเข๎าบัญชี
๑. บัญชีปิด/บัญชีถูกอายัด
๒. ไมํมีบัญชีในแฟ้มข๎อมูลของธนาคาร
๓. เลขที่บัญชีไมํถูกต๎อง
๔. บัญชีถูก Lock เนื่องจากมีคา สั่ง / บัญชีไมํเคลื่อนไหวเกิน ๖ เดือน

-๑๑๕. มีการโอนสิทธิ์รับเงิน
๖. บัญชีเงินฝากประจา
เรื่องที่ ๓ การจัดซื้อครุภัณฑ์
การจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อให๎การใช๎จํายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คุ๎มคํา ประหยัดให๎
เกิดประโยชน์สูงสุด หากไมํมีในเรื่องของผู๎ขาย หรือเป็นครุภัณฑ์ที่จะต๎องใช๎สอยรํวมกันให๎พิจารณาราคา
แตํละรายการเป็นหลัก มิใชํการพิจารณาราคา จากราคาเหมารวมผู๎ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และให๎พิจารณา
ความสาคัญที่คุณภาพและราคาของครุภัณฑ์เป็นหลัก ทั้งนี้ หากจะต๎องกาหนดราคาแตํละรายการครุภัณฑ์
ให๎ใช๎ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ หรือให๎ใช๎ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท๎องตลาด
โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด กค ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
และคูํมือการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภั ณฑ์

เรื่องที่ ๔ การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ด๎วยสานักงบประมาณ เป็นการสมควรปรับปรุงการแนกประเภทรายจํายคําวัสดุ คํ า
ครุภัณฑ์ และคําดินและสิ่งกํอสร๎างให๎มีความเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพและคุณลักษณะของสิ่งของ เพื่อให๎
สามารถใช๎เป็นฐานข๎อมูลเกี่ยวกับการใช๎จํายงบประมาณรายจํายงบดาเนินงานและงบลงทุน
ได๎อยํางชัดเจนยิ่งขึ้น การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจํายตามรบประมาณ ดํวนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๖๘
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ และหนังสือสานักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
ตามภาคผนวกหมายเลข ๕-๙
เรื่องที่ ๕ สาธิตบันทึกระบบจั ดซื้อ จัดจ้ างภาครั ฐ (e-GP)
สาธิตบันทึกระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ (e-GP) ตกลงราคา รายละเอียดตามภาคผนวก
หมายเลข ๑๐-๒๑

เรื่องที่ ๕ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
กระทรวงการคลังประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจํายคํารัก ษาพยาบาลประเภทผู๎ป่วยใน
สถานพยาบาลของเอกชน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเรํ งดํวน ให๎สอดคล๎องกับนโยบายของ
รัฐบาล
ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ โดย
ผู๎มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเข๎ารับการรักษาในสถานพยาบาลรัฐและเอกชนได๎โดย
ไมํต๎องทดรองจํายเงินกํอน
กรณีเข๎าใช๎สิทธิในสถานพยาบาลเอกชนให๎ถือปฏิบัติตามแนวทางในการขอรับคําใช๎
จํายฯตามนโยบายบูรณาการ ๓ กองทุน กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ของ สปสช.
กรณีเข๎ารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชน สํวนราชการต๎นสังกัดจะอนุมัติให๎เบิกได๎
เฉพาะกรณีเข๎ารับการรักษากํอน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕๕ เทํานั้น
(กระทรวงการคลัง ดํวนที่สุดที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๔๖ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555)
การเจ็บป่วยฉุกเฉิน หมายถึง การได๎รับอุบัติเหตุหรือมีอาการเจ็บป่วยกระทันหัน ซึ่ง

-๑๒เป็นภยันตรายตํอการดารงชีวิต หรือการทางานของอวัยวะสาคัญ เป็นต๎องได๎รับกาประเมินการจัดการและ
บาบัดรักษาอยํางทันทํวงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บป่ วยนั้น ทั้งนี้
หนํวยปฏิบัติการสถานพยาบาล และผู๎ปฏิบัติการฉุกเฉินได๎มีหลักเกณฑ์การประเมินเพื่ อคัดแยกระดับความรุนแรง
ของการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
.............................................................................................................................................................................
ที่ประชุม...................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม.......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………
กาหนดการประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ ห๎องประชุมจตุรมิตร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

เลิกประชุมเวลา..................... น.

ภาคผนวก
หน๎าที่
กลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

๑
๒-๔
๕-๒๑

