
รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๓ 

วันอังคารท่ี  ๒๗  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓   เวลา  ๐๙.๐๐  –  ๑๖.๓๐  น.  
ณ  หองประชุมเพชร   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๑ 

 

************************************* 

ผูมาประชุม 
 ๑.  วาท่ีรอยตรีทวีศักดิ์ นามศรี  ผูอํานวยการ สพป.ศรสีะเกษ เขต ๑ 

๒.  นางสาวรุงอรุณ เมธาภัทรกุล รองผูอํานวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑     
๓.  นายสุเทพ  ศรบุญทอง รองผูอํานวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑          

 ๔.  นายคําโพธิ ์  บุญสิงห  รองผูอํานวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 
๕. นายชาณุวัต ิ  ศรเพชร  รองผูอํานวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  
๖.  นายสมโภชน  หลักฐาน  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
๗.  นางสรัญญา  เถาวบุญ  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

 ๘. นางธัญญาธนันท  นิธิศเกษมโภคิน ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
          ๙.  นายอนันต  ถมทองทวี ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย   
        ๑๐.  นายบุญชวย  รอดเนียม ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 
        ๑๑.  นางนวพร  ทองสมบัติ แทนผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
          ๑๒.   นางกุลจิรา  ไตรภูมิ  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ๑๓.  นางสาวสมพรศรี ชาติมนตรี ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี 
        ๑๔.  นายทวีศักดิ์  ธรรมวันนา   ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ   
        ๑๕.  นางวนัญพัทธ    โชคดีสูงเนิน ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 
        ๑๖.  ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด  จํานวน  ๒๔๙  คน 
        ๑๗.  ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด จํานวน      ๙  คน 

ผูไมมาประชุม 
๑. นายรังสฤษธิ ์  บุญรอง  รองผูอํานวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑      ไปราชการ  

 ๒. นายส ี  วรสา    โรงเรียนบานสําโรงโคเฒา         อําเภอพยุห
ผูเขารวมประชุม 

-  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  จํานวน  ๓๐  คน 

กอนดําเนินการประชุม วาท่ีรอยตรี ทวีศักดิ์  นามศร ี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๑ ไดใหเกียรติเปนประธานการประชุมและไดดําเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณใหเปนวัฒนธรรม ดังนี้   

     ๑.  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   
     ๒.  สวดมนตไหวพระ   
     ๓.  กลาวคําปฏิญญาเขตสุจริต 
หลังจากนั้น  ไดมอบเกียรติบัตรใหแกสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา       

ศรสีะเกษ เขต ๑ ดังนี้ 
 



- ๒ – 

            พิธีมอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษาใหโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ 
                ๑. กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ใหแกสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเดน         

ผานเกณฑการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขปการศึกษา ๒๕๖๑  ดังนี้ 

                ระดับเพชร  ใหแกโรงเรียนบานจิกกะลา   อําเภอกันทรารมย  
          ระดับทอง  จํานวน ๓ โรงเรียน  และระดับเงิน ๒๓  โรงเรียน   
      ๒. มอบเกียรติบัตรใหกับสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ในระดับตาง ๆ ดังนี้ 

      ๒.๑ มอบเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว จํานวน ๔ โรงเรียน   
      ๒.๒ มอบเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว จํานวน ๒๐ โรงเรียน  และโรงเรียน
คุณธรรมสพฐ. ระดับดาวดวงท่ี ๒  จํานวน ๒๐ โรงเรียน 
                ๓. พิธีมอบปายประกาศเกียรติคุณ  ใหโรงเรียนท่ีไดนํานโยบายดานความปลอดภัยไปสูการปฏิบัติ ได
อยางมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีตอนักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษา และมีการบริหารจัดการดีเดน  จํานวน 
๑๖ โรงเรียน  และมอบทุนการศึกษา จํานวน ๑๔ โรงเรียน  และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

วาท่ีรอยตรี ทวีศักดิ์  นามศรี  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑     
          ขอแสดงความยินดีกับทุกทานท่ีไดรับรางวัล เกียรติบัตร ความสําเร็จจากการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงเกิดจากความ
พยายาม ทุมเท มุงม่ัน และสูสูสู 
 ๑. ขอขอบคุณโรงเรียนท่ีไดรับเกียรติบัตรและรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.สถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเดน
ผานเกณฑการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปการศึกษา ๒๕๖๑ ขอขอบคุณ
โรงเรียนท่ีไดรับเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ในระดับตาง ๆ  
 ๒. ตามท่ีไดมีการประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งท่ี ๙ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรสีะเกษ เขต ๑ ท่ีไดรับรางวัล ๑๒ รายการ ดังรายละเอียดไดแจงใหทราบแลวนั้น ขอความอนุเคราะหใหผูบริหาร
โรงเรียนทุกโรงเรยีนไดดําเนินการคัดเลือกโครงการเพ่ือเขารวมการแขงขันระดับภาค OBEC AWARD ใหผานตามเกณฑ 
การแขงขัน   
 ๓. ขอขอบพระคุณทานผูบริหารโรงเรียน และทุก ๆ ทานท่ีรวมแรงรวมใจจัดงานแสดงมุทิตาจิตใหกับพ่ี ๆ 
พวกเราท่ีเกษียณอายุราชการเม่ือสิ้นปงบประมาณ ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓  ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 
 ๔. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแจงใหดําเนินการตามนโยบายของเลขารัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดเปาหมาย ๕ เรื่อง 
      ๑. ดานคุณภาพผูเรียน 
      ๒. ดานคุณภาพบุคลากร 
      ๓. ดานคุณภาพการบริหารการจัดการ 
      ๔. ดานคุณภาพการจัดการปจจัยและทรัพยากรบุคคล 
      ๕. ดานคุณภาพทางดานเทคโนโลยี 
 



- ๓ - 
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดดําเนินการแจงรายละเอียดใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
ทุกเขตทราบในรายการ “พุธเชา ขาว สพฐ.” 
 ๕. ขอเรียนเชิญผูบริหารโรงเรียน  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  และผูปกครอง รวม
เปนเจาภาพทอดถวายผากฐินสามัคคีประจําป ๒๕๖๓  ณ วัดหนองไมไต ตําบลบก อําเภอโนนคูณ จังหวัด     ศรี
สะเกษ  โดยวันอังคารท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓  สมโภชองคกฐิน และกําหนดทอดถวายในวันพุธท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 ๖. ขอความรวมมือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหความรวมมือเปนกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาจังหวัด (สจ.)  โดยกําหนดสมัครระหวางวันท่ี 
๒-๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๓  เลือกตั้งวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 ๗. มาตรการของโรงเรียนในการปองกัน (COVID-19) ๖+๑ ขอ ดังนี้ 
     ๑. มีมาตรการคัดกรองวัดไขและอาการเสี่ยงกอนเขาสถานศึกษา 
              ๒. สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา 
     ๓. จัดจุดลางมือหรือเจลแอลกอฮอลอยางเพียงพอ 
              ๔. จัดระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย ๑ – ๒ เมตร 
     ๕. ทําความสะอาดหองเรียนพ้ืนผิวสัมผัสรวม เปดหนาตาง ประตู ระบายอากาศ 
     ๖. ไมจัดกิจกรรมรวมกลุมคนจํานวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาการทํากิจกรรม 
     ๗. จดบันทึกการเดินทาง/รวมกิจกรรม 
       ๘. ความปลอดภัยในสถานศึกษา ทําอยางไรใหสถานศึกษาปลอดภัยทางการละเมิดทางดานรางกาย 
ทางดานจิตใจ จึงขอความรวมมือจากผูบริหารสถานศึกษาไดสอดสองดูแลเด็กนักเรียนในการลงโทษนักเรียน     ให
ลงโทษตามระเบียบวินัยการลงโทษ 

๙. สพฐ.วิถีใหม วิถีคุณภาพ  (ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)   
รายละเอียดหนา  ๔ – ๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔ - 

 

 

 



- ๕ - 

 

 

 



- ๖ - 

 

 

 

 



- ๗ - 

 

 

 

 

 

 

 



- ๘ - 

 

 

 

 



- ๙ - 

 

 

 

 



- ๑๐ - 

 

 

 



- ๑๑ - 

 

 

 



- ๑๒ - 

 

 

 

 



- ๑๓ - 

 

 

 



- ๑๔ - 

 

 
 
 
 



- ๑๕ - 

 
 
 
๑๑. การศึกษา ยกกําลังสอง พลิกโฉมการศึกษาไทยในศตวรรษ ท่ี ๒๑ (ดร.สุภัทร จําปาทอง ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ)  รายละเอียดหนา ๑๕ -   
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ท่ีประชุม รับทราบ 



- ๓๒ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  (ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๓  เม่ือวันจันทรท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓) 

ประธาน  รายงานการประชุมครั้งท่ีแลวมีท้ังสิ้น  ๔๑  หนา  ขอใหตรวจสอบความถูกตอง  หากมีขอความท่ีคลาดเคลื่อน 

ใหทําการแกไขใหถูกตองและรับรองรายงานการประชุมตอไป 

ท่ีประชุม      - รับรอง - 

ระเบียบวาระท่ี ๓     เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

     ๓.๑  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
 
      - ไมมี -  

       ๓.๒  เรื่องจากรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  

นายสุเทพ  ศรบุญทอง  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
 ๑.  ผลการดําเนินการผลการเบิกจายงบประมาณ ป ๒๕๖๓ ( เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒– ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
ท่ี ประเภท 

งบประมาณ 
งบประมาณ               

ท่ีไดรับจัดสรร 
งบประมาณ                 
ท่ีเบิกจาย 

รอยละ งบประมาณ
คงเหลือ 

รอยละ ลําดับท่ี 
สพฐ 

๑ งบบุคลากร - - - - -  
๒ งบดําเนินงาน ๙๓,๖๓๘,๐๖๔.๐๐ ๙๑,๑๓๙,๙๘๐.๙๓ ๙๗.๓๓ ๒,๔๙๘,๐๘๓.๐๗ ๒.๖๗ ๖๕ 
๓ งบลงทุน ๗๖,๘๑๖,๖๖๓.๐๐ ๒๗,๒๘๕,๕๐๓.๙๑ ๓๕.๕๒ ๔๙,๕๓๑,๑๕๙.๐๙ ๖๒.๔๘ ๑๖๔ 
๔ งบอุดหนุน ๑๖๙.๙๗๖.๑๙๒.๐๐ ๑๖๙,๘๘๘,๒๑๖.๐๒ ๙๙.๙๕ ๘๗,๘๗๕.๙๘ ๐.๐๕ ๓๘ 
๕ งบรายจายอ่ืน ๑๑,๑๙๕,๒๕๔.๐๐ ๑๐,๒๓๖,๒๑๑๐๗๐ ๙๑.๔๓ ๙๕๗,๐๔๒.๓๐ ๘.๕๗ ๑๐๙ 

รวมท้ังส้ิน       
ท่ีมา หนังสือ สพฐ ท่ี ขอมูล ณ วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 

 สรุป มติคณะรัฐมนตี เม่ือ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เปาหมาย ไตรมาสท่ี ๔   
 ภาพรวม รอยละ ๑๐๐  ผลการดําเนินงาน สพป.ศก.๑  ๗๑.๕๐  ต่ํากวาเปาหมาย 
 งบดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐ ผลการดําเนินงาน สพป.ศก.๑  ๙๗.๓๓  ต่ํากวาเปาหมาย 
 งบลงทุน รอยละ ๑๐๐  ผลการดําเนินงาน สพป.ศก.๑  ๓๕.๕๒  ต่ํากวาเปาหมาย 
สภาพการดําเนินการท่ี ตองพัฒนา แกไข 

๑. การสงเอกสารไมครบถวน มีการแกไข บอยครั้ง 
๒. การดําเนินการ ปรับปรุง แกไข เปลี่ยนแปลงขอมูล ลงขอมูลในระบบ E GP  ไมถูกตอง ผิดข้ันตอน 
๓. การจัดสงเอกสารขอเบิกจายเงิน ลาชา 
๔. ระบบ การติดตาม ตรวจสอบขอมูล ระหวางโรงเรียน กับ สํานักงานไมเปนระบบ 
๕. การแตงตั้งกรรมการ ดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจางไมถูกตอง เชน  แตงตั้งบุคลากรอัตราจางเปน 

หัวหนาพัสดุ เจาหนาท่ีพัสดุ  ท้ังท่ีโรงเรียน มีขาราชการครูอยู 
๖. การกําหนด คุณลักษณของ ครุภัณฑของผูใชมีความหลากหลาย ยุงยากตอการดําเนินการ 
๗. การ สรรหา คณะกรรมการเพ่ือแตงตั้งกรรมการให ดําเนินการ เปน กรรมการกําหนดคุณลักษณะ/  

พิจารณาผล /ตรวจรับ / ดําเนินการไดยากเนื่องจากไมมีผูประสงค 
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๘. คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง มีภารงานหลายอยาง ทําใหการ 

ดําเนินการลาชา 
๙. งบประมาณท่ีไดรับการโอน มาลาชา 

แนวทางการ พัฒนา ปรับปรุง แกไข 
๑. .การสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการใหบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
๒.  การจัดทําบัญชี รายการเอกสารในการท่ีตองดําเนินการในแตละเรื่อง 

 ๓.  การประสาน ติดตามการดําเนินการเปนระยะ 
 ๔. การสรางเครือขายการ เรียนรู การทํางานในเรื่องตาง ๆ 
 ๕. การแตงตั้ง ผูรับผิดชอบงานพัสดุ ตองเปนขาราชการเทานั้น 
๒. ปญหาการดําเนินการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๖๓                                                                              
 ๒.๑  การเบกิจายงบลงทุน ลาชา  สาเหตุ                                  

ท่ี สาเหต ุ แนวทางแกไข 
๑ ขอมูล สัญญาการจัดซ้ือจัดจางในระบบ               

มีการแกไข ปรับเปลี่ยน                                                                                                           
.ใหผูรับผิดชอบ ประสาน สอบถามแนวทางการ
ดําเนินการ กับ งานพัสดุเขตกอนดําเนินการ 

๒ การเรียงลําดับ วันเดือนปดําเนินการไมเปน 
ข้ันตอน การปฏิบัติงานปกติ                                                                                                         

 ใหจัดทําปฏิทิน การปฏิบัติงาน วันเดือนป ในระบบมือ 
ไวเพ่ือการตรวจสอบ 

๓ . มีการปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบ ในการ
ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง                                                                                                              

 ใหมีการ จับคูบุคลากรรับผิดชอบงานรวมกัน 

๔ การสื่อสารขอมูล การับรู รับทราบไม
ถูกตอง ตรงกัน 

๑.ควรมีการจัดทําชองทาง การสื่อสารท่ีขัดเจน                     
๒.ควรจัดทํา คลังขอมูลการดําเนินงานพัสดุเฉพาะดาน 

           

๒.๒ การเบิกจายเงินคาจาง คาตอบแทน ลาชา สาเหตุ                                                                                              
ท่ี สาเหต ุ แนวทางแกไข 
๑. การสื่อสารขอมูล ลาชาไมถึงผูรับ ไมถึงผู

เบิกจาย                                                                                                            
๑.ควรมีการจัดทําชองทาง การสื่อสารท่ีขัดเจน                     
๒.ควรแจงขอมูลโดยตรงทางโทรศัพท และหนังสือราชการ 

๒. การสงเอกสาร ใบตรวจรับงานจางเกิน
กําหนด                                                                                                             

ประสาน เรงรัดการสงเอกสาร 

๓. ขอมูลมีการปรับเปลี่ยน  เนื่องจากลูกจาง
ชั่วคราว มีการลาออก – แตงตั้งใหม
บอยครั้ง 

๑.จัดระบบ การควบคุม ขอมูลอัตรากําลังใหเปนระบบ                 
๒. โรงเรียน รายงาน กลุมบุคคล และและการเงิน                         
๓. การแจงรายงานขอมูลการเบิกจาย งบประมาณ                    
ทุกรายการ ในระบบ Inter net              

          ๒.๓  สภาพการบริหารงบประมาณ ของสถานศึกษา 
      ๑. การเบิกจายคาไฟฟา ของสถานศึกษา ท่ีมีการคางชําระ เปนเวลาหลายเดือน                                                
      ๒. การเบิกจายคา วัสดุ ของสถานศึกษา ท่ีมีการคางชําระ                                                                       
      ๓. การเบิกจายงบประมาณ ใหผูมีสิทธิลาชาและไมเปนไปตามแนวปฏิบัติ เชน ทุนการศึกษา 

นักเรียนยากจน อาหารกลางวัน                                                                                                               
                ๔. การจัดทําระบบบัญชีเอกสาร ไมเปนปจจุบัน      
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                ๕. การบริหารงบประมาณ ท่ีเกินกําลังของโรงเรียน                                                                                   
                ๖. การบริหารท่ีการมีสาวนรวมไมครอบคลุม                                                                                                       
                ๗. การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  ไมชัดเจนและเปนปจจุบัน  
     ๒.๔. การดําเนินการคาเชาอินเทอรเน็ต ( Inter net ) ใหสถานศึกษา   ในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  ปงบประมาณ ๒๕๖๔  อยูระหวางรอแนวปฏิบัติจาก สพฐ.  

 ระเบยีบ แนวปฏิบัติดานการเงิน  
     ๑. การเบิกจายงบประมาณ เงินอุดหนุน รายการคาจัดการเรียนการสอน (ปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน)

งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน 
รายการคาจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรยีนยากจน) คือ เงินงบประมาณ ท่ีจัดสรร
ใหแกสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนยากจน เพ่ือจัดหาปจจัยพ้ืนฐานท่ี เปนตอการดํารงชีวิตและเพ่ิมโอกาส ทางการศึกษา 
เปนการชวยเหลือนักเรียนท่ียากจนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ จนจบการศึกษาภาคบงัคับและ ใหมีโอกาสไดรับ
การศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
              การเบิกจายงบประมาณ เงินอุดหนนุ รายการคาจัดการเรียนการสอน (ปจจยัพ้ืนฐานนักเรียนยากจน) 
หลักเกณฑ 
      ๑. เกณฑ รายได  เฉลี่ยครัวเรือนละ ไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท /คน/เดือน 
      ๒. เกณฑ สถานะคอรบครัว  /ครอบครัวมีภารพ่ึงพิง/ สภาพท่ี อยูทรุดโทรง/ไมมียานยนต  
      ๓. แนวการ จัดสรร  

- ประถม ๕๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน 
- มัธยมศึกษาตอนตน  ๑,๕๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน 

      ๔. วิธีการจายเงิน 
  ๑. จายเงินสด โดยโรงเรียนตั้งกรรมการจายเงินอยางนอย ๓ คน โดยใชใบสําคัญรับเงินเปนหลกัฐาน 
  ๒. จัดหาปจจัยพ้ืนฐาน  เพ่ือจัดหาใหนักเรียนโดยตรง  ตามรายชื่อท่ีไดรับการจัดสรร จากสพฐ. 
เชน ๑. คาหนังสือและอุปกรณการเรียน /๒. เสื้อผาและวัสดุเครื่องแตงกาย/๓. อาหาร-คูปองอาหาร/๔.คาพาหนะ
เดินทางหรือ จางเหมาพาหนะ ๕. คาใชจายท่ีนักเรียนยากจนตองการ จําเปน นอกจาก ๔ รายการขางตน 
  ๓. กรณีโรงเรยีน ดําเนินการจัดหาใหนักเรียน ใหดําเนินการตาม พรบ.การจัดซ้ือจัดจางฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     ๕. กรณี นักเรียนท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ  ยาย ลาออก ไมสามารถรับเงินได  ใหโรงเรียนนําสง 
สพป. เพ่ือนําสงสวนกลางตอไป 
          ๒. การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข สํานักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  (กสศ.) 

 จัดสรรเงินอุดหนุนใหแกนักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ท่ีผานการรับรองจาก 
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยเงินอุดหนุนดังกลาวตองมีการใชจาย โดยคํานึงถึงประโยชนของนักเรยีนทุนเสมอ
ภาคเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ ตามเง่ือนไขของแตละ หนวยงาน ดังนี้  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  
ไดรับเงินอุดหนุน ดังนี้  

ระดับชั้นอนุบาลจัดสรรเงินอุดหนุนใหนักเรียนยากจนพิเศษ ๑๐ จังหวัดนํารอง ประกอบดวย  
เชียงใหม เชียงราย รอยเอ็ด ขอนแกน กาญจนบุรี นนทบุรี สระแกว สุราษฎรธานี ยะลา และภูเก็ต)  

ระดับชั้นประถมถึงมัธยมศึกษาตอนตน 
กสศ. แบงการจัดสรรเงินออกเปน ๒ สวน เทาๆ กัน คือ  
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สวนท่ี ๑ จายใหนักเรียน/ผูปกครอง เปนเงินอุดหนุนชวยเหลือคาครองชีพแกนักเรียนยากจน 

พิเศษ แบบมีเง่ือนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)  
สวนท่ี ๒ จายใหสถานศึกษา เปนเงินอุดหนุนแกสถานศึกษาเพ่ือ • จัดหาอาหารเชาสําหรับ 

อนุบาล-ประถมศึกษา / อาหารเชาหรืออาหารกลางวันสําหรับมัธยมศึกษา ท่ีทางสถานศึกษาจัดหาใหแกนักเรียน
ทุนเสมอภาค • จัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนทุนเสมอภาค คือ คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษาและการจัด 
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสําหรับนักเรียนทุนเสมอภาค  

ท้ังนี้ มิใหนําเงินสวนท่ี ๒ ไปจัดสรรเปนเงินอุดหนุนเพ่ิมเติมในสวนท่ี ๑ อีกไมวากรณีใด 
ข้ันตอนการประชุมรับรองขอมูลนักเรียนทุนเสมอภาค โดยคณะกรรมการสถานศึกษา  
๑) ผูอํานวยการสถานศึกษา จัดประชุมรับรองขอมูลนักเรียนทุนเสมอภาคโดยคณะกรรมการ 

สถานศึกษา โดยจะตองมีองคประชุมอยางนอย ๕ คน ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผูแทน
ชุมชน ผูแทน ผูปกครอง ผูอํานวยการสถานศึกษา ผูแทนครูท่ีรับผิดชอบการคัดกรอง 

 ๒) ผูอํานวยการชี้แจงวัตถุประสงคการประชุม และบทบาทใหคณะกรรมการทราบ ดังนี้  
     - รับรองขอมูลการบันทึกขอมูลนักเรียนทุนเสมอภาค ตามท่ีครูบันทึกในแบบ นร.๐๑/กสศ.๐๑  
     - กรณีท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาแลวมีมติเห็นวานักเรียนท่ีผานการคัดกรอง 

นักเรียน ทุนเสมอภาค แตไมสมควรไดรับเงินอุดหนุนเพ่ิมเติมใหระบุเหตุผลประกอบการพิจารณาดวย 
     - รับรองแผนการใชเงินของสถานศึกษา(แบบ ก.๐๐๑) สําหรับคาอาหาร คาใชจายท่ี 

เก่ียวเนื่องกับการศึกษา และการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพแกนักเรียนทุนเสมอภาค 
     - ระบุมติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการพิจารณารับรองขอมูลนักเรียนทุนเสมอภาค 
 ๓) คณะกรรมการสถานศึกษาลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน ตามแบบฟอรม นร.๐๕/กสศ.๐๕  

การจัดประชุมรับรองขอมูลนักเรียนทุนเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา จะจัดภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยจะ 
รับรองขอมูลนักเรียนกลุมใหมท่ียังไมเคยไดรับเงินอุดหนุนจาก กสศ. สําหรับแบบแผนการใชจายเงิน ก.๐๐๑ ให
สถานศึกษาใสจํานวนนักเรียนกลุมเดิมรวมกับจํานวนนักเรียน กลุมใหมไปในแผนการใชจายเงินดวย  

๓. ข้ันตอนการจายเงินนักเรียนทุนเสมอภาค การจายเงินนักเรียนทุนเสมอภาค ใหสถานศึกษาดําเนินการ 
ดังนี้  

     ๑) ผูดูแลระบบโรงเรียน ดูสถานะการโอนเงินผานระบบคัดกรองทุนเสมอภาค เลือกเมนู  
“สถานะการโอน เงิน” ระบบจะระบุจํานวนเงินท่ีสถานศึกษาไดรับท้ังหมด และรายชื่อนักเรียนท่ีขอรับเงินสดผาน
บัญชีสถานศึกษา  

๒) สถานศึกษาจะตองจายเงินใหแกนักเรียนทุนเสมอภาคภายใน ๒๐ วันทําการ นับตั้งแตระบบ 
คัดกรอง ทุนเสมอภาค มีการแจงสถานะการโอนเงิน  

๓) กรณีท่ีสถานศึกษาตองการแจงใหผูปกครองทราบวาไดรับเงินอุดหนุนจาก กสศ. หรือแจงให 
ผูปกครอง มารับเงินสด สถานศึกษาสามารถพิมพหนังสือแจงผลการรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคไดตาม
แบบ นร.๐๘/ กสศ.๐๘ 

 ๔) การจายเงินใหแกนักเรียนทุนเสมอภาคใหจายสวนของ คาครองชีพ แกผูปกครองและ 
นักเรียน ตาม จํานวนเงินท่ีระบุไวในระบบ ๒๕ คูมือการดํา เนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เง่ือนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)  
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๕) ข้ันตอนการจายเงิน สถานศึกษาจะตองจายเงินสด ใหผูปกครองพรอมถายภาพและลงลายมือชื่อไว  

เปนหลักฐาน ซ่ึงโรงเรียนจะใหลงนามในเอกสารตามแบบฟอรมใบสําคัญรับเงิน(นร.๐๖/กสศ.๐๖) พรอมแนบ
สําเนา บัตรประชาชน หรือจะลงลายมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกสและแนบภาพถายหนาบัตรประชาชนผานระบบ 
แอปพลิเคชันก็ได ท้ังนี้ภาพถายจะตองประกอบดวย 

(๑) ผูปกครอง เปนผูรับเงิน 
 (๒) ครูประจําชั้น/ผูแทนครู เปนผูบันทึกขอมูล  
 (๓) นักเรียนทุนเสมอภาค เปนพยาน  
 (๔) ผูอํานวยการโรงเรียน หรือ รองผูอํานวยการโรงเรียน เปนพยาน 

 ๖) กรณีท่ี ผูปกครองไมสามารถมารับเงินสดได ใหสามารถมอบอํานาจใหผูท่ีทานเห็นสมควรรับ 
เงินสด แทนได โดยลงนามมอบอํานาจตามรายละเอียดในแบบ นร.๐๘/กสศ.๐๘ ๗)  

    กรณีท่ี ผูปกครองไมสามารถมอบอํานาจได ใหผูอํานวยการโรงเรียนตรวจสอบสาเหตุและ 
รับรองขอมูล ผูปกครองท่ีเปนปจจุบันและแกไขชื่อผูปกครองใหถูกตอง พรอมรับรองตามรายละเอียดใน แบบ  นร.
๐๘/กสศ.๐๘ ๘) เงินท่ี กสศ.จดัสรรใหสถานศึกษาเปนเงินนอกงบประมาณ ประเภท “เงินอุดหนุน” ใหสถานศึกษาจัดทํา
บัญชี  หรือคุมบัญชีนอกงบประมาณตามระเบียบของสถานศึกษา หรือตนสังกัดนั้น ๆ โดยใบเสร็จรับเงินและ 
หลักฐานการเบิกจายใหสถานศึกษาออกใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงินและเก็บตัวจริงไวท่ีสถานศึกษาไมตอง 
สงกลับมาท่ี กสศ. ๙) กรณีนักเรียนไมมีตัวตน มีการยายออก ลาออก จบการศึกษา และไมสามารถ มารับเงิน
อุดหนุนสําหรับ นักเรียนไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหคืนเงินเฉพาะสวนของนักเรียน โดยใหโอนเงินคืน กสศ. 
แตจะตองคืน ไมเกินทุกวันท่ี ๑๐ มิถุนายน และวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ของทุกปการศึกษา (ซ่ึงเปนรอบของการ
ปรับสถานะการมีตัวตนในฐานขอมูลระบบตนสังกัด) 

๓. แนวปฏิบัติใน การสงเอกสารสงใชเงินราชการ 

การสงเอกสารสงใชเงินราชการ (เงินราชการและเงินทดรองราชการ)                                                            
๑. กรณี  การเขารวมการประชุม /อบรม /สมัมนา 

ท่ี รายการเอกสาร จํานวน การตรวจสอบเอกสาร หมายเหตุ 
มี ไมมี 

๑ สัญญายืม ๑ ฉบับ    
กรณี
เอกสาร
สําเนา ให
รับรอง
สําเนา
ถูกตอง
ทุกแผน 

๒ หนังสือ /บันทึกขอความ อนุญาต/อนุมัติใหไปราชการ   ๑ ชุด   
๓ หนังสือเชิญใหเขา ประชุม /อบรม /สัมมนา ๑ ชุด   
๔ แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร( กรณีใชรถ

สวนตัว หรือเครื่องบิน ) 
๑ แผน   

๕ แบบ ๘๗๐๘ ใบเบิกคาใชจายไปราชการ ๑ ชุด   
๖ เอกสาร google map ๑ แผน   
๗ แบบ บก ๑๑๑ ( เบิกคาชดเชยน้ํามัน( ใชรถสวนตัว) ๑ แผน   
๘ รายงานผลการประชุม/อบรม/สัมมนา เสนอผาน                

ผอ.กลุม / รอง ผอ. / ผอ.เขต ทราบ 
๑ ชุด   

๙ ภาพถายปายกิจกรรม / กิจกรรมการอบรม ๑ แผน   
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๒. กรณี  การจัดประชุม /อบรม / สัมมนา 

 

ท่ี รายการเอกสาร จํานวน การตรวจสอบเอกสาร หมายเหตุ 
มี ไมมี 

๑ สัญญายืม ๑ ฉบับ    
กรณี
เอกสาร
สําเนา  
ใหรบัรอง
สําเนา
ถูกตอง
ทุกแผน 

๒ โครงการฯ ท่ีไดรับการอนุมัติ ๑ ชุด   
๓ หนังสือ /บันทึกขอความ อนุญาต/อนุมัติใหดําเนินการ   ๑ ชุด   
๔ บันทึกขออนุมัติ จัดทําอาหาร /ปาย /เอกสาร ๑ ชุด   
๕ หนังสือเชิญ ประชุม /อบรม /สัมมนา ๑ ชุด   
๖ วาระการประชุม /ตารางการอบรม /สัมมนา ๑ ชุด   
๗ หนังสือเชิญวิทยากร ๑ ชุด   
๘ หนังสือตอบรับการเปนวิทยากร ๑ ชุด   
๙ ใบเสร็จรับเงินคาปาย /คาเอกสาร                             ๑ ชุด   
๑๐ บันทึกขออนุมัติ  ขอเบิกคาอาหาร                                          ๑ ชุด   
๑๑ ใบสําคัญรับเงิน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    ๑ ชุด   
๑๒ บัญชีลงเวลาขอผูเขารับการอบรม ๑ ชุด   
๑๓ รายงานผลการประชุม/อบรม/สัมมนาเสนอผาน                

ผอ.กลุม / รอง ผอ. / ผอ.เขต ทราบ 
๑ ชุด   

๑๔ ภาพถายปายกิจกรรม / กิจกรรมการอบรม ๑ แผน   
 

ลงชื่อ    ผูสงใชเงินยืม               กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย                                             

  (                                          )                                  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑(๔ ก.พ. ๖๓)                                                               
ตําแหนง 

ท่ีประชุม รับทราบ 

    ๓.๓  เรื่องจากกลุมอํานวยการ   

นายคําโพธิ์  บุญสิงห  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
๑. เรื่อง การทอดถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป ๒๕๖๓ 

ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ไดแจงประชาสัมพันธเชิญชวนผูบริหาร
สถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูปกครองและผูมีจิตศรัทธาบริจาคทรัพยตาม
กําลังศรัทธารวมถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป ๒๕๖๓ ท่ีกลุมอํานวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นั้น 
ขณะนี้ไดมีผูรวมถวายผาพระกฐินฯ ขอมูล ณ วันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 
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รายนามผูรวมถวายผาพระกฐินพระราชทาน ป ๒๕๖๓ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ 

ท่ี  โรงเรียน อําเภอ จํานวนเงิน(บาท) หมายเหต ุ

๑ บานหนองหญาปลอง กันทรารมย ๕๐๐ ๒๒ ก.ค. ๖๓ 
๒ บานหนองคา พยุห ๕๐๐ ๒๙ ก.ค. ๖๓ 
๓ บานหนองโนวิทยา เมืองศรีสะเกษ ๕๐๐ ๓๐ ก.ค. ๖๓ 

๔ บานเปอย เมืองศรีสะเกษ ๕๐๐ ๓๐ ก.ค. ๖๓ 

๕ บานตําแยหนองเม็ก พยุห ๗๕๔ ๕ ส.ค. ๖๓ 

๖ นางวราภรณ   ทองสุข สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ๓๙๙  

๗ นางสาวเบญจมาศ   ตั้งอติพร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ๒๐๐  

๘ นางพีระวรรณา  เขียวหวาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ๕๐๐  

๙ นางสาวจันทิมา  วงศจอม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ๕๐ ๑๐ ส.ค. ๖๓ 

๑๐ นางสุรียาพร  ทองสูบ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ๓๐๘  
๑๑ นางนวพร  ทองสมบัต ิ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ๑๙๙  

๑๒ บานโนนหนองสิม  น้ําเกลี้ยง ๙๓๐  

๑๓ บานโคกสะอาด โนนคูณ ๕๐๐  ๑๗ ส.ค. ๖๓ 

๑๔ บานหนองถม กันทรารมย ๔๐๐  

๑๕ บานหนองแวง น้ําเกลี้ยง ๕๐๐  

๑๖ บานโนนคูณ โนนคูณ ๘๘๙  

๑๗ บานหนองดุมหนองมวง กันทรารมย ๕๓๙  

๑๘ บานหนองเข็งเหลาแค เมืองศรสีะเกษ ๗๔๐ ๒๐ ส.ค. ๖๓ 

๑๙ อนุบาลพยุห พยุห ๑๔๐๐  

๒๐ ขุมคําวิทยาฯ วังหิน ๘๐๐ ๒๑ ส.ค. ๖๓ 

๒๑ บานมวงเปเหมือดแอ โนนคูณ ๓๓๙  

๒๒ อนุบาลโนนคูณ โนนคูณ ๕๐๐ ๒๕ ส.ค. ๖๓ 

๒๓ บานหนองเทา กันทรารมย ๔๙๙ ๒๖ ส.ค. ๖๓ 

๒๔ บานแดงเหลายอด เมืองศรีสะเกษ ๓๖๐  

๒๕ บานสรางสะแบง วังหิน ๕๐๐  

๒๖ บานขามปอม กันทรารมย ๓๐๐  

๒๗ บานเลิงแฝกโพนทองพัฒนา กันทรารมย ๖๑๐ ๑ ก.ย. ๖๓ 
๒๘ บานกุดโงงฯ เมืองศรสีะเกษ ๕๐๐  

๒๙ บานคูเมือง พยุห ๖๐๐  
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ท่ี โรงเรียน อําเภอ จํานวนเงิน(บาท) หมายเหต ุ
๓๐ บานโพนยาง วังหิน ๑๐๐๐ ๓ ก.ย. ๖๓ 

๓๑ บานแทงวิทยา เมืองศรสีะเกษ ๑๐๐๐  

๓๒ บานหนองครก เมืองศรสีะเกษ ๑๒๐๐ ๙ ก.ย. ๖๓ 

๓๓ บานกอโนนหลอง เมืองศรสีะเกษ ๖๐๐  

๓๔ บานโนนดู โนนคูณ ๗๔๐ ๑๑ ก.ย. ๖๓ 

๓๕ บานโนนสวางฯ พยุห ๕๐๐ ๑๖ ก.ย. ๖๓ 
๓๖ บานหัววังหนองนาร ี วังหิน ๑๓๖๐ ๑๗ ก.ย. ๖๓ 

๓๗ นางจุลพนม  ธาน ี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ๒๐๐ ๒๒ ก.ย ๖๓ 

๓๘ บานเวาะ เมืองศรสีะเกษ ๗๐๐  

๓๙ บานโพนคอ เมืองศรสีะเกษ ๙๐๐  
๔๐ นางสาวนภัสพร  ประเสรฐิบุญญพร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ๒๐๐  

๔๑ บานลุมภู น้ําเกลี้ยง ๗๐๐ ๒๓ ก.ย. ๖๓ 

๔๒ บานละทาย กันทรารมย ๙๘๐  

๔๓ บานสะพุง น้ําเกลี้ยง ๒๐๐ ๒๔ ก.ย. ๖๓ 

๔๔ บานเมืองนอยหนองมุข กันทรารมย ๖๑๐  

๔๕ บานยางเครือ ยางชุมนอย ๕๐๐  

๔๖ บานโนนคูณ ยางชุมนอย ๑๐๖๖  

๔๗ บานธาตุฯ วังหิน ๑๕๙๐ ๑ ต.ค. ๖๓ 

๔๘ บานสวาง วังหิน ๑๐๐๐ ๒ ต.ค. ๖๓ 

๔๙ บานโนนงาม น้ําเกลี้ยง ๓๐๐ ๕ ต.ค. ๖๓ 

๕๐ บานผึ้ง (มธุลีหประชาสรรค) กันทรารมย ๓๐๐  

๕๑ บานโพนขาฯ เมืองศรสีะเกษ ๑๓๐๐  

๕๒ บานหนองบัวไชยวาน กันทรารมย ๑๓๐๐ ๖ ต.ค. ๖๓ 

๕๓ บานผักขะ ยางชุมนอย ๔๐๐ ๙ ต.ค. ๖๓ 

๕๔ บานหนองกก กันทรารมย ๑๘๐๐  

๕๕ บานหนองทุม วังหิน ๗๐๐  

๕๖ บานหัวเหลา โนนคูณ ๘๖๐  

๕๗ บานโนนติ้ว ยางชุมนอย ๖๐๐  
๕๘ บานดินดํา ยางชุมนอย ๕๐๐  
๕๙ บานเหลาฝาย โนนคูณ ๕๐๐  

๖๐ บานหญาปลอง เมือง ๑๑๙๐  
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ท่ี โรงเรียน อําเภอ จํานวนเงิน(บาท) หมายเหต ุ

๖๑ บานกุดเมืองฮาม ยางชุมนอย ๕๐๐  

๖๒ บานหนองนาโพธิ ์ วังหิน ๑๑๙๐ ๑๒ ต.ค. ๖๓ 

๖๓ บานหนองรัง พยุห ๕๐๐  

๖๔ อนุบาลยางชุมนอย ยางชุมนอย ๑๐๐๐  

๖๕ บานลิงไอ วังหิน ๓๐๐  

๖๖ บานดงยาง วังหิน ๘๐๐  

๖๗ บานบัวนอยโนนปอ กันทรารมย ๓๐๐  

๖๘ บานดูนสิม กันทรารมย ๙๓๕ ๑๕ ต.ค. ๖๓ 

๖๙ บานหนองสาดโนนเจริญ เมืองศรสีะเกษ ๗๐๐  

๗๐ ตะดอบวิทยา เมืองศรสีะเกษ ๑๐๐๕  

๗๑ บานผักบุง กันทรารมย ๑๙๒๐  

๗๒ นิคมสรางตนเองหวยคลา ๓ วังหิน ๓๐๐  

๗๓ บานสวนกลวย น้ําเกลี้ยง ๕๐๐  

๗๔ บานเจาทุง วังหิน ๖๐๐  

๗๕ บานหนองแกวสําโรง เมืองศรสีะเกษ ๑๑๔๐  

๗๖ บานโนน (รฐัประชาสงเคราะห) ยางชุมนอย ๖๐๐  

๗๗ อนุบาลอําเภอน้ําเกลี้ยง (เขิน) น้ําเกลี้ยง ๑๐๐๐  

 รวมเงิน ๕๓,๔๐๒  
 

ท่ีประชุม รับทราบ  

       ๓.๔  เรื่องจากกลุมบริหารงานบุคคล      

นางสรัญญา  เถาวบุญ  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
๑.  การจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณ อายุราชการ เม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในสถานศึกษา 
 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจงการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุราชการ 
เม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาจัดสรรใหกับสถานศึกษาในสังกัด
ตามเง่ือนไขการจัดสรรของคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ดังนี้ 
 ๑) ตําแหนงผูบรหิารสถานศึกษาท่ีมีจํานวนนักเรยีนตั้งแต ๑๒๐ คนข้ึนไป  ยกเวนตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
ท่ีอยูในแผนถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรืออยูในแผนควบรวมสถานศึกษา ใหสวนราชการแตงตั้งบุคคลได
อยางตอเนื่องทันที  เนื่องจากเปนตําแหนงท่ีมีความสําคัญตอการบริหารงานของสถานศึกษาตลอดจนขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
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 ๒) ตําแหนงท่ี ก.ค.ศ. พิจารณาจัดสรรตามเง่ือนไขเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 
     ๒.๑ ตําแหนงสําหรับบรรจุนักศึกษาทุน 
     ๒.๒ ตําแหนงซ่ึงมีหนาท่ีเปนผูสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียน
มัธยมศึกษาท่ีมีจํานวนนักเรียนตั้งแต ๑๒๐ คนข้ึนไป และไมอยูในแผนการถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     ๒.๓ ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและตําแหนงซ่ึงมีหนาท่ีเปนผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียน 
ขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
     ๒.๔ ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและตําแหนงซ่ึงมีหนาท่ีเปนผูสอนในโรงเรียนการศึกษาเพ่ือคนพิการ 
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะหและโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริ หรือเปนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนรวมพัฒนา 
หรือโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ 
 หลักการพิจารณาจัดสรร 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการดังนี้ 
  ๑. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา จัดสรรใหโรงเรียนตามเง่ือนไขดังนี้ 
      ๑.๑ โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนตั้งแต ๑๒๐ คนข้ึนไป ซ่ึงไมอยูในแผนการถายโอนใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือไมอยูในแผนควบรวมสถานศึกษา 
      ๑.๒ โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนนอยกวา ๑๒๐ คน ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
      ๑.๓ โรงเรียนการศึกษาเพ่ือคนพิการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห และโรงเรียนตามโครงการ
พระราชดําริ หรือเปนโรงเรียนรวมพัฒนาหรือโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ 
  ๒. ตําแหนงครูผูสอน ดําเนินการจัดสรรอัตราตามลําดับดังนี้ 
      ๒.๑ จัดสรรใหสถานศึกษาเพ่ือรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการตาง ๆ 
      ๒.๒ อัตราท่ีเหลือจากขอ ๒.๑ จัดสรรใหโรงเรียนตามเง่ือนไขดังนี้ 
            ๒.๒.๑ จัดสรรใหโรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนตั้งแต ๑๒๐ คนข้ึนไป ท่ีมีอัตรากําลังครู      
ต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 
   ๒.๒.๒ จัดสรรใหโรงเรยีนท่ีมีจํานวนนักเรียนนอยกวา ๑๒๐ คน ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต 
   ๒.๒.๓ โรงเรียนการศึกษาเพ่ือคนพิการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห และโรงเรียนตามโครงการ
พระราชดําริ หรอืเปนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนรวมพัฒนา หรือโครงการหนึ่งตําบลหนึง่โรงเรียนคุณภาพ 
   ๒.๒.๔ เม่ือจัดสรรอัตราใหโรงเรียนตามเง่ือนไขท่ี คปร.และ ก.ค.ศ.กําหนดแลวสงวนอัตราไว 
รอยละ ๒๕ เพ่ือดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖  ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ไดดําเนินการพิจารณาจัดสรรอัตราวางจาก
ผลการเกษียณอายุราชการเม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามคําสั่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ท่ี  ๒๓๓/๒๕๖๓  ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
รายละเอียดไดแจงใหทราบแลวตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระการประชุมหนา ๑ – ๑๒ 
 
 
 
 



 
- ๔๒ - 

๒.  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายและชั้นต่ํากวาสายสะพาย ประจําป ๒๕๖๔ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจงการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป ๒๕๖๔ โดยใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสํารวจ รวบรวม และตรวจสอบ
คุณสมบัติผูเสนอขอทุกรายถึงองคประกอบ ๓ ประการ คือ เปนผูมีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซ่ือสัตยสุจริต 
เอาใจใสตอหนาท่ีอยางดียิ่ง เปนผูปฏิบัติงานท่ีมีผลงานเปนท่ีประจักษวาเปนประโยชนตอราชการหรือสาธารณชน 
จนถึงขนาดสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  และเปนผูมีทัศนคติท่ีดีและจงรักภักดี 
ตอสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย อันเปนสถาบันหลักของชาติและตามหลักเกณฑท่ีสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกําหนด สําหรับการดําเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจําป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ และ ป ๒๕๖๓ อยูระหวางการดําเนินการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผลเปน
ประการใดจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง  รายละเอียดไดแจงใหทราบแลวตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระการ
ประชุมหนา ๑๓ – ๒๓ 
๓.  การสํารวจรายชื่อขาราชการครูและลูกจางประจําท่ีจะมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ และตองพนจากราชการเม่ือ
สิน้ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการสํารวจรายชื่อขาราชการและลูกจางประจําท่ีจะมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณและ
ตองพนจากราชการเม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงไดแกผูท่ีเกิดในชวงระหวางวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๐๓ ถึง
วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๐๔ เพ่ือจัดสงใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  ไดแจงใหทุกโรงเรียนสํารวจขอมูลผูท่ีอยูในชวงอายุดังกลาวตามแบบ   ท่ี
กําหนด  สงถึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 บัดนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ไดรับขอมูลผูเกษียณอายุราชการแลว  
จึงขอใหทานไดตรวจสอบรายชื่อขาราชการและลูกจางประจําในสังกัด หากตกหลนหรือคลาดเคลื่อนใหรีบแจง
ภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  รายละเอียดไดแจงใหทราบแลวตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระการประชุม
หนา ๒๔ – ๓๓ 
๔.  การปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนในกรณีท่ีไดรับ 
คุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน ตามคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ.รับรอง 
 ตามท่ี ก.ค.ศ.แจงหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนในกรณี
ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๕ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตอมา ก.ค.ศ.
ไดปรับปรุงหลักเกณฑดังกลาวตามหนังสือท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๙ ลงวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยใหยกเลิกความ
ในขอ ๑.๓ ของหลักเกณฑและวิธีการเดิม โดยใหใชขอความตามหนังสือนี้แทน รายละเอียดไดแจงใหทราบแลว
ตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระการประชุมหนา ๓๔  
๕.  หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ   
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/๐๑๑๑  
ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓)  รายละเอียดไดแจงใหทราบแลวตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระการประชุมหนา 
๓๕ – ๗๒ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 



 
- ๔๓ - 

    ๓.๕  เรื่องจากกลุมนโยบายและแผน  

- ไมมี - 

         ๓.๖  เรื่องจากกลุมสงเสริมและการจัดการศึกษา 

นางนวพร  ทองสมบัติ  แทนผูอํานวยการกลุมสงเสริมและการจัดการศึกษา 
          ดวยกระทรวงศึกษาธิการ  ไดมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ใหแกสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเดน   
ผานเกณฑการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในทุกปการศึกษา โดยไดประกาศ
รายชื่อสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเดนระดับเงิน ระดับทอง และระดับเพชร  
ปการศึกษา ๒๕๖๑  ดังนี้ 
          ระดับเพชร   ๑. โรงเรียนบานจิกกะลา   อําเภอกันทรารมย 
           ระดับทอง   ๑. โรงเรียนบานขาม  อําเภอกันทรารมย 
   ๒. โรงเรียนบานแกประชาสามัคคี อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
   ๓. โรงเรียนบานโนนต้ิว  อําเภอยางชุมนอย 
           ระดับเงิน ๑. โรงเรียบานเสือบอง  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  
   ๒. โรงเรียนบานซําโพธิ ์  อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
   ๓. โรงเรียนบานกานเหลือง อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
   ๔. โรงเรียนบานหมากเขียบ อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
   ๕. โรงเรียนบานหนองสาดโนนเจริญ  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  
   ๖. โรงเรียนบานเอกสรางเรือง อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
   ๗. โรงเรียนบานเจาทุง  อําเภอวังหิน 
   ๘. โรงเรียนบานหัวววัหนองนารี อําเภอวังหิน 
   ๙. โรงเรียนบานแวงโนนเปอยหนองแสง อําเภอกันทรารมย 
          ๑๐. โรงเรียนบานเหมาหนองเรือ อําเภอกันทรารมย 
          ๑๑. โรงเรียนบานโพนงาม  อําเภอโนนคูณ   
          ๑๒. โรงเรียนบานเปอย  อําเภอเมืองศรีสะเกษ 

          ๑๓. โรงเรียนบานโพนแดง  อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
          ๑๔. โรงเรียนบานหนองไผ  อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
          ๑๕. โรงเรียนบานหมัด  อําเภอกันทรารมย 
                  ๑๖. โรงเรียนบานหนองแกว  อําเภอกันทรารมย 
          ๑๗. โรงเรียนบานหนองโอง  อําเภอกันทรารมย 
          ๑๘. โรงเรียนบานพันลํา  อําเภอกันทรารมย 
          ๑๙. โรงเรียนบานละเอาะ  อําเภอน้ําเกลี้ยง  
          ๒๐. โรงเรียนบานแวด  อําเภอน้ําเกลี้ยง 
          ๒๑. โรงเรียนบานรุง  อําเภอน้ําเกลี้ยง 
           ๒๒. โรงเรียนบานหนองคา  อําเภอพยุห 
          ๒๓. โรงเรียนบานดู   อําเภอกันทรารมย 



ท่ีประชุม รับทราบ 

- ๔๔ - 

                     ๓.๗  เรื่องจากกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

นายสมโภชน  หลักฐาน  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
          ดวย กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไดมอบเกียรติบัตรใหกับสถานศึกษาท่ีไดรับ
รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในระดับตาง ๆ ดังนี้ 
 ๑. มอบเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว จํานวน ๔ โรงเรียน  
   ๑.๑ โรงเรียนบานหนองปลาเข็งกอไหล อําเภอโนนคูณ 
                 ๑.๒ โรงเรียนบานเอกสรางเรือง     อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
                 ๑.๓ โรงเรียนบานหนองไผ     อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
                 ๑.๔ โรงเรียนบานหนองไฮ  อําเภอกันทรารมย 
    ๒. มอบเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว จํานวน  ๒๐ โรงเรียน โรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. ระดับดาวดวงท่ี ๒ 

๒.๑ โรงเรียนบานหมากเขียบ   อําเภอเมืองศรีสะเกษ 

๒.๒ โรงเรียนบานดอนกลาง   อําเภอเมืองศรีสะเกษ 

๒.๓ โรงเรียนบานโพนคอ      อําเภอเมืองศรีสะเกษ 

๒.๔ โรงเรยีนบานโนนแกด   อําเภอเมืองศรีสะเกษ 

๒.๕ โรงเรยีนบานเสอืบอง    อําเภอเมืองศรีสะเกษ 

๒.๖ โรงเรยีนบานโพนแดง   อําเภอเมืองศรีสะเกษ 

๒.๗ โรงเรยีนบานหนองสาดโนนเจริญ  อําเภอเมืองศรีสะเกษ 

๒.๘ โรงเรยีนบานแกประชาสามัคคี  อําเภอเมืองศรีสะเกษ 

๒.๙ โรงเรยีนบานเลงิแฝกโพนทองพัฒนา  อําเภอกันทรารมย 

                     ๒.๑๐ โรงเรียนบานบานหนองถม (คุรุราษฎรอนุสรณ) อําเภอกันทรารมย 

๒.๑๑ โรงเรียนบานหมัด (คุรุรัฐสงเคราะห)  อําเภอกันทรารมย 

๒.๑๒ โรงเรียนบานอิปาด    อําเภอกันทรารมย 

๒.๑๓ โรงเรียนบานโพนทรายโนนเรอื  อําเภอกันทรารมย 

๒.๑๔ โรงเรียนบานโนนติว้   อําเภอยางชุมนอย 

๒.๑๕ โรงเรียนบานตําแยหนองเม็ก  อําเภอพยุห 

๒.๑๖ โรงเรียนบานหนองรัง   อําเภอพยุห 

๒.๑๗ โรงเรียนบานดินดําเหลาเสนไต  อําเภอโนนคูณ 

๒.๑๘ โรงเรียนบานหัวเหลา   อําเภอโนนคูณ 

๒.๑๙ โรงเรียนบานบัวระรมย   อําเภอน้ําเกลี้ยง 

                     ๒.๒๐ โรงเรียนบานข้ีเหล็ก   อําเภอน้ําเกลี้ยง 

ท่ีประชุม รับทราบ  

 



 

- ๔๕ - 

                          ๓.๘  เรื่องจากกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

- ไมมี - 

         ๓.๙  เรื่องจากกลุมพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

- ไมมี - 

                    ๓.๑๐  เรื่องจากกลุมกฎหมายและคดี 

- ไมมี - 

         ๓.๑๑  กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) 

- ไมมี - 

         ๓.๑๒   เรื่องจากหนวยตรวจสอบภายใน     

- ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

- ไมมี – 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 

       - ไมมี - 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น. 
                   
 

(ลงชื่อ)    ผูจดรายงานการประชุม 
                          (นางวราภรณ  ทองสุข) 
                   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 

(ลงชื่อ)    ผูตรวจรายงานการประชมุ 
                (นายบุญชวย  รอดเนียม) 
         นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
                       ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 
                                                                         

(ลงชื่อ)    ผูตรวจรายงานการประชมุ 
         (นายคําโพธิ์  บุญสิงห) 



      รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑           
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