รายงานการประชุมประจาเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.0๐ น.
ณ ห้องกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา
***************
ผู้มาประชุม
๑. นายจีรยุทธ วิชญรักษ์
๒. นางพวงนิตย์ วิชญรักษ์
๓. นางวรรณี ปู่เพ็ชร์
๔. นางวัฒนา ทิพย์ภักดี
๕. นางพัชรียา ปรีดางกูร
๖. นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์
๗. นางพรรณี ปานทอง
อาเภอเมืองยะลา
อาเภอรามัน
อาเภอกรงปินัง

รอง ผอ.สพป.ยล.๑
ประธาน
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผอ.กลุ่มอานวยการ
แทน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
จานวน ๔๗ คน
จานวน ๕3 คน
จานวน 10 คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางวัลลภา นัคราเรือง
๒. นางกุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ์
๓. นางอรอนงค์ เมืองฝ้าย
๔. นายสมพงษ์ ปานเกล้า

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ผอ.สกสค.ยะลา

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้บริหารโรงเรียน

นายจี ร ยุ ท ธ วิ ช ญรั ก ษ์ รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ยะลา เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ประธาน
การประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ขอเชิญท่าน ผอ.บุญส่ง แววทองคา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปประชุมที่ สพฐ. ได้ชี้แจงข้อราชการที่ได้ประชุมมา
ผอ.บุญส่ง แววทองคา ขอสรุปรายละเอียดจากการที่ได้รับมอบหมายให้ไปประชุมที่ สพฐ. ดังนี้
๑.๑ การย้ายผู้บริหารโรงเรียน ให้ดาเนินการย้าย ครั้งที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หลังจากนั้นให้ทาคาร้องขอย้ายใหม่ หลังจากย้ายรอบที่ ๒
เสร็จแล้วตาแหน่งที่เหลือจะสอบผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ในเร็ว ๆ นี้

-๒๑.๒ การสอบบรรจุครูผู้ช่วย จะเริ่มดาเนินการในเดือนมิถุนายน โดย สพฐ.จะเป็นผู้ออก
ข้อสอบ ภาค ก. และ ข. เมื่อผ่านแล้วถึงจะสอบภาค ค. ต่อได้
๑.๓ การรับเด็ก ๓ ขวบ หรืออนุบาล ๑ เน้นย้าศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาให้ตรวจสอบ
และให้ศึกษานิเทศก์เข้ามาช่วยดูแลด้วย
๑.๔ การใช้จ่ายงบประมาณในสถานศึกษา ให้ สพป.ดูแล ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด อย่าให้เกิด
กรณีที่จะต้องตั้งกรรมการสอบสวน
๑.๕ ขอประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครไลน์ O-BEC 2018 เพื่อ
รับทราบข้อมูลข่าวสารของกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนี้มียอดสมาชิกล่าสุดเพียง ๗๐,๐๐๐ คน จากจานวนบุคลากร
ทั้งหมด ๓๐๐,๐๐๐ คน
1.6 แต่งตั้งผอ.สพม.ประจาจังหวัดทุกจังหวัด และกาหนดจะจัดประชุม ผอ.เขต ครั้งต่อไป
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อปรึกษาข้อราชการเรื่องการสอบผู้บริหารและการสอบ
บรรจุครู
ประธาน
- ขอขอบคุณ ผอ.บุญส่ง แววทองคา
- ในส่วนของตาแหน่งผู้บริหารได้พิจารณาย้ายแล้วตามระเบียบวาระที่แนบในครั้งนี้
คงเหลือตาแหน่งว่าง 18 ตาแหน่ง และคาดว่าวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จะว่างอีก
- ไลน์ O-BEC เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
- ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๐
คือ นางรัตนา ดาทองเสน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบาโงย ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณบัตร และนายเกียรติ มันนะรัตน์ รก.ผอ.โรงเรียนบ้านเกียรติ ได้รับรางวัล
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจาปี ๒๕๖๑ ในนามของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทั้ง ๒ ท่านที่นาชื่อเสียงมาสู่หน่วยงาน
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรายา สพป.ยะลา ๑
(WWW.yala.1.go.th)
รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

ที่ประชุม

-ไม่มี-

-๓ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางพวงนิตย์ วิชญรักษ์ ๔.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการเลื่อนค่าจ้างประจา
ให้โรงเรียนดาเนินการตรวจสอบคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1
(1 เมษายน 2561) และคาสั่งเลื่อนค่าจ้างประจา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) หากไม่ถูกต้องให้แจ้งกลุ่ม
บริหารงานบุคคล และเงินเดือนใหม่เบิกสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้
๔.๒ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
กศจ.ยะลา ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน ๒๕๖๑ ได้อนุมัติ
ให้ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป. ยล.1 จานวน 6 ราย คาสั่งออกแล้ว กาหนดเดินทางภายในวันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
1. นางรัตติญา พรุเพชรแก้ว ผอ.รร.บ้านคลองทราย ไปดารงตาแหน่ง ผอ.รร.บ้านลิมุด
2. นายสุดิง เด็ง ผอ.รร.บ้านบันนังลูวา ไปดารงตาแหน่ง ผอ.รร.บ้านบุรินทร์
3. นส.รัชดาพร แก้วชาฎก ผอ.รร.ยือโร๊ะ ไปดารงตาแหน่ง ผอ.รร.บ้านไทรงาม
4. นางนุชนาถ เพ็ชรทอง ผอ.รร.บ้านบือเล็ง ไปดารงตาแหน่ง ผอ.รร.วัดลาใหม่
5. นายแวดาโอ๊ะ มะแดเฮาะ ผอ.รร.บ้านตะโละ ไปดารงตาแหน่ง ผอ.รร.บ้านกาลูปัง
6. นายอับดุลรอแม ตอเละ ผอ.รร.บ้านปาดาฮัน ไปดารงตาแหน่ง ผอ.รร.บ้านตะโละ
ก่อนเดินทางไปรับตาแหน่งจะปฐมนิเทศก่อน เพราะโรงเรียนใหม่จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ จึงขอเชิญ
ประชุมวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๔.๓ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (คูปองครู)
สพฐ. กาหนดดาเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 โดยกาหนดระยะเวลาดาเนินการรอบแรก ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2561 – 16 กันยายน 2561
โดยมีหลักสูตรให้ครูได้เลือกอบรม จานวน 787 หลักสูตร โดยในปีงบประมาณนี้ครู จะได้อบรม ในพื้น ที่คัตเตอร์
ของตนเอง (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล)
ส าหรั บ วิธี ก ารและขั้ น ตอนในการด าเนิ น การ สพป.ยะลา เขต 1 ได้ มี ห นั งสื อ แจ้ ง
สถานศึกษาเพื่อทราบและดาเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้ศึกษา
คู่มือการดาเนินโครงการฯ
โดยจะมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ ให้ครู Booking หลักสูตรที่สนใจ และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจะดาเนินการประสานกับหน่วยจัดเพื่อจัดรุ่น กาหนดวันอบรมในหลักสูตรที่ครูได้ Booking ไว้และจะมี
หนังสือแจ้งให้ครูทราบอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจะให้ครูเข้าระบบเพื่อ (ยืนยัน) Shopping ในหลักสูตรที่ได้ Booking ไว้

-๔และดาเนินการยืนยันไปตามระบบเหมือนในปีงบประมาณที่แล้ว จากนั้นให้ผู้อานวยการโรงเรียนเข้าระบบ เพื่ออนุมัติ
ให้ ครู ในสั งกัดเข้ารั บ การอบรมในหลั กสู ตรและส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาโดยกลุ่ มบริห ารงานบุคคลและกลุ่ ม
บริหารงานการเงินจะดาเนินการอนุมัติต่อไป
ผู้อานวยการโรงเรียนท่านใดที่ย้ายโรงเรียน หรือมาดารงตาแหน่งในโรงเรียนปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลเพื่อเป็นผู้อนุมัติให้ครูในโรงเรียนเข้ารับการอบรม ให้แจ้งข้อมูลให้ สพท. ทราบ เพื่อดาเนินการ
เมื่อ ครู ไปพั ฒ นาเสร็จสิ้ น แล้ ว 4 สั ป ดาห์ จะมี e-mail แจ้งให้ ผู้ อานวยการโรงเรีย น
ประเมิ น ครู ว่ า น าผลการพั ฒ นากลั บ มาใช้ ในโรงเรี ย นหรื อ เปล่ า /มี ห น่ ว ยพั ฒ นามาติ ด ตามหรื อ เปล่ า ทั้ ง นี้ ห าก
ผู้อานวยการโรงเรียนไม่ดาเนินการประเมิน จะมีหนังสือติดตามแจ้งให้ผู้อานวยการโรงเรียนทราบ เพื่อประเมินต่อไป
๔.๔ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงาน
เป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online
ในปีงบประมาณ 2561 สพฐ. ได้กาหนดดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ใน 3 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วย ให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู ระยะเวลาพัฒนา 60 วัน
2) หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ มี 5 หลักสูตรตาแหน่ง ดังนี้ ครู/รองผู้อานวยการสถานศึกษา/ผู้อานวยการสถานศึกษา/
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ระยะเวลาพัฒนา 60 วัน
3) หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ มี 6 หลักสูตรตาแหน่ง ดังนี้ ครู/รองผู้อานวยการสถานศึกษา/ผู้อานวยการสถานศึกษา/
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ระยะเวลา
90 วัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะกาหนดเปิดหลักสูตรเร็ว ๆ นี้ โดยจะกาหนด
กลุ่มเป้าหมายให้ครูผู้ช่วยทั้งหมดเข้ารับการอบรม สาหรับผู้อานวยการโรงเรียนและครู ให้เป็นไปตามความประสงค์
จะมีหนังสือ แจ้งให้ผู้อานวยการโรงเรียนและข้าราชการครูทราบต่อไป
๔.๕ การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชานาญการ
การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชานาญการ ในแบบคาขอ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต้องลงนาม ขอให้แจ้งครูดาเนินการให้ถูกต้อง หากดาเนินการไม่ถูกต้องจะส่งคืน ข้อสังเกตในการดาเนินการ
๑. การรับราชการ วันบรรจุ และตาแหน่งสาคัญ / การย้าย / เงินเดือนครั้งสุดท้าย
ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
๒. การสอน ๒๑ ชั่วโมง มีหลักฐานตารางสอนที่ ผอ.ร.ร.รับรองมาด้วย
๓. สาเนา ก.พ.๗

-๕๔. ปกต้องจัดทาให้เรียบร้อยสวยงาม
๔.๖ การจ้างพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว
สพฐ. แจ้งให้ชะลอการจ้างไว้ก่อน รอการจัดสรรงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง
๔.๗ การไปราชการ/การพานักเรียนไปนอกสถานที่
ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการไปราชการและการพานักเรียนไปนอกสถานที่
ดังนี้
การไปราชการ
๑. ผู้อานวยการโรงเรียนมีสิทธิอนุญาตให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนไปราชการได้
ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด ไม่ต้องส่งเรื่องขออนุญาตมายังสานักงาเขตพื้นที่การศึกษา
๒. กรณีที่ผู้อานวยการโรงเรียนไปราชการภายในจังหวัด สามารถอนุญาตตนเองได้ แต่กรณี
ไปราชการต่างจังหวัดต้องขออนุญาต ผอ.สพป.
๓. การไปต่างประเทศ ผอ.สพป.สามารถอนุมัติให้ไปราชการได้โดยไม่ใช้งบประมาณของ
ทางราชการ กรณีช่วงเปิดภาคเรียนให้ลากิจ และให้แนบค่าใช้จ่ายในการไปต่างประเทศด้วย
การพานักเรียนไปทัศนศึกษา
๑. กรณีไม่ค้างคืน ผู้อานวยการโรงเรียน อนุญาตได้เลย
๒. กรณีค้างคืน ผอ.สพป.เป็นผู้อนุญาต
๔.๘ การบริหารโรงเรียนในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
การบริหารโรงเรียนต้องบริหารทั้ง ๔ งาน คือ
๑. งานการเงิน ต้องบริหารตามระเบียบและหลักเกณฑ์
๒. งานบริหารบุคคล ต้องแก้ปัญหาเรื่องครูในโรงเรียนให้ถูกจุด
๓. งานความสัมพันธ์ชุมชน ต้องประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้ได้
๔. การปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร. ผู้บริหารต้องอยู่โรงเรียน
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์ ๔.๙ รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ (งบดาเนินงาน) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด
(เอกสารแนบหน้า ๑๕ )
๔.๑๐ การจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้รับจัดสรรทุกโรงเรียน งบประมาณเท่าปีที่แล้ว หลักฐานที่ต้องแนบในการเบิกเงิน
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. ระเบียบวาระการประชุม จานวน ๑ ชุด พร้อมรับรองสาเนา
๒. หนังสือเชิญประชุมกรรมการ จานวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสาเนา
๓. ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๑ ฉบับ
พร้อมรับรองสาเนา

-๖๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๕. บัญชีลงเวลาฉบับจริง จานวน ๑ ชุด และผู้บริหารโรงเรียนต้องลงนาม
ที่ผู้จ่ายเงิน
๖. ใบสาคัญรับเงินของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคน
ให้โรงเรียนทาหนังสือนาส่งมายัง สพป. เรื่องขอเบิกเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณี
กรรมการสถานศึกษามาไม่ครบทุกคน ทาให้งบประมาณใช้ไม่หมด จะไม่ให้เบิกเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ขอให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน (เอกสารแนบหน้า ๑๖ – ๑๗ )
๔.๑๑ ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง”
ด้วยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียน หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตามหนังสือ สพป.ยล.๑ ที่ ศธ ๐๔๑๑๙/ว ๖๘๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑)
(เอกสารแนบหน้า ๑๘ – ๑๙)
๔.๑๒ งบลงทุน
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ที่ได้ส่งสัญญาจ้างเพื่อขอทา PO
แล้วต่อมาโรงเรียนไปแก้ไขสัญญาจ้าง โดยที่ไม่ได้แจ้ง สพป. ทาให้ไม่สามารถวางเบิกเงินได้ ต่อไปนี้หากมีการแก้ไข
รายละเอียดใด ๆ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินของ สพป.ทราบด้วย
๔.๑๓ เงินพื้นที่พิเศษของพนักงานราชการ
เงินตกเบิกพื้นที่พิเศษของพนักงานราชการ เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท ขณะนี้เงิน
จัดสรรยังไม่มา ซึ่งปัจจุบันนี้รวม ๘ เดือนแล้ว
- เงินอุดหนุนรายหัวยังไม่ได้รับจัดสรร ซึ่งใกล้เปิดเทอมแล้ว
- พนักงานราชการและข้าราชการ ทุกคน สพป.ยะลา ๑ ได้จัดทาใบรับรองการหักภาษี
ณ ที่จ่ายให้เป็นประจาทุกปีแล้ว ขอให้ท่านแจ้งให้ทุกคนทราบว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องนา
ใบรับรองภาษีที่ได้รับไปยื่นเสียภาษีที่กรมสรรพากร หรือจะยื่นเสียภาษีทางออนไลน์
ก็ได้ถึงแม้ว่าเงินได้สุทธิ์ไม่ถึงขั้นที่จะเสียภาษีก็ต้องยื่น ขณะนี้ได้รับแจ้งจาก
กรมสรรพากรว่ามีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดไม่ได้ยื่นเรื่องจ่ายภาษีมาหลายปี
แล้ว ซึ่งถือเป็นความผิดด้วย
- โรงเรียน ICU ขณะนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณมาแล้ว จานวน ๒ โรงเรียน ขอให้รีบ
ดาเนินการ
- การพัฒนาครูครบวงจร ปีนี้จะไม่ให้ครูมายืมเงินที่ สพป.ยะลา ๑ แต่ สพป.ยะลา ๑
จะยืมให้และไปจ่ายให้ในวันอบรม ซึ่งปีนี้คาดว่าจะอบรมช่วงวันที่ ๓๐ มิถุนายน–
๑๖ กันยายน 2561

-๗ประธาน

-กรณีค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา สตง.ได้มาตรวจพบว่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
-สาหรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วขอให้รีบดาเนินการ

ที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มอานวยการ
นางวัลลภา นัคราเรือง ๔.๑๔ ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๑๑/๑๘๓ ลงวันที่
๔ เมษายน ๒๕๖๑ ประกาศผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(มาตรา ๔๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาตรฐาน (เอกสารแนบหน้า ๒๐ – ๒๗ )
๔.๑๕ กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดประเมิน ๓ องค์ประกอบ คือองค์ประกอบที่ ๑ , ๒
และ ๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบหน้า ๒๘ – ๓๑
๔.๑๖ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวบุคลากรเสียชีวิต
ด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต ๑ จานวน ๒ ราย คือ นายอิบรอเฮง เลาะตะโละ พนักงานราชการโรงเรียนคีรีบูรวัฒนา(ตีบุ) และ
นายอดิย์ บาสอลอ ธุรการโรงเรียนบ้านยะต๊ะ ซึ่งเสียชีวิตจากการลงไปช่วยเหลือนักเรียนหญิง จานวน ๓ คน รอดพ้น
จากการจมน้า ณ หาดสายบุรี อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ถือเป็นการเสียสละอย่าง
ยิ่งใหญ่และประกอบคุณงามความดีที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง
ในการนี้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ขอเชิญท่านและ
บุคลากรในสังกัด ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวของบุคลากรที่ประสบเหตุ ทั้ง ๒ ราย ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
สาขาสิโรรส ชื่อบัญชี ช่วยเหลือครอบครัวนายอิบรอเฮง/นายอดิย์ บัญชีเลขที่ ๙๓๒-๓-๑๒๕๗๑-๗ หรือบริจาคโดย
ตรงที่กลุ่มอานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ตามที่เห็นสมควรตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

-๘๔.๑๗ สพฐ.ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู และบุคลากร สมัครเข้าไลน์กลุ่ม
“Obec line 2018”
สพฐ. โดยท่าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชวนครูและบุคลากรเป็นสมาขิกกลุ่มไลน์ “Obec line 2018” ซึ่งกลุ่มไลน์นี้สามารถรับสมาชิกได้
๓ แสนราย จึงขอความกรุณาท่านได้กระตุ้นเชิญชวนเพื่อนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้
สมัครเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ถ้าเป็นไปได้ก่อน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ อยากเห็นสมาชิกกลุ่มนี้ครบ ๓ แสนคน

ที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางพรรณี ปานทอง ๔.๑๘ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency
Assessment Online : ITA Online)
ปีงบประมาณ 2561 สพฐ. ประเมิน ITA Online ตามกรอบงาน 5 ดัชนี คือ
๑. ดัชนีความโปร่งใส
๒. ดัชนีความพร้อมรับผิด
๓. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
๔. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
๕. ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
โดยใช้เครื่องมือ 3 แบบ คือ
1. แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) เป็นการประเมินจากระบบการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ทุกคนที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปี

-๙3. แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยจัดเก็บข้อมูลบุคลากรของโรงเรียนใน
สังกัดทุกแห่ง
กาหนดการประเมิน
วันที่ 2 มิ.ย. 61 ระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ของผู้ตอบแบบสารวจความคิดเห็น IIT, EIT จาก สพฐ.
วันที่ 3 มิ.ย. 61 ระบบแจ้งเตือนผ่านsocial media ของผู้ตอบแบบสารวจความคิดเห็น IIT, EIT จากเขต
วันที่ 4-8 มิ.ย.61 จัดส่งลิงค์การประเมิน ITA Online ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT และภายนอก EIT
ทางอีเมล์ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสารวจความคิดเห็น และประเมิน ITA Online จากลิงค์ที่ได้รับผ่านทาง
อีเมล์ส่วนตัว
เปรียบเทียบผลการประเมิน ITA ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 จาแนกตามรายดัชนี
คะแนน ITA
ภาพรวม
ปี 59

ดัชนีที่ 1

ปี 60

ปี 59

ปี 60

ดัชนีที่ 2
ปี 59

ปี 60

ดัชนีที่ 3
ปี 59

ปี 60

ดัชนีที่ 4
ปี 59

ปี 60

ดัชนีที่ 5
ปี 59

ปี 60

76.54 86.46 82.82 78.91 70.59 92.67 90.91 92.22 52.15 83.36 77.54 86.89
๔.๑๙ ผลการสอบระดับชาติ
๑. ผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 รวม 4 วิชา (ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์)
โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ (39.79) จาแนกตามขนาดโรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
รายชื่อโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย
ใหญ่พิเศษ
1.อนุบาลยะลา
53.31
2.นิบงชนูปถัมภ์
43.82
ใหญ่
1. บ้านรามัน
40.28
กลาง
เล็ก
1.บ้านบึงน้าใส
44.12
2.บ้านบือเล็ง
40.94
3.บ้านพะปูเงาะ
40.72
4.บ้านละแอ
40.41
5.บ้านเหนือ
40.23
6.บ้านต้นแซะ
40.13
7.วัดลาใหม่
40.03

-๑๐๒ ผลการสอบ NT ป.3 รวม 3 ด้าน(ภาษา คานวณ เหตุผล) โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ(45.25) จาแนกตามขนาดโรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
รายชื่อโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย
ใหญ่พิเศษ
1.อนุบาลยะลา
54.44
2.นิบงชนูปถัมภ์
51.74
ใหญ่
1. บ้านรามัน
64.94
2. พัฒนาบาลอ
50.64
กลาง
1.บ้านบือยอง
75.48
2.บ้านปาแตรายอ
51.64
3.บ้านกาปงบือแน
50.97
4.คุรุประชาสรรค์
50.92
5.วัดลาพะยา
49.93
6.บ้านตะโละ
49.64
7.บ้านพะปูเงาะ
49.29
8.บ้านโกตาบารู
47.92
9.บ้านต้นแซะ
46.38
10.บ้านสะโต
46.37
เล็ก
1.บ้านปูลัย
52.03
2.บ้านแหลมทราย
49.11
3.บ้านตะโละสดาร์
46.66
4.บ้านละแอ
45.31
๓ ผลการสอบ NT ป.3 เฉพาะด้านภาษาตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาการ
เรียนการสอนไทย โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ(52.67) จาแนกตามขนาดโรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
รายชื่อโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย
ใหญ่พิเศษ
1.อนุบาลยะลา
64.65
2.นิบงชนูปถัมภ์
60.48
ใหญ่
1. บ้านรามัน
61.65
2. พัฒนาบาลอ
57.05
3. สันติวิทยา
53.87
กลาง
1.บ้านบือยอง
76.71
2.บ้านกาปงบือแน
56.54
3.วัดลาพะยา
55.10
4.บ้านสะโต
53.62
เล็ก
1.บ้านปูลัย
62.10

-๑๑4 ผลการสอบอ่านออก ชั้น ป.1 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
ประเทศ(71.60) จาแนกตามขนาดโรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
รายชื่อโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย
ใหญ่พิเศษ
1.อนุบาลยะลา
88.11
2.นิบงชนูปถัมภ์
81.51
ใหญ่
1. สันติวิทยา
80.07
2. สามแยกบ้านเนียง
75.07
กลาง
1.บ้านโกตาบารู
78.34
2.บ้านบือยอง
75.40
3.บ้านเบอเส้ง
74.82
4.บ้านอูเป๊าะ
71.76
เล็ก
1.วัดหน้าถ้า
90.50
2.บ้านโต๊ะพราน
80.34
3.คีรีบูรวัฒนา
79.80
4.บ้านกาดือแป
78.50
5.บ้านบาตัน
78.14
6.บ้านตาโละ
76.79
7.วัดลาใหม่
76.54
8.บ้านเกะรอ
76.27
9.บ้านวังพญา
75.35
10.บ้านยุโป
73.00
11.วังธราธิปวิทยา
72.25
๕. นักเรียนที่ได้คะแนนเต็มร้อยจากการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อโรงเรียน
อนุบาลยะลา
อนุบาลยะลา
อนุบาลยะลา
อนุบาลยะลา
อนุบาลยะลา
อนุบาลยะลา
อนุบาลยะลา
อนุบาลยะลา
อนุบาลยะลา

กลุ่มสาระที่ได้รับคะแนน
เต็ม 100 คะแนน
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ชื่อนักเรียน
ที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ด.ญ.ขวัญชนก แซ่อึ้ง
ด.ญ.สุธิดา ศิริไชย
ด.ญ.ศิตรินทร์ รวิชาติ
ด.ญ.ปิญชาน์ ชูทอง
ด.ช.นภัสสกรณ์ ภูมิวนิชกิจ
ด.ญ.ปุญธิดา ธิติธารงเวช
ด.ญ.พอเพียง อุทัยพันธ์
ด.ช.ชยธร ศิริไชย
ด.ญ.ขวัญชนก แซ่อึ้ง

-๑๒๔.๒๐ การอบรมศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ New DLTV
กาหนดจะอบรมวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้ อ งประชุ ม รายา สพป.ยะลา ๑ ผู้ เข้ า รั บ การอบรมคื อ ข้ า ราชการครู และผู้ อ านวยการโรงเรี ย นและ
รองผู้อานวยการโรงเรียน ที่บรรจุปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ รวม ๑๒๑ คน
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มนโยบายและแผน
นางพัชรียา ปรีดางกูร ๔.๒๑ การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
1. แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2561 ของ สพฐ.
ด้วย สพฐ. ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
การนาแผนสู่การปฏิบัติ ตามกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดาเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ของ สพฐ. โดยดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการดังกล่าว ได้ที่http://plan.boppobec.info/download/
การจัดส่งแผนปฏิบตั ิการ/ (ตามหนังสือที่ ศธ 04119/ว 1687 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561)
๒. แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2561 ของ สพป.ยล.1
สพป.ยล.1 ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การปฏิบัติระดับกลุ่มงานและ
สถานศึกษาในสังกัดรายละเอียดตามเอกสาร ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพป.ยล.1 ประจาปี
งบประมาณ 2561 สาหรับเอกสารเล่มแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ของ สพป.ยล.1 อยู่ระหว่างการ
ปรับแก้ไข ซึ่งจะจัดวางหน้าเว็ปไซต์เขตพื้นที่ เพื่อสถานศึกษาดาวน์โหลดต่อไป (เอกสารแนบหน้า ๓๒ – ๕๐)
๔.๒๒ การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ด้วย สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561 กิจกรรมการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน จานวน 5 รายการ สาหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 ใช้ข้อมูลนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2560 โดยจัดสรรเบื้องต้นก่อน 70% ของจานวนนักเรียนชั้นเคลื่อน
(ยกเว้นชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้จานวนนักเรียน
ชั้นเดิมก่อน) และจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณยังไม่ครบของภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 เพิ่มอีก 30%

-๑๓เพือ่ ให้การดาเนินงานในการบริหารจัดการในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนให้
ทันก่อนเปิดภาคเรียน ขอให้โรงเรียนเตรียมการจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียนปีการศึกษา 2561 ไว้ก่อน ซึ่งใน
เบื้องต้นโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณยังไม่ครบตามจานวนนักเรียนจริง จึงขอให้โรงเรียนยืมเงินจากรายการ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นลาดับแรกก่อน หากยังไม่พอให้ยืมจากค่าจัดการเรียนการสอนเป็น
ลาดับถัดไป เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครบจานวนนักเรียนจริง ให้ส่งใช้คืนรายการเดิม
สาหรับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเกินวงเงินที่ควรได้รับในภาคเรียนที่
2/2560 (30%) ให้โรงเรียนส่งเงินอุดหนุนคืน สพป.ยล.1 เพื่อรวบรวมส่งเงินงบประมาณกลับคืนส่วนกลางผ่าน
ระบบ GFMIS
จึงขอให้โรงเรียนดาเนินการบริหารจัดการ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนอย่างเคร่งครัด (ตามหนังสือที่ ศธ 04119/ว 1532 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561)
๔.๒๓ การรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2561
ตามที่ สพฐ. ได้กาหนดให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ดาเนินการรายงานการใช้จ่าย
ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน โดยให้บันทึกข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ใน
ระบบการติดตามผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี https://e-budget.jobobec.in.th
ซี่ง สพป.ยล.1 ได้แจ้งให้โรงเรียนดาเนินการชาระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการ
ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าอินเทอร์เน็ตให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลผ่านเว็ปไซต์
ดังกล่าวไปแล้ว ตามหนังสือ ที่ ศธ 04119/ว 1261 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 นั้น จากการตรวจสอบการ
บันทึกข้อมูลในระบบดังกล่าว ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ปรากฏว่ามีโรงเรียนที่ดาเนินการบันทึกข้อมูลตามระบบ
แล้ว จานวน 89 โรง ยังไม่ดาเนินการบันทึกข้อมูล จานวน 22 โรง
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่บันทึกข้อมูล ปีงบประมาณ 2561 ( ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 )
1. โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
2. โรงเรียนบ้านตาเซะ
3. โรงเรียนบ้านทุ่งเหรี่ยง
4. โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลาพะยา 2)
5. โรงเรียนบ้านปอเยาะ
6. โรงเรียนบ้านตลาดลาใหม่
7. โรงเรียนบ้านตาสา
8. โรงเรียนบ้านโต๊ะปาเก๊ะ
9. โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา
10. โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ
11. โรงเรียนบ้านเจาะบือแม

12. โรงเรียนบ้านปูลัย
13. โรงเรียนบ้านจาปูน
14. โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
15. โรงเรียนบ้านปาดาฮัน
16. โรงเรียนบ้านต้นเซะ
17. โรงเรียนบ้านกาปงบือแน
18. โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
19. โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ
20. โรงเรียนบ้านเกะรอ
21. โรงเรียนบ้านตะโละซูแม
22. โรงเรียนสันติวิทยา

-๑๔รายชื่อโรงเรียนที่บันทึกข้อมูล ปีงบประมาณ 2560 ยังไม่ครบ 12 เดือน
โรงเรียน

เดือนที่ยังไม่บันทึกรายงาน

โรงเรียน

เดือนที่ยังไม่บันทึกรายงาน

1 คุรุชนพัฒนา

กันยายน 2560

11 อนุบาลยะลา

มีนาคม – กันยายน 2560

2 บ้านยะลา

กันยายน 2560

12 บ้านบาโด

เมษายน – กันยายน 2560

3 บ้านต้นหยี

กันยายน 2560

13 บ้านคลองทราย

กรกฎาคม – กันยายน 2560

4 บ้านปอเยาะ

กันยายน 2560

14 บ้านเหนือ

มิถุนายน – กันยายน 2560

5 บ้านตลาดลาใหม่

กันยายน 2560

15 บ้านเกียรติ

พฤษภาคม – กันยายน 2560

6 บ้านป่าพ้อ

กันยายน 2560

16 บ้านปงตา

มิถุนายน – กันยายน 2560

7 พัฒนาบาลอ

กันยายน 2560

17 บ้านสะโต

กรกฎาคม – กันยายน 2560

8 บ้านจาปูน

กันยายน 2560

18 บ้านบือดองพัฒนา

กรกฎาคม – กันยายน 2560

9 บ้านจะกว๊ะ

กันยายน 2560

19 บ้านบูเกะบือราแง

กรกฎาคม – กันยายน 2560

10 บ้านปาแตรายอ

กันยายน 2560

20 บ้านปาดาฮัน

พฤษภาคม – กันยายน 2560

21 สันติวิทยา

กรกฎาคม – กันยายน 2560

หมายเหตุ เป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561
เป็นตัวชี้วัดการติดตามนโยบายที่ 11 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

๔.๒๔ การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่ สพป.ยล. 1 ได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง รายงานข้อมูลตามโครงการ
พัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้รายงานข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ http://e-budget.jobobec.in.th
ครั้งที่ 1 ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤษภาคม
2561
จากการติดตามระบบดังกล่าวของ สพฐ. ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ปรากฏว่า
สพฐ. กาลังปรับ ปรุงระบบยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอเลื่อ นกาหนดการรายงานข้อมูล ครั้งที่ 1 ให้ เสร็จสิ้น ภายในวันที่
18 พฤษภาคม 2561 ทั้ งนี้ ขอให้ แจ้ งผู้ รับ ผิ ด ชอบทราบ และให้ ติ ด ตามระบบการรายงานข้อ มู ล ของ สพฐ.
ซึ่งได้แจ้งว่าระบบจะเปิดให้รายงานข้อมูลภายในเดือน พฤษภาคม 2561 (ตามหนังสือที่ ศธ 04119/ว 1331
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561)
หมายเหตุ เป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561

-๑๕๔.๒๕ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่
27 – 28 พฤศจิกายน 2560 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวง
ศึกษาธิการจัดทาโครงการที่มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีที่พักมีอาหารบริการฟรี เพื่อเปิดโอกาส
ให้ครอบครัวผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น
ในปีการศึกษา 2561 นี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดาเนิน การจัดตั้งโรงเรียนพักนอน ภายใต้โครงการ “โรงเรียนประชารัฐจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และอาชีวศึกษาประชารัฐ ” เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ของนักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้น้อย (ไม่
เกิน 30,000 บาทต่อปี) ในลักษณะโรงเรียนประจา ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี
ยะลา นราธิวาส และสงขลาใน 4 อาเภอ (ประกอบด้วยอาเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) โดยมี เป้าหมาย
โรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน จานวนทั้งสิ้น 37 อาเภอ 73 โรงเรียน
และโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐ มีจานวน 4 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
ปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก แบ่งเป็น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และอาชีวศึกษาประชารัฐ ได้ดาเนินการ
เปิดรับสมัครนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รอบแรก ระหว่างวันที่ 3 – 31 มกราคม 2561 และขยายเวลารับ
รอบสอง ระหว่างวันที่ 13 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ จานวน 3 โรงเรียน 3 อาเภอ และมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ผ่าน

รายงาน

ระดับ

ระดับ

เพศ

ศาสนา

คุณสมบัติ มอบตัว ประถม

มัธยม
ต้น

ชาย

หญิง พุทธ อิสลาม

18

10

1

27

โรงเรียน

รับ
สมัคร

1 บ้านพร่อน

31

30

28

28

-

2 บ้านตะโละ

294

274

274

157

117

112 162

-

274

164

133

133

88

45

63

70

-

133

489

437

435

273

162

193 242

1

434

ที่

หะลอ

3 บ้านสะเอะ

-๑๖การเตรียมความพร้อมปรับปรุงอาคารหอพักนอน
ที่

โรงเรียน

อาคารหอพักนอน

รายการปรับปรุงซ่อมแซม

1

บ้านพร่อน

อาคาร สปช. 105/29 ใต้ถุนโล่ง

ต่อเติมใต้ถุนอาคารเป็น 2 ห้องแยกชาย/หญิง
ห้องน้าในตัว 2 ห้องส้วม 1 ห้องอาบน้า

2

บ้านตะโละหะลอ

อาคาร สปช. 105/29 ใต้ถุนโล่ง
หลังที่ 1

1. ปรับปรุงห้องเรียนเดิมเป็นหอพักนอน พร้อม
ต่อเติมห้องน้า ห้องส้วมในตัว
2. ต่อเติมใต้ถุนอาคารเป็นหอพักนอน พร้อม
ห้องน้าในตัว 4 ห้องส้วม 4 ห้องอาบน้า
1. ต่อเติมใต้ถุนอาคารเป็นหอพักนอน พร้อม
ห้องน้าในตัว 4 ห้องส้วม 4 ห้องอาบน้า

อาคาร สปช. 105/29 ใต้ถุนโล่ง
หลังที่ 2

3

บ้านสะเอะ

อาคารน๊อกดาว 2 หลัง

ขอรับการสนับสนุนอาคารน๊อกดาว ปรับปรุงเป็น
หอพักนอน

อาคาร สปช. 105/29 ใต้ถุนโล่ง

- ต่อเติมใต้ถุนอาคารเป็น 2 ห้องแยกชาย/หญิง
ห้องน้าในตัว 4 ห้องส้วม 2 ห้องอาบน้า
- ต่อเติมพื้นที่ด้านข้างอาคารเป็นโรงอาหาร
ขอรับการสนับสนุนอาคารน๊อกดาว ปรับปรุงเป็น
หอพักนอน

อาคารน๊อกดาว 2 หลัง

๔.๒๖ การสารวจข้อมูลโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ปีการศึกษา 2561
ตามที่ สพป.ยล.1 ได้ดาเนินการสารวจความต้องการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ของโรงเรียน
ในสังกัดทุกโรงไปแล้ว เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2561 จาก สพฐ. นั้น
(ตามหนังสือที่ ศธ 04119/ว 581 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 )
จากการสารวจข้อมูลดังกล่าว พบว่ามีโรงเรียนจานวนหลายโรงเรียน มีความขาดแคลน
รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนทุกโรงมีโต๊ะ-เก้าอี้เพียงพอสาหรับนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน
มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จึงขอสารวจข้อมูลรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ตามสภาพการใช้
งานปัจจุบัน ในแต่ละกรณี ดังนี้
(1) กรณีโรงเรียนมีโต๊ะ-เก้าอี้ คงเหลือใช้ และมีความประสงค์จะให้โรงเรียนอื่นๆ ยืมใช้
(2) กรณีโรงเรียนมีความขาดแคลนโต๊ะ-เก้าอี้ และหากมีความประสงค์จะขอยืมใช้
ให้ระบุเหตุผลความจาเป็น
กาหนดส่งข้อมูลดังกล่าว ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (ตามหนังสือที่ ศธ 04119/ว 1740
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561)

-๑๗๔.๒๗ การติดตามชมรายการ “พุธเช้า…ข่าวโรงเรียน” “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.
ตามที่ สพฐ. ได้ดาเนินการรายการ “พุธเช้า…ข่าวโรงเรียน” ช่วงเวลา 07.00 น. –
08.00 น. และ “พุ ธ เช้ า ...ข่ าว สพฐ.” ช่ ว งเวลา 08.00 น.- 09.00 น. โดยรั บ ชมรายการได้ ท างช่ อ งทาง
Conference /DLTV ช่ อ ง 1 4 / OBEC Channel / www.obectv.tv / www.youtube.com/obectvonline
/www.facebook.com/obectvonline
ขอความร่ ว มมื อ โรงเรี ย นในสั ง กั ด ทุ ก โรงได้ ติ ด ตามรั บ ชมรายการทุ ก วั น พุ ธ เช้ า
ตามกาหนดการที่ สพฐ. แจ้ง และจัดทารายงานผลการรับชม การนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมภาพถ่าย
การรับ ชมประกอบ เพื่อเป็ น ข้อมูลส าหรับ การติดตามประเมินผลของ สพฐ. ต่อไป ทั้งนี้ส ามารถรับชมรายการ
ย้ อ นหลั ง และติ ด ตามข้ อ มู ล การน าเสนอข่ า ว ได้ จ ากแบบรายงานการติ ด ตาม ซึ่ ง สพป.ยล.1 ได้ น าจั ด วางไว้
หน้าเว็ปไซต์เขตพื้นที่ www.yala1.go.th หัวข้อ รับชมย้อนหลัง พุธเช้าข่าว สพฐ.
ประธาน

๑. แผนของ สพป.ยะลา ๑ ดาเนินการแล้ว ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ แต่ต้องรอ สพฐ.สั่งการ
ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาเพียง ๕ เดือน จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๒. สถานศึกษามีการรายงานข้อมูลมากมายหลายรายการ ทาให้บางครั้งอาจมีการลืมไปบ้าง
จนเกิดมีการทวงถาม ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยตรวจสอบด้วย
๓. โครงการโรงเรียนประชารัฐ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ขอให้รีบดาเนินการและวางเบิก
งบประมาณด้วย วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เด็กพร้อมกิน พร้อมนอน และ สพป.ยะลา ๑
ได้จัดสรรรถยนต์ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมทั้ง ๓ โรงเรียน ดังนี้
- โรงเรียนบ้านพร่อน รถกระบะ เลขทะเบียน กค ๔๐๘๗ ยะลา
- โรงเรียนบ้านสะเอะ รถตู้ เลขทะเบียน นข ๕๘๘ ยะลา
- โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ รถตู้ เลขทะเบียน นข ๕๘๙ ยะลา
๔. ฝากเรื่องการรักษาความปลอดภัยนอกเวลา สาหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ
ที่นักเรียนพักนอนที่โรงเรียน และครูที่มาอยู่เวร ให้ช่วยกันดูแลความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
๕. สถานศึกษาที่มีโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนเหลือใช้ ขอความอนุเคราะห์ให้ส่งมอบให้โรงเรียนที่
ขาดแคลนด้วย
ที่ประชุม

รับทราบ

สมาพันธ์ครูจังหวัดยะลา
นายมนพ บุญทวิโรจน์ ๑. การขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครูที่เสียชีวิตจากการไปช่วยคนจมน้า โดยได้เปิดบัญชี
เพื่อขอรับการบริจาคเงินช่วยเหลือทั้ง ๒ ครอบครัว ซึ่งได้แจ้งเป็นหนังสือแล้ว
และเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่ครอบครัวเห็นควรจัดทาเกียรติบัตรให้แก่ครูดังกล่าว

-๑๘ประธาน

กรณีที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ หรือเหตุผิดปกติใด สพฐ.แจ้งว่าขอให้ สพป.รายงาน
เหตุการณ์ข้อมูลเบื้องต้นให้ สพฐ.ทราบโดยด่วน ทางโทรศัพท์หรือระบบไลน์ก่อนก็ได้

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
นายสมพงษ์ ปานเกล้า ๖.๑ แจ้งข้อมูลข่าวสารของ สานักงาน สกสค.ยะลา
- สานักงาน สกสค.ยะลา มีบุคลากรปฏิบัติงาน จานวน ๕ คน
- เจ้าหน้าที่คุรุสภาของ สพป.ยะลา ๑ ย้ายไปอยู่ที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา
- หอพักของ สก.สค. ปัจจุบันได้ปรับปรุงใหม่แล้ว
- สานักงานคุรุสภา จัดโครงการตรวจสุขภาพประจาปีทุกปี สาหรับปีนี้จัดโครงการ
“โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก” การรักษาโดยใช้คลื่นเสียงสลายต้อกระตก
ณ โรงพยาบาลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาเภอเบตง
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาเภอบันนังสตา-ยะหา
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาเภอเมืองยะลา ณ โรงเรียนสตรียะลา
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยสานักงาน สกสค.ยะลา รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการรักษาและการเดินทางไปรักษาตัว สมาชิกสามารถแจ้งให้คู่สมรส หรือบิดามารดา เข้าร่วมตรวจสุขภาพในครั้งนี้ได้
- ลูกหนี้เงินกู้ ชพค. ที่กู้เงินกับธนาคารออมสิน กรณีที่เป็นลูกหนี้ชั้นดี ในปีนี้จะจ่าย
เงินคืนให้เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ ตามนโยบายของรัฐบาล แต่ยังไม่ทราบว่าจะเป็น
การคืนในลักษณะไหน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๓๕ น.
ลงชื่อ

อรอนงค์ เมืองฝ้าย
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางอรอนงค์ เมืองฝ้าย)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลงชื่อ

วรรณี ปู่เพ็ชร์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางวรรณี ปู่เพ็ชร์)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

