รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ครั้งที่ ๔ ประจําป ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา ๑
***************
ผูมาประชุม
๑. นายอาดุลย พรมแสง
๒. นางภัทราพร ศิริโภคา
๓. นายดุลยฤทธิ์ มาเส็ม
๔. นางพวงนิตย วิชญรักษ
๕. นางสาวสุนันทา ยี่สุน
๖. นางวัลลภา นัคราเรือง
๗. นางอุบลรัตน กิมาคม
๘. นายสมปอง ชูชื่น
๙. นางอรเพ็ญ ทองชวย
๑๐. นายดลเหลาะ หมัดอาด้ํา
๑๑. นายประสิทธิ์ กาสอ
ผูบริหารโรงเรียน

อําเภอเมืองยะลา
อําเภอรามัน
อําเภอกรงปนัง

ผอ.สพป.ยล ๑
ประธาน
รอง ผอ.สพป.ยล ๑
รอง ผอ.สพป.ยล.๑
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
แทน ผอ.กลุมนโยบายและแผน
แทน ผอ.กลุมอํานวยการ
แทน ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.กลุมบริหารงานการเงิน ฯ
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
แทน หัวหนาศูนย ITE
หัวหนาศูนยสง เสริมอิสลาม
จํานวน ๔๘ คน
จํานวน ๕๓ คน
จํานวน ๑๐ คน

ผูไมมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายสุทรรศน ซุนจาย
นายจีรยุทธ วิชญรักษ
นายอมร ประวัติกลุ
นายณรงค ศรีละมุล
นายเอกรัฐ สมจิต
นายสมชาย เอี่ยวสกุล

ผูเขารวมประชุม
๑. นายนิมุ มะกาเจ
๒. นายกรธวัช รัตนโชติ
๓. นางอรอนงค เมืองฝาย
๔. นางกุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ
๕. นางสาวเนตรนพิชญ จําปาทองเทศ
กอนวาระการประชุม

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
ศึกษานิเทศก

นายอาดุลย พรมแสง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต ๑ ประธานการประชุม มอบเกียรติบัตร รางวัลใหนักเรียนและสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้

-2๑. มอบเกียรติบัตรนักเรียนเขารวมแขงขันคณิตศาสตรโลก ระดับประถมศึกษา
(Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2014 (PMWC 2014)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธัชพล
จิรรัตนโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ (ปการศึกษา ๒๕๕๖) โรงเรียนอนุบาลยะลา ไดรับรางวัลเหรียญทอง
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป ๒๕๕๗ (รอบระดับประเทศ) และเปนตัวแทนนักเรียนไทย เขารวม
แขงขันคณิตศาสตรโลก ระดับประถมศึกษา Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2014 (PMWC
2014) ระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลการแขงขันคณิตศาสตรโลก ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล และรางวัลเหรียญทอง ประเภททีม
นายกรธวัช รัตนโชติ ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มอบรางวัล
๒. รางวัลการประกวดสถานศึกษา ครู นักเรียนดีเดนดานพระพุทธศาสนา
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ ประจําป ๒๕๕๗
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ไดดําเนินการประกวด
สถานศึกษา ครู นักเรียนดีเดนดานพระพุทธศาสนา โครงการพัฒนาการเรียนการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ
ประจําป ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ผลการประกวดแยกตามประเภท ดังนี้
ก. ประเภทสถานศึกษา
ชนะเลิศ
โรงเรียนวัดหนาถ้ํา (พุทธไสยานุสรณ)
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนอนุบาลยะลา
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนวัดลําพะยา
ชมเชย
โรงเรียนบานเหนือ
ข. ประเภทครู
ชนะเลิศ
นางพรประภา รัตนกรัณฑ โรงเรียนอนุบาลยะลา
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ นางชมพูนุท เกษตรสุนทร โรงเรียนวัดหนาถ้ํา(พุทธไสยานุสรณ)
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ นางสาวจรรยา ปนคง
โรงเรียนวัดหนาถ้ํา(พุทธไสยานุสรณ)
ชมเชย
นางสาวนันทสินี ตัณฑศิริ โรงเรียนบานเหนือ
ชมเชย
นางบุษราภรณ ศรีรักษา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ
ค. ประเภทนักเรียน
ชนะเลิศ
เด็กหญิงรัฐฐากร โชติมีศรี โรงเรียนวัดหนาถ้ํา(พุทธไสยานุสรณ)
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ เด็กชายพุทธิพล เพ็ญจันทร โรงเรียนอนุบาลยะลา
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ เด็กหญิงธิดารัตน ศรีทองงาม โรงเรียนบานเหนือ(วัดลําพะยา ๒)
นายนิมุ มะกาเจ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
มอบรางวัล

-๓๑. รางวัลโรงเรียนปฐมวัยตนแบบ ประจําป ๒๕๕๗
ดวยจังหวัดยะลา โดยองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา รวมกับศูนยสง เสริมการยกระดับ
การพัฒนาการเรียนรูจงั หวัดยะลา จัดโครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรูจ ังหวัดยะลา ซึ่งเปนการรวมกัน
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามวาระของจังหวัดยะลา โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานทางการศึกษาและภาคีเครือขาย
โดยมุงเนนการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งเปนรากฐานในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
โดยสถานศึกษาและนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ไดรับเกียรติบัตร รางวัลจากองคการบริหารจังหวัดยะลา ดังนี้
โรงเรียนบานตลาดลําใหม รางวัลโรงเรียนปฐมวัยตนแบบ อันดับ ๑
เด็กหญิงณิศฟาร แมเราะ โรงเรียนบานตลาดลําใหม รางวัลเด็กปฐมวัยตนแบบ อันดับ ๑
นายอาดุลย พรมแสง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต ๑ ประธานการประชุม เรียนเชิญทานประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และประธานอนุกรรมการ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ รวมพบปะพูดคุยกับผูบริหารสถานศึกษา
ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
นายนิมุ มะกาเจ อายุ ๗๒ ป ขาราชการบํานาญ อดีตขาราชการครู หนวยงานการศึกษานอก
โรงเรียน เปนผูท รงคุณวุฒิในดานการศึกษา ขอขอบคุณที่ใหเกียรติเปนประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ จากการเปนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ไดรวมพบปะผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
จากตัวแทนอําเภอ จํานวน ๓ ครั้ง คือ ที่โรงเรียนบานรามัน โรงเรียนบานกรงปนงั โรงเรียนบานทาสาป และครัง้ นี้
เปนครัง้ ที่ ๔
จากการรวมพบปะกับขาราชการครูในสถานศึกษา พบวาปญหาของเราในขณะนี้คือจํานวน
นักเรียนลดนอยลง ทําอยางไรจะใหนักเรียนมีจํานวนคงเดิมหรือเพิ่มขึ้น ตองหาเทคนิคการสอนมาพัฒนาใหนักเรียน
มีจํานวนเพิม่ ขึ้น หรือทําใหโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของของชุมชน สามารถดําเนินการรวมกันในทุกดานได
ประธานอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑
นายกรธวัช รัตนโชติ ไดรับการการแตงตั้งเปนประธานอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จํานวน ๒ สมัย เปนองคคณะบุคคลที่ดูแลการบริหารงาน
บุคคลตั้งแตเริ่มบรรจุจนถึงการออกจากราชการ และไดพูดคุยตอบขอซักถามขอของใจเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงาน
บุคคล
ระเบียบวาระที่ ๑
ผอ.สพป.ยล.๑

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมเพื่อทราบ

๑.๑ โครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ (เอกสารหมายเลข ๑ หนา ๒๑ – ๒๙ )
จากเอกสาร ไดเสนอรูปแบบโครงสราง จํานวน ๓ รูปแบบ สําหรับแบบที่ ๔
เปนรูปแบบจังหวัด- อําเภอ เนนการกระจายของ สพม.

-๔๑.๒ การมอบนโยบายและจุดเนนการศึกษาของฝายสังคมจิตวิทยาและ
ประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการนําเสนอ (เอกสารหมายเลข ๒ หนา ๓๐ – ๔๑)
๑.๓ การประชุมสัมมนาผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศฯ
(เอกสารหมายเลข ๓ หนา ๔๒ – ๔๖ )
๑. จุดเนน ๓ ขอ คือ นักเรียน ครู และผูบริหารโรงเรียนตองอยูโ รงเรียน และ
ผอ.สพป.เขต ใหอยูท ี่สํานักงานเขต
๒. ปฏิรูปการศึกษาใน ๔ เรื่อง
๑) ปรับปรุงวิชาประวัติศาสตรและหนาทีพ่ ลเมือง
๒) การใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๓) การยกระดับคุณภาพการศึกษา เนนการอานออกเขียนได
๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
๑.๔ การมอบหมายงานให รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑
สพป.ยะลา ๑ ไดมีคําสั่งมอบหมายงานให รอง ผอ.สพป.ยล.๑ ปฏิบัติและรับผิดชอบ
ตามหนังสือ สพป.ยะลา ๑ ที่ ศธ ๐๔๑๑๙/ ว๒๒๑๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. นายสุทรรศน ซุนจาย ดูแลกลุม นิเทศติดตามและประเมินผล
๒. นายเอกรัฐ สมจิต ดูแลกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
๓. นายจีรยุทธ วิชญรักษ ดูแลกลุมอํานวยการ ,
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
๔. นางภัทราพร ศิริโภคา ดูแลกลุมบริหารงานบุคคล และกลุมนโยบายและแผน
๕. นายอมร ประวัตกุล ดูแลกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย,
หนวยตรวจสอบภายใน
๖. นายดุลยฤทธิ์ มาเส็ม ดูแลศูนยสงเสริมอิสลามศึกษา
๗. นายณรงค ศรีละมุล ที่ปรึกษา ผอ.สพป.ยล.๑
๑.๕ แผนการจัดกิจกรรมของ สพป.ยล.๑
สพป.ยะลา ๑ ไดวางแผนกําหนดกิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการในชวงเดือนสิงหาคมกันยายน ๒๕๕๗ จึงขอความรวมมือผูบริหารสถานศึกษา บริหารจัดการเวลาในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาให
สอดคลองกับกิจกรรมของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ดังนี้ การแขงขันกีฬา / งานสัมพันธชุมชน/ ประเมินรางวัล
เพชรเสมายะลา ๑ และงานยะลา ยาลัน
๑.๖ การเบิกจายงบประมาณ
ขอขอบคุณผูเกี่ยวของที่ไดชวยกันดําเนินการยืมเงิน เบิกจายเงิน จนทําให สพป.ยล.๑
อยูในลําดับที่ ๒๐ ตนๆ ของประเทศ รอบตอไปขอใหเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เปน
อยางชา

-๕๑.๗ การเบิกเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เงินตกเบิกงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน ๑๑ ลาน ของครูอัตราจางและ
ลูกจางจะโอนเขาบัญชีในวันพรุงนี้
๑.๘ การประเมินผลงาน ว.๑๐
ขณะนี้การประเมินมีความคืบหนาไปมากแลว ทั้งของผูบริหารสถานศึกษาและของ
ขาราชการครู
๑.๙ การพิจารณาความดีความชอบ
ขอใหผูบริหารสถานศึกษา สงเกียรติบัตรดีเดนระดับเขตพื้นที่การศึกษาของผูบริหาร
และของสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ในรอบระยะเวลาเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๕๗
สวนการพิจารณาความดีความของ ศอ.บต.ป ๒๕๕๖ ใหจัดสงทีส่ ํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อจะไดจัดระบบไมใหขอมูลตกไป และจะกระจายไปยังสถานศึกษาตามสัดสวนที่ไดรบั
๑.๑๐ การศึกษาดูงานประเทศลาว
ผูสนใจจะไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว สมัครไดทกี่ ลุมบริหารงานบุคคล ที่คุณสุมาลี
มีที่วางอีกประมาณ ๔ – ๕ คน
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมหาดใหญรามา (WWW.yala.1.go.th)

ที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
- ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องแจงเพื่อทราบ

กลุมบริหารงานบุคคล
นางพวงนิตย วิชญรักษ ๔.๑ แนะนําผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดที่ไดรับการแตงตั้งใหม ดังนี้
๑. นายอุดมศักดิ์ จุนโท จาก สพป.ยล.๒ ยายมาโรงเรียนบานพรุ
๒. นายเสถียร มโนสร จาก สพป.ยล.๒ ยายมาโรงเรียนบานจําปูน
๓. นายบือราเฮง เซ็งมีดี จากโรงเรียนบานบือมัง ยายไปโรงเรียนบานกาดือแป
๔. นางสุดาทิพย แกวงาม ยายมาเปน รอง ผอ. โรงเรียนบานกรงปนงั
๕. น.ส.สุวรรณี หมัดอาดัม ยายไปจังหวัดสตูล

-๖๔.๒ การปรับอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง (ว.๒๑) และการเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ (๒ ขั้น ศอ.บต.)
สพป.ยะลา เขต ๑ จะดําเนินการปรับอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
(ว.๒๑) และแกไขคําสั่งเลือ่ นขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ( ๒ ขั้น ศอ.บต.) ตามขั้นตอนดังนี้
๑. แกไขคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
๒. แกไขคําสั่งปรับ ว. ๒๑ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
๓. แกไขคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
๔. แกไขคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
๕. ออกคําสั่งปรับ ว.๒๑ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
๖. แกไขคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
๗. หากรายใดไมตองปรับ ว.๒๑ หรือไมปรับใดๆ สามารถ
ตามขอ ๑ , ๓ , ๔ , ๖ ในคําสั่งเดียวกันได
๘. หากรายใดพนทดลองราชการ ไดปรับจากครูผูชวยเปนครู คศ.๑ หรือ
มีวิทยฐานะชํานาญการ ไดปรับจากครู คศ.๑ เปนครู คศ.๒ ในชวงเวลาที่เกี่ยวของ
ตองแกไขคําสั่งพนทดลอง หรือคําสั่งวิทยฐานะแลวไปแกไขคําสั่งที่เกี่ยวของ
ใหถูกตองจนถึงปจจุบัน
๙. บางรายเมื่อไดขั้น ศอ.บต.แลว คําสั่งปรับ ว.๒๑ อาจถูกยกเลิกเนื่องจากเงินเดือน
เกินขั้นต่ําของอัตราที่จะไดปรับตาม ว.๒๑
๑๐. อํานาจในการออกคําสั่ง
- ครูไมมีวิทยฐานะ เปนอํานาจของผูอํานวยการสถานศึกษา
- ครูมีวิทยฐานะ และผูบริหารสถานศึกษา เปนอํานาจของ ผอ.สพป.
๑๑. ลูกจางประจําและพนักงานราชการ ดําเนินการเชนเดียวกับขาราชการครู
๑๒. การดําเนินการแกไขคําสัง่ ที่เกี่ยวของ ใหเสร็จสิ้นภายในสิงหาคม ๒๕๕๗
เนื่องจากตองนับจํานวนมีตัว ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
๔.๓ การประเมินวิทยฐานะ
๑. ครูชํานาญการ ดําเนินการไดตลอดป หากรายใดคางสงนานติดตอ
ที่กลุมบริหารงานบุคคล
๒ ครูชํานาญการพิเศษ
- ว.๑๐ อยูในระหวางออกดําเนินการประเมินและสรุปผล
- ว.๑๗ อยูในระหวางการสงใหคณะกรรมการอานผลงาน
๔.๔ โครงการเพชรเสมายะลา เขต ๑
สพป.ยะลา เขต ๑ ไดดําเนินการโครงการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเดน รางวัล”เพชรเสมายะลา เขต ๑” โดยไดกําหนดใหคณะกรรมการออกประเมินในชวงระหวาง
วันที่ ๑๘ สิงหาคม – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ และกําหนด
จัดงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ/แสดงผลงาน ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ รวมทั้ง

-๗นําเสนอประวัติครูดเี ดนเผยแพรผลงานทางเว็ปไซด สพป.ยะลา เขต ๑ สําหรับรายละเอียดการออกประเมิน
ดังกําหนดการที่แนบ ใหโรงเรียนแจงผูเขารับการประเมินเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินในครั้งนี้ดวย
๔.๕ การยื่นคํารองขอยายของขาราชการครูสายผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
กําหนดยื่นคํารองขอยายของขาราชการครูสายผูสอน และผูบ ริหารสถานศึกษา
ระหวางวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยแนบสําเนา ก.พ.๗ และเอกสารทีเ่ กี่ยวของประกอบการยาย
๔.๖ อัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา
อัตรากําลังขาราชการครู สพป.ยะลา เขต ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ ใชขอมูล
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๔.๗ กรณีตัวอยางนักเรียนไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเพลิงไหม
เด็กหญิง ก. นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนแหงหนึ่ง ไดรับบาดเจ็บบริเวณลําตัว แขน ขา
จากอุบัติเหตุเพลิงไหมขณะกําลังเลนซอนหากับ เพื่อน ๆ ภายในโรงเรียน โดยบริเวณที่เกิดเหตุเปนซอกมุมอาคารมี
กระปองน้ํามันและสายไฟฟ าที่ ชํารุ ดขาดอยู ปลายสายไฟสัม ผัสกั บกระป องน้ํามั นสนทําใหเ กิดประกายไฟ เมื่ อถูก
น้ํามันสนภายในกระปองซึ่งเปนเชื้อเพลิงเกิดไฟลุกไหมขึ้น ในกรณีนี้ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนและ
นักการภารโรงที่รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ มีหนาที่ตองจัดสถานศึกษาใหมีความปลอดภัยตอนักเรียน บกพรองตอ
หนาที่ไมจัดสถานศึกษาใหมีความปลอดภัยตอนักเรียน พฤติการณถือไดวาเปนการกระทําดวยความประมาทเลินเลอ ใน
กรณีนี้นอกจากจะเปนความผิดทางวินัยแลวยังเปนความผิดทางอาญาและทางแพงดวย ในกรณีนี้กรมบัญชีกลางสั่งให
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหกับผูปกครองของเด็กหญิง ก. จํานวน
๒๗๖,๗๑๕ บาท (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค. ๐๔๐๖.๕/๐๐๖๗๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐)
๔.๘ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
จากการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ที่ถ้ําสุมโน จังหวัดพัทลุง ๓ วัน
ไดรับการตอบรับเปนอยางดี ตอไปจะรณรงคใหครูบรรจุใหม หรือคนที่ไมเคยไปปฏิบัติธรรมเขารวมกิจกรรม การเขา
รวมกิจกรรมจะทําใหมีสติเพิ่มมากขึ้น สําหรับปหนาจะจัดกิจกรรมทําบุญ ๙ วัด
สําหรับศาสนาอิสลามในปนี้ จัดที่โรงพยาบาลยะลา โดยผอ.สุวรรณ อุมาสะ และ
ผอ.สมาน หงะหงอ มีผูเขารวมกิจกรรม ๓๐๐ คน ปหนาจะหาวิธีการใหม
โครงการอบรมลูกจาง ไดพาไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบานโกตาบารู และโรงเรียนบาน
บันนังบูโย โดยลูกจางที่ไปศึกษาดูงานแลวกลับมาพัฒนาตนเองและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา เพื่อเขารับการ
ประเมินลูกจางดีเดน เพชรเสมายะลา ๑ ตอไป
๔.๙ การจัดทํา ก.พ.๗
การจัดทําทะเบียนพนักงานราชการ สพป.ยล.๑ จะขอรูปถายขนาด ๑ นิ้ว คนละ ๑ รูป
การจัดทํา ก.พ.๗ อีเล็กทรอนิกส สพฐ. ไดจัดสรรตําแหนงจางลูกจางมาเพื่อดําเนินการทํา ก.พ.๗ จํานวน ๑ คน
ที่ประชุม

รับทราบ

-๘กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นางอุบลรัตน กิมาคม ๔.๑๐ แจงผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา ที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับ
รางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ (กลุมจังหวัดที่ ๒)
ประเภทนักเรียน
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
-เด็กหญิงอาทิตยติญา พิทยาเลิศตระกูล โรงเรียนบานศรีนคร อ.ธารโต จ.ยะลา
ขนาดเล็ก
-เด็กหญิงทัศนีญา มะลากอ
โรงเรียนบานเจาะกือแย อ.สายบุรี จ.ปตตานี ขนาดกลาง
-เด็กหญิงอคิราภ เหมทานนท โรงเรียนบานนิบงชนูปถัมภ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ขนาดใหญ
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
-นางสาวศุภลินีย จอมแสนคํา โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๒ จังหวัดสตูล
-เด็กชายสมาธิ ผิวเหลือง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
-เด็กหญิงซัยนับ พิรุอาลี
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค อ.เมืองสตูล จ.สตูล
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
-นางสาวปรีดาพร ขันแกว
โรงเรียนยะหาศิรยานุกลู อ.ยะหา จ.ยะลา
-นายปุญญพัฒน แกวทอง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตานี
-นางสาวเพชรรัตน จิตณรงค โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี

ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ

ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา
-โรงเรียนบานชองแมว อ.สายบุรี จ.ปตตานี
-โรงเรียนอนุบาลยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
-โรงเรียนอนุบาลสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล

ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
- โรงเรียนบานมวงเตี้ย อ.แมลาน จ.ปตตานี
-โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

ขนาดกลาง
ขนาดใหญ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา
-โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ยะลา
ขนาดเล็ก
-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ขนาดกลาง
-โรงเรียนสตรียะลา อ.เมือง จ.ยะลา
ขนาดใหญ
สําหรับปการศึกษา ๒๕๕๗ กําหนดสงใบสมัครเขารับการคัดเลือกรางวัลพระราชทาน ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
และจะเริม่ ทําการประเมินในวันที่ ๒๒ – ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
๔.๑๑ การดําเนินงานโครงการประกวดโรงเรียนที่จัดกิจกรรมสัมพันธชุมชนดีเดน
(Best Practice) ประจําป ๒๕๕๗
สํ านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึ กษายะลา เขต ๑ กํ า หนดดํ าเนิน งานโครงการ
ประกวดโรงเรียนที่จัดกิจกรรมสัมพันธชุมชนดีเดน (Best Practice) ประจําป ๒๕๕๗ เพื่อเขารับเกียรติบัตรและเงิน

-๙รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเปนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเขารับการประเมินคัดเลือก
ระดับจังหวัดชายแดนภาคใตตอไป โดยไดกําหนดรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ (อันดับ ๑) ไดรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (อันดับ ๒) ไดรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน ๘,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (อันดับ ๓) ไดรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน ๖,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ไดรับเกียรติบัตร และเงินรางวัลจํานวน ๑,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ไดกําหนดใหศูนยเครือขายดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ
ชุมชนดีเดน ศูนยเครือขายละ ๑ โรงเรียน เพื่อเขาประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งทุกศูนยเครือขายไดแจงรายชื่อ
โรงเรียนเรียบรอยแลว รวมจํานวน ๑๓ โรง ดังนี้
๑. โรงเรียนวัดลําพะยา ศูนยเครือขายสามพญ ๒.โรงเรียนบานจะกวะ
ศูนยเครือขายลุมน้ําสายบุรี
๓. โรงเรียนบานอูเปาะ ศูนยเครือขายพญางาม ๔.โรงเรียนบานบูเกะบือราแง ศูนยเครือขายดงตาล
๕. โรงเรียนบานยะลา ศูนยเครือขายมิตรภาพ ๖.โรงเรียนบานบาโงย
ศูนยเครือขายโกตาบารู
๗. โรงเรียนบานยะตะ ศูนยเครือขายสันกาลาคีรี ๘.โรงเรียนอนุบาลยะลา ศูนยเครือขายเรืองวิทย
๙. โรงเรียนบานพงยือไร ศูนยเครือขายคุรุมิตร ๑๐.โรงเรียนบานจือนือแร ศูนยเครือขายรมเกลา
๑๑. โรงเรียนวัดชมพูสถิต ศูนยเครือขายไตรสัมพันธ ๑๒.โรงเรียนสันติวิทยา ศูนยเครือขายกรงปนัง
๑๓. โรงเรียนบานปูลัย ศูนยเครือขายรามัน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กําหนดดําเนินการประกวดในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ หองประชุมรายา เพื่อใหการประกวดฯ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหโรงเรียนทีเ่ ปนตัวแทนของศูนย
เครือขายทัง้ ๑๓ โรงเรียน ๆ ละ ๑ - ๒ คน ประชุมรวมกันในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ หอง
ประชุมบุหงาตันหยง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ และใหโรงเรียนฯ สงเอกสารรูปเลม
ประกอบการนําเสนอผลงาน (ตามหลักเกณฑการประกวดฯ) จํานวน ๔ เลม ไปยัง กลุม สงเสริมการจัดการศึกษา
ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๔.๑๒ การแขงขันทักษะทางวิชาการ งาน “ยะลา ยาลัน มหัศจรรยเด็กใต”
ครั้งที่ ๗ ประจําป ๒๕๕๗
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ไดกําหนดดําเนินการจัดการ
แขงขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา งาน “ยะลายาลัน มหัศจรรยเด็กใต” ครั้งที่ ๗ ปการศึกษา ๒๕๕๗
เพื่อคัดเลือกนักเรียนเปนตัวแทนไปแขงขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปการศึกษา
๒๕๕๗ ระหวางวันที่ ๒๗-๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
แนวทางการดําเนินงาน
ยึดนโยบายและกรอบการดําเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนัก เรียน ครั้งที่ ๖๔ ป การศึกษา ๒๕๕๗ ที่
สพฐ. กําหนด ซึ่งมีสาระสําคัญ เชน
- ใหตัดการจัดนิท รรศการของเขตพื้ นที่ก ารศึก ษา/โรงเรียน/ครู หรือ ถาจั ดตองเป นผลงานนักเรียนจริง ๆ
เนื่องจากเปนการลงทุนที่ไมคุมคา

-๑๐- ให แบ ง ระดับการแขง ขัน เป น ๔ ระดับ คือ ๑) ระดับ ก อ นประถมศึก ษา-ระดับ ประถมศึก ษา ๒) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนมัธยมศึกษา ๔) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- โรงเรียนขยายโอกาสฯ หมายถึง โรงเรียนสัง กัด สพฐ. และโรงเรียนสั งกั ด อปท. ที่เ ปดสอนถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน
- ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คัดเลือกตัวแทนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวม ในระดับ
กอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียน
ขยายโอกาสฯ
- ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คัดเลือกตัวแทนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวมในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสังกัด (ยกเวนโรงเรียนขยายโอกาส) โดยแบงโซนตามเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฯ
- โรงเรียนแตละแหงตองสังกัดโซน เพียง ๑ โซนเทานั้น
-ผูที่เปนตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาในทุกกิจกรรม ตองไดคะแนนระดับเหรียญทองลําดับที่ ๑ (คะแนนรอย
ละ ๘๐ ขึ้นไป) และผูที่เปนตัวแทนเขาแขงขันระดับชาติ ตองไดคะแนนระดับเหรียญทองลําดับที่ ๑ ถึง ๓ (คะแนนรอย
ละ ๘๐ ขึ้นไป)
- กําหนดจัดงาน
ระดับโรงเรียน กลุมโรงเรียน/เครือขาย/สหวิทยาเขต เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๗
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ระดับภาค ภาคใต จังหวัดกระบี่ วันที่ ๑๐ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ระดับชาติ วันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ อิมแพค เมืองทองธานี
- การสมัครเขาแขงขันในระดับกลุมโรงเรียน กลุมเครือขาย หรือกลุมโรงเรียนที่เรียกชื่ออยางอื่น รวมทั้งการ
แขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ ทุกกิจกรรม ใน ๑ ชวงชั้น และ ๑ ชนิดกิจกรรม ใหสงเขา
แขงขันไดโรงเรียนละ ๑ ทีม/คน เทานั้น
- หลักเกณฑการแขงขันและคัดเลือกใหเปนไปตามหลักเกณฑของ สพฐ.
(รายละเอียดนโยบายฯ และหลักเกณฑการแขงขันฯ ติดตามไดจากเว็บไซตงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๔ ปการศึกษา ๒๕๕๗ http://www.sillapa.net/home/)
หลักเกณฑการแขงขันทักษะทางวิชาการ
ยึดตามหลักเกณฑที่ สพฐ. กําหนด ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได ขอใหโรงเรียนและผูเกี่ยวของ ได
ติดตามหลักเกณฑแตละกลุมสาระการเรียนรูจากเว็บไซตงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปการศึกษา ๒๕๕๗
ของ สพฐ. (http://www.sillapa.net/home/) ทังนีการแขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกกลุมสาระการเรียนรู
จะยึดตามหลักเกณฑที่ สพฐ. ปรับปรุงครั้งลาสุด
โรงเรียนที่เขารวมกิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตองสังกัดกลุม/ศูนย/หนวย เพียง ๑ หนวยดังนี้
- ศูนยเครือขายสถานศึกษา จํานวน ๑๓ หนวย โดยกําหนดใหโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๑ จังหวัด
ยะลา ตําบลวังพญา สังกัดศูนยเครือขายพญางาม และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ ตําบลบุดี
สังกัดศูนยเครือขายรมเกลา

-๑๑- หน ว ยสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สช.จั ง หวั ด ยะลา จํ า นวน ๑ หน ว ย (เฉพาะโรงเรี ย นที่ เ ป ด สอนระดั บ ก อ น
ประถมศึกษา-ระดับประถมศึกษา ในพื้นที่อําเภอเมืองยะลา อําเภอรามัน และอําเภอกรงปนัง เทานั้น)
- หนวยเทศบาลนครยะลา จํานวน ๑ หนวย
รวม ๑๕ หนวย
กิจกรรมที่แตละหนวยสามารถสงนักเรียนเขารวมแขงขันฯ
- ระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา สงไดทุกหนวย
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สงไดเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพป.ยะลา เขต ๑ และ สังกัดเทศบาลนครยะลา ที่
เปดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเทานั้น (ไมรวม ร.ร. ที่เปดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของ สพม.)
กิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ มีนโยบายจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการทุกกิจกรรม
ที่โรงเรียนประสงคสงนักเรียนเขารวมกิจกรรมโดยใหสอดคล องกับกิจ กรรมที่ สพฐ.กําหนด เบื้ องตนไดกําหนดจั ด
กิจ กรรมไว ตามรายละเอี ยดเอกสาร “รายการกิ จกรรมการแขงขันฯ” ที่ แนบ สํ าหรั บ กิจ กรรมอื่ น ๆ ขอให ศูนย
เครือขายและโรงเรียนตรวจสอบรายละเอียดจากเว็บไซต http://www.sillapa.net/home/ ซึ่งมีการปรับปรุงเกณฑ
เปนระยะ หากประสงคจะเขารวมกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมจากรายการที่แนบ ใหแจงรายการกิจกรรมที่ประสงคจะเขา
รวมฯ เพิ่มเติม ที่ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อเตรียมการแขงขันในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาตอไป
การสงรายชื่อนักเรียนเขารวมกิจกรรม
ระดับโรงเรียน กลุมโรงเรียน/ศูนยเครือขาย/หนวย ดําเนินการคัดเลือกตัวแทนฯ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
และดําเนินการลงทะเบียนรายชื่อนักเรียนและครูผูควบคุม (ที่เปนตัวแทนเขารวมกิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ทางโปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผล(ออนไลน) ซึ่งเปนโปรแกรมที่ สพฐ. กําหนดใหทุกเขตพื้นที่การศึกษาใช
เหมือนกันทั่วประเทศ ใหเสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ (ตามมติที่ประชุมประธานศูนยเครือขายฯ เมื่อวันที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
ทั้งนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กําหนดอบรมโปรแกรมดังกลาวแกผูรับผิดชอบ
ของศูนยเ ครื อ ขาย/หนวยงาน สช./หนวยงานเทศบาล หนวยละ ๒ คน ในวันที่ ๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๗ ตั้ง แตเ วลา
๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมบุหงาตันหยง จึงขอความรวมมือใหทุกศูนยเครือขายไดมอบหมายผูรับผิดชอบเขารวมอบรม
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวดวย
สําหรับปฏิทินการดําเนินงาน และรายละเอียดที่เกี่ยวของ จะประชาสัมพันธใหทราบทางเว็บไซตของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ (โปรแกรมระบบลงทะเบียนฯ) หลังจากการอบรมผูรับผิดชอบของศูนย
เครือขายฯ

-๑๒รายการกิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการ
งาน “ยะลา ยาลัน มหัศจรรยเด็กใต” ครั้งที่ ๗ ปการศึกษา ๒๕๕๗
ระหวางวันที่ ๒๗ – ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗
................................................
๑. การจัดการศึกษาปฐมวัย
ที่
๑
๒
๓
๔

รายการกิจกรรม
ระดับชั้น
การเลานิทานประกอบทาทาง
ปฐมวัย
การปนดินน้ํามัน
ปฐมวัย
การสรางภาพดวยการฉีก ตัดปะ กระดาษ ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีดวยสีเทียน
ปฐมวัย

ประเภท
เดี่ยว
ทีม ๓ คน
ทีม ๓ คน
เดี่ยว

หมายเหตุ
อ.๒ สังกัดสพฐ., อ.๓ สังกัดสช./อื่นๆ
อ.๒ สังกัดสพฐ., อ.๓ สังกัดสช./อื่นๆ
อ.๒ สังกัดสพฐ., อ.๓ สังกัดสช./อื่นๆ
อ.๒ สังกัดสพฐ., อ.๓ สังกัดสช./อื่นๆ

๒. การจัดการศึกษาประถมศึกษา
๒.๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ที่
๑
๒
๓
๔

รายการกิจกรรม
อานออกเสียงและจับใจความสําคัญ
เขียนเรียงความและคัดลายมือ
ทองอาขยานทํานองเสนาะ
แตงบทรอยกรอง
- กาพยยานี ๑๑ (๔ บท)
- กลอนสุภาพ (๘ บท)

ระดับชั้น
ป.๑–๓ ป.๔–๖ ม.๑-๓








-


-



ประเภท
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว

หมายเหตุ
ประเภททีม
เปนนักเรียน
โรงเรียนเดียวกัน

ทีม ๒ คน
ทีม ๒ คน

๒.๒ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ที่

รายการกิจกรรม

๑ การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร
๒ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร
- ประเภทที่ ๑
- ประเภทที่ ๒
๓ การแขงขันสรางสรรคผลงาน
คณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP
๔ การแขงขันคิดเลขเร็ว

ระดับชั้น
ป.๑–๓ ป.๔–๖ ม.๑-๓




ประเภท

หมายเหตุ

เดี่ยว

-









ทีม ๓ คน







เดี่ยว

ทีม ๒ คน

หนวยละ ๑ ทีม
และเลือกเพียง
๑ ประเภทเทานั้น

-๑๓๒.๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ระดับชั้น
ป.๔–๖ ม.๑-๓





รายการกิจกรรม

ป.๑–๓
การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภททดลอง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

ประเภทสิง่ ประดิษฐ
การแขงขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร

(Science Show)
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทาง

วิทยาศาสตร

ประเภท

หมายเหตุ

ทีม ๓ คน
ทีม ๓ คน



ทีม ๓ คน



ทีม ๓ คน



ทีม ๒ คน

๒.๔ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่
๑
๒
๓
๔

รายการกิจกรรม
เพลงคุณธรรม
โครงงานคุณธรรม
เลานิทานคุณธรรม
มารยาทไทย

ระดับชั้น
ประเภท
ป.๑–๓ ป.๔–๖ ม.๑-๓

 ทีม ๕ คน


 ทีม ๕ คน


 เดี่ยว


 ทีม ๒ คน


หมายเหตุ

ชาย ๑ หญิง ๑

๒.๕ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา
ที่

รายการกิจกรรม

๑ แอโรบิก
๒ ตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น
ประเภท
ป.๑–๓ ป.๔–๖ ม.๑-๓
 ทีม ๑๕ คน

 ทีม ๒ คน


หมายเหตุ

* ตามประกาศ สพฐ. ลงวันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗ ขอ ๑๔ ใหตัดกิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
๒.๖ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ที่
๑
๒
๓
๔

รายการกิจกรรม
- สาระทัศนศิลป
การแขงขัน “ศิลปสรางสรรค”
การแขงขันวาดภาพระบายสี
การสรางสรรคภาพดวยการปะติด
การแขงขันประติมากรรม

ระดับชั้น
ป.๑–๓ ป.๔–๖










ม.๑-๓





ประเภท
เดี่ยว
เดี่ยว
ทีม ๒ คน
ทีม ๓ คน

หมายเหตุ

-๑๔๒.๖ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ตอ)
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๑
๒
๓

รายการกิจกรรม

ระดับชั้น
ป.๑–๓ ป.๔–๖ ม.๑-๓

- สาระดนตรี
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ชาย
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง หญิง
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุงชาย
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุงหญิง
การแขงขันขับรองเพลงสากลชาย
การแขงขันขับรองเพลงสากลหญิง
การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธชาย
การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธหญิง
- สาระนาฏศิลป
การแขงขันรําวงมาตรฐาน
การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ
การแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค

ประเภท



















เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว









ทีม ๘-๑๐ คน
ทีมไมเกิน ๑๒ คน
ทีมไมเกิน ๑๖ คน

หมายเหตุ

๒.๗ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

รายการกิจกรรม
- การงานอาชีพ
การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุ
ธรรมชาติในทองถิ่น
การแขงขันจักสานไมไผ
การแขงขันประดิษฐดอกไมใบตอง
- พานพุมสักการะ
- กระทงดอกไมธปู เทียนแพ
การแขงขันโครงงานอาชีพ
การแขงขันการจัดสวนถาดแบบแหง
การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น
การแขงขันแปรรูปอาหาร
การแขงขันทําอาหารคาวจานเดียว(ประเภท
ขาว)และอาหารหวาน(ขนมไทย)
การแขงขันแกะสลักผักผลไม

ระดับชั้น
ป.๑–๓ ป.๔–๖ ม.๑-๓

ประเภท

-





ทีม ๓ คน

-





ทีม ๓ คน

-













ไมเกิน ๖ คน
ไมเกิน ๖ คน
ทีม ๓ คน
ทีม ๓ คน
ทีม ๓ คน
ทีม ๓ คน
ทีม ๓ คน

-





ทีม ๓ คน

หมายเหตุ

-๑๕๒.๗ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ตอ)
ที่

รายการกิจกรรม

- คอมพิวเตอร
๑ การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก
๒ การแขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส
(E-book)
๓ การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ
(Presentation)

ระดับชั้น
ป.๑–๓ ป.๔–๖ ม.๑-๓

ประเภท



-

-

ทีม ๒ คน

-





ทีม ๒ คน

-



-

ทีม ๒ คน

หมายเหตุ

๒.๘ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ที่

รายการกิจกรรม

๑ การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu
Speech
๒ การแขงขันกิจกรรม (Spelling Bee)
๓ การแขงขันการเลานิทาน (Story Telling)
๔ การแขงขัน Multi Skills Competition
๕ การแขงขัน ASEAN QUIZ

ระดับชั้น
ป.๑–๓ ป.๔–๖ ม.๑-๓









-






ประเภท

หมายเหตุ

เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
ทีม ๒ คน

๒.๙ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ที่

รายการกิจกรรม

๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
๑.๑ การผูกเงือ่ น เดินทรงตัวและโยนบอล
๑.๒ การใชเข็มทิศและการคาดคะเนและ
สะกดรอย
๑.๓ การจัดการคายพักแรม
๒ กิจกรรมสภานักเรียน
๓ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
- การประกวดหนังสือเลมเล็ก
- การประกวดยุวบรรณารักษสง เสริมการอาน

ระดับชั้น
ป.๑–๓ ป.๔–๖ ม.๑-๓




-




ประเภท

-

ทีม ๖ คน
ทีม ๖ คน




ทีม ๘ คน
ทีม ๗-๑๐ คน




ทีม ๓ คน
ทีม ๓ คน

หมายเหตุ

-๑๖กิจกรรมพัฒนาผูเรียน – กิจกรรมเพื่อการเรียนรู
(ไมแขงขันระดับเขตพื้นที่และระดับภาค สงทุกทีมเขาแขงขันระดับชาติ)
ที่
๑
๒
๓
๔

รายการกิจกรรม
Cross word
A Math
คําคม
ซูโดกุ

ระดับชั้น
ประเภท
ป.๑–๓ ป.๔–๖ ม.๑-๓

 ทีม ๒ คน

 ทีม ๒ คน

 ทีม ๒ คน

 เดี่ยว

หมายเหตุ

หมายเหตุ * นักเรียนทีเ่ ขาแขงขันแตละกิจกรรม ตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นที่กําหนดตาม
หลักเกณฑการแขงขันของ สพฐ. เทานั้น
* ระดับชั้นและประเภทการแขงขัน ขอใหตรวจสอบกับหลักเกณฑของสพฐ. รายการใดมีการเปลี่ยนแปลง
ใหยึดตามหลักเกณฑของ สพฐ. ที่ปรับปรุงครั้งลาสุด
* กิจกรรมอื่น ๆ (เพิม่ เติม) ใหตรวจสอบจากเว็บไซตของ สพฐ. http://www.sillapa.net/home/
หากประสงคจะรวมกิจกรรม เพิม่ เติมจากรายการทีป่ รากฏขางตน ใหแจงที่ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
๔.๑๓ การคัดเลือกนักกีฬานักเรียน สพฐ.คัพ ครั้งที่ ๖ ประจําป ๒๕๕๗
ดวย สพป.ยะลา เขต ๑ กําหนดทําการคัดเลือกนักกีฬานักเรียน สพฐ.คัพ ครั้งที่ ๖
ประจําป ๒๕๕๗ ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ กีฬาที่แขงขันมี ๔ ประเภท คือ วอลเลยบอล
เซปคตะกรอ ฟุตบอล และเปตอง กําหนดแขงขัน ณ สนามศูนยเยาวชนเทศบาลนครยะลา โรงยิมเนเซียมสวน
ขวัญเมือง และศูนยกีฬาโรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา เพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนไปทําการแขงขันกีฬานักเรียน
จังหวัดชายแดนภาคใต สพฐ.คัพ ครั้งที่ ๖ ประจําป ๒๕๔๗ ที่จังหวัดสตูลเปนเจาภาพ ซึ่งจัดขึ้นในระหวางวันที่
๑๕ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗
โดยกําหนดสงใบสมัครเขารวมการแขงขันกีฬาเพื่อคัดเลือกฯ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
และประชุมคณะกรรมการผูตัดสินกีฬาแตละประเภทกีฬา วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุม
บุหงาตันหยง สพป.ยะลา เขต ๑
๔.๑๔ โครงการแนะแนวพัฒนาอาชีพกาวไกลสูประชาคมอาเซียน
ดวย สพป.ยะลา ๑ กําหนดจัดโครงการแนะแนวพัฒนาอาชีพกาวไกลสูอาเซียน
ประจําป ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา เขต ๑
ใหกับโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จํานวน ๙ โรงเรียน นักเรียน ๑๙๓ คน โดยวิทยากรจากสถาบันอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคยะลา และวิทยาลัยสารพัดชางยะลา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูเขารับการอบรม จึงขอความอนุเคราะห
ผูบริหารสถานศึกษา นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมตามวัน เวลา ดังกลาว

-๑๗๔.๑๕ การคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจําป ๒๕๕๗
ตามที่ สพฐ. ไดคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจําป
๒๕๕๗ การดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ปรากฏวาโรงเรียนบานโกตาบารู
ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจําป ๒๕๕๗ สพฐ. ไดจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงานโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พรอมโลและเกียรติบัตร
สพป.ยะลา ๑ ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ในสถานศึกษาทุกคนที่ไดชวยเหลือดูแลขับเคลื่อนสภานักเรียน จนไดรับรางวัลในป ๒๕๕๗ เปนอยางยิ่ง และขอให
รักษาความดีตลอดไป
๔.๑๖ การสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ดวยกิจกรรมสภานักเรียน
ดวย สพฐ. ขอความรวมมือในการใหสภานักเรียนของโรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรม
ขับเคลื่อนสงเสริมคานิยมไทย ๑๒ ประการ โดยขยายผลตอชุมชนและผูป กครองใหเปนรูปธรรมอยางชัดเจน เพื่อ
ปลูกฝงคานิยมหรือจิตสํานึกใหเขาใจในบริบทความเปนไทยอยางแทจริง ซึง่ เปนวิธีการปฏิบัตงิ านทีส่ ภานักเรียนได
ปฏิบัติอยูแลว โดยใหสภานักเรียนเปนผูนํา รวมคิด รวมลงมือและรวมแสดงออกอยางมีระบบ ดังนี้
คานิยม ๑๒ ประการ
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดงี ามเพื่อสวนรวม
๓. กตัญูตอพอแม ผูป กครอง ครูบาอาจารย
๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจกั การเคารพผูใหญ
๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห ัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย
และพรอมที่จะขยายกิจการ เมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี
๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
๔.๑๗ การประกวดภูมิทัศนประกวดสิ่งแวดลอมป ๒๕๕๗
กําหนดทําการประเมินภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม ประจําป ๒๕๕๗ ในระหวางวันที่
๑ – ๕ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีโรงเรียนเขารวมการประกวด จํานวน ๒๓ โรงเรียน
ผอ.สพป.ยล.๑

๑) ในคราวตอไปขอใหโรงเรียนทุกโรงพิจารณาเขารวมการประกวดภูมิทัศน
๒) การสงเสริมคานิยม ๑๒ ประการของ สพฐ.ใหโรงเรียนรณรงคใหเด็กไดรับทราบดวย
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กลุมนโยบายและแผน
นางภัทราพร ศิริโภคา ๔.๑๘ การตรวจสอบขอมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ภาคเรียนที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๕๗
ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๑๙/ว ๒๑๗๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แจงใหทุก
โรงเรียนตรวจสอบขอมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC เว็บไซด http://portal.bopp-obec.info/obec57/
โดยให Download รายการขอมูลตางๆ จากเว็บไซดทเี่ มนูโรงเรียน – รายงานระดับโรงเรียน โดยใช username และ
password ที่ลงทะเบียนไวแลว ซึ่งขอมูลที่ Download จะเปนไฟล.csv สามารถเปดดูรายละเอียดไดดวยโปรแกรม
MS Excel และใหตรวจสอบขอมูลตางๆ ทุกรายการหากมีทไี่ มถูกตอง ใหเตรียมดําเนินการแกไขในภาคเรียนถัดไป
โดยเฉพาะรายการวันเดือนปเกิด/อายุ ในไฟลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (studentInSchoolList.csv)
๔.๑๙ การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ดวยงานขอมูลสารสนเทศ กลุมนโยบายและแผน ไดจัดทําเว็ปไซต ศูนยปฏิบัติการ
ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา สพป.ยล.1 เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัด และขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวัดยะลา ประกอบดวย
(1) สารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2557 และสถิติการศึกษา 5 ป(2553 – 2557)
(2) ขอมูลพื้นฐานตนปการศึกษา 2557 (ขอมูล 10 มิถุนายน 2557)
(3) ขอมูลพื้นฐานปลายปการศึกษา 2556 (ขอมูล 31 มีนาคม 2557)
(4) สารสนเทศดานการศึกษา จังหวัดยะลา ปการศึกษา 2556
(5) แผนที่ตั้งโรงเรียนในสังกัด
เขาสูเว็ปไซตดังกลาวไดทางหนาเว็ปไซต สพป.ยล.1 รายการขอมูลพื้นฐานทาง
การศึกษา สามารถดาวนโหลดขอมูลฯ ในรูปแบบ .pdf และ .xls เพื่อนําไปใชประโยชนในสวนทีเ่ กี่ยวของไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว
๔.๒๐ การติดตามตรวจสอบการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Tablet)
ตามที่ สพฐ.ไดดําเนินการจัดสรรเครือ่ งคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) ใหกับ
สถานศึกษา ดังนี้
ปการศึกษา 2555 จัดสรรใหกับนักเรียนชั้น ป.1 ทุกโรง (ขณะนีเ้ ปนนักเรียนชั้น
ป.3 ป 2557)
ปการศึกษา 2556 จัดสรรใหกับนักเรียน ม.1 และครูผสู อนชั้น ม.1
(ชั้น ม.2 ป 2557)
และไดแจงใหเตรียมความพรอมรับการจัดสรรใหกบั นักเรียนชั้น ป.1
(ชั้น ป.2 ป 2557) ซึ่งคาดวาภายในเดือนสิงหาคมนี้

-๑๙ในการนี้ ขอใหสถานศึกษาทุกโรงตรวจสอบเครื่อง Tablet ที่ไดรับไปแลว ดังนี้
๑. เครื่องทุกเครื่องไดมกี ารลงทะเบียนคุมทรัพยสินและบํารุงรักษาตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับหรือไม
๒. เครื่องสําหรับนักเรียนไดมอบใหกบั นักเรียนทีม่ ีตัวตนอยูจริงครบถวนทุกคนหรือไม
หากมี เครือ่ งเหลือใหสงคืนเขตพื้นที่ทันที
๓. โรงเรียนใดทีม่ ีนักเรียนยังไมมีเครื่อง Tablet ใชประจําตัวนักเรียน ใหมหี นังสือแจง
ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมจากเขตพื้นที่โดยดวน ทั้งนี้ ตองมีขอมูลเหตุผลประกอบ ดังนี้
- กรณีเครื่องหายภายในโรงเรียนใหมีใบแจงความ และมีการดําเนินการสอบสวน
ประกอบดวย
- กรณีนักเรียนทําหายที่บาน ใหผูปกครองมีหนังสือแจงโรงเรียนพรอมสาเหตุ
การหาย หากไมสามารถซื้อใหมใหนักเรียนได ใหโรงเรียนสงเอกสารขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม
- กรณีเครือ่ งเสียหายจนไมสามารถใชการและซอมแซมไมไดแลว ใหมีหนังสือแจง
เขตพื้นที่ทราบพรอมสงเครื่องทีเ่ สียหายและชี้แจงสาเหตุของความเสียหาย เพื่อขอรับการจัดสรรใหม
๔.๒๑ การแจงจัดสรรงบประมาณสําหรับสถานศึกษาและเรงรัดการเบิกจาย
ดวยในชวงไตมาสที่ 4 นี้ สพฐ.ไดเรงดําเนินการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
สถานศึกษาหลายรายการ และเรงรัดการเบิกจาย ประกอบกับระบบการสงหนังสือ e-Office ยังอยูในชวงของการ
ปรับปรุงระบบ ซึ่งพบปญหาในการรับ-สงหนังสืออยางมาก กลุมนโยบายและแผนจึงไดแจงหนังสือราชการถึง
สถานศึกษาซึ่งเปนเรื่องเรงดวนทางหนาเว็ปไซต หัวขอขาวประชาสัมพันธ สพป.ยล.1 และแจงทางระบบไลน
กลุมขาวถึง ผอ.รร. แทน SMS อีกชอง ทางหนึ่ง จึงขอแจงใหผบู ริหารสถานศึกษาทุกโรงตรวจสอบขาวหนาเว็ปไซต
เขตทุกวัน
การจัดสรรงบประมาณสําหรับสถานศึกษา ที่แจงและโอนจัดสรรในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม
ที่

รายการจัดสรร

จํานวนโรงเรียน

1
2
3
4

รายการชุดฝกทักษะนักเรียนกอนประถมศึกษา
รายการโตะ – เกาอี้ นักเรียน
รายการวัสดุหนังสือหองสมุด/วัสดุสื่อหองสมุด
รายการคาติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซอมแซม
ระบบไฟฟา-ประปา
รายการสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ที่มผี ลงานเชิงประจักษเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และเพื่อการบริหารจัดการ
แบบเครือขาย
รายการคาใชจายการดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนดีประจําตําบล

7 โรง
20 โรง
18 โรง
7 โรง

กอหนี้ผูกพันเบิกจาย
ใหเสร็จสิ้นภายใน
25 ส.ค.2557
25 ส.ค. 2557
20 ส.ค. 2557
เตรียมดําเนินการ

5 โรง

20 ส.ค. 2557

31 โรง

20 ส.ค. 2557

5

6

-๒๐ที่ประชุม
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ศูนยสงเสริมอิสลามศึกษา
นายประสิทธิ์ กาสอ

๔.๒๒ การคัดเลือกกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียนของรัฐและเอกชน

ขอขอบคุณศูนยเครือขายทุกเครือขายที่ไดคัดเลือกกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียน
ของรัฐและเอกชน การคัดเลือกระดับเขตพื้นที่ไดดําเนินการเสร็จสิ้น ผลการคัดเลือกดังรายละเอียด หนา ๔๗
๔.๒๓ การจัดงานมหกรรมวิชาการประจําป ๒๕๕๗
ดวยสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ไดขอความรวมมือประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม
และขอเชิญรวมชมนิทรรศการ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียนของรัฐและเอกชน ในงานมหกรรมวิชาการ
ประจําป ๒๕๕๗ ณ สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีหนวยงานการศึกษา
มารวมกิจกรรม เชน สพป.จชต. ๑๑ เขต สพม. อาชีวศึกษา สถาบันปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา โรงเรียน
เอกชนสอนสามัญ กศน. วิทยาลัยชุมชน และหนวยงานเอกชน ธนาคารอิสลาม โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปน
ประธานในพิธีเปด
๔.๒๔ การจัดสอบ I-NET ปการศึกษา ๒๕๕๗
การจัดสอบ I - NET ปการศึกษา ๒๕๕๗ จากเดิมกําหนดสอบในวันเสารที่ ๒๔
มกราคม ๒๕๕๗ นั้น บัดนี้ สทศ .ไดมีหนังสือแจงมายังสํานักงานเขตพื้นที่ใหเลื่อนการสอบเปนวันเสารที่ ๑๔
กุมภาพันธ ๒๕๕๗ สําหรับโรงเรียนที่ยงั ไมแจงรายชื่อนักเรียนไปยัง สทศ. ขอใหแจงผูรบั ผิดชอบสงรายชื่อนักเรียนโดย
เขาเว็บไซต www.niet.or.th เขาระบบ I-NET ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ประธาน

ใหกระตุนครูอสิ ลามศึกษาแบบเขม ทั้ง ๓๕ โรงเรียน ผลิตสือ่ และนวัตกรรมใหม ๆ สง
เขาประกวด และขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียนทีเ่ ขารวมกิจกรรมทุกทาน

ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
นายสมปอง ชูชื่น

๔.๒๕ เรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗

งบดําเนินงานทีร่ ับแจงการโอนเงินประจํางวด ตั้งแตตนปงบประมาณ ถึงเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ใหดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ สวนที่ไดรับแจงภายหลัง
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ใหดําเนินการไดตามการสั่งการในหนังสือที่รบั แจง
๔.๒๖ เรงรัดการเบิกเงินงบลงทุน (คาที่ดินและสิ่งกอสราง และคาครุภัณฑ)
ใหโรงเรียนเรงรัดการเบิกเงินใหเปนไปตามสัญญา กรณีที่ผรู ับจางสงมอบงานแลว
ใหโรงเรียนตรวจรับภายใน ๓ วันทําการ และรวบรวมเอกสารเบิกจายหลังจากการตรวจรับงานถูกตอง สง สพป.ยล.๑
ภายใน ๓ วันทําการ

-๒๑๔.๒๗ กรณีการแกไขหรือยกเลิกขอมูลในระบบ e-GP
หากไดสงเอกสารให สพป.ยล.๑ ดําเนินการกอหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS แลว
หามโรงเรียนดําเนินการแกไขหรือยกเลิกโดยเด็ดขาด และหากตองการแกไขขอมูลในระบบ e-GP จะตองแจงให
สพป.ยล.๑ ทราบกอนแกไขทุกครัง้ ไมเชนนั้นอาจทําใหงบประมาณการจัดซื้อจัดจางเบิกจายไมได
๔.๒๘ สรุปผลการเบิกจายเงิน งบลงทุน(คาครุภัณฑ , ที่ดินและสิ่งกอสราง)
งบลงทุน
๑) โครงการพัฒนาสภาพแวดลอม กอสรางรั้วและถนนภายในโรงเรียน ดังนี้
๑.๑ สัญญาจางครบกําหนดแตยังไมดําเนินการเบิกจาย
- ร.ร.บานแบหอ สัญญาจางสิ้นสุดวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
(อยูระหวางขอเอกสารเพิม่ เติมกรณีงดตอกเสาเข็ม)
๑.๒ สัญญาจางที่ใกลถึงวันครบกําหนด และอยูระหวางดําเนินการตามสัญญา
- ร.ร.บานตะโละ สัญญาจางสิ้นสุดวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ (รอเบิกงวด๓)
- ร.ร.บานเหนือ สัญญาจางสิ้นสุดวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
- ร.ร.บานกาลอ สัญหาจางสิ้นสุดวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
๒) โครงการกอสรางอาคารเรียน โรงเรียนบานรามัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา และรอเบิกจายงวดที่ ๑
๓) คาครุภัณฑ
๓.๑ อุปกรณพัฒนาทักษะคิดวิเคราะหระดับกอนประถมศึกษา
- ร.ร.ประชาอุทิศ สัญญาครบกําหนด ๒๖ ก.ค.๒๕๕๗ (อยูระหวางการเบิกเงิน)
- ร.ร.บานนิบงพัฒนา สัญญาครบกําหนด ๓๑ ก.ค.๒๕๕๗
- ร.ร.บานบุดี สัญญาครบกําหนด ๒๓ ก.ค.๒๕๕๗ (อยูระหวางแกไขเอกสาร)
- ร.ร.บานทุงเหรียง สัญญาครบกําหนด ๒๔ ก.ค.๒๕๕๗ (อยูระหวางการเบิกจาย)
- ร.ร.บานเหนือ สัญญาครบกําหนด ๒๔ ก.ค.๒๕๕๗
- ร.ร.บานโตะปาแกะ สัญญาครบกําหนด ๑๑ ก.ค.๒๕๕๗
๓.๒ อุปกรณพัฒนาทักษะคิดวิเคราะหระดับประถมศึกษา
- ร.ร.บานทาสาป สัญญาครบกําหนด ๒๕ มิ.ย.๒๕๕๗ (อยูระหวางแกไขเอกสาร)
๔.๒๙ การขอยืม/เบิกเงินราชการ
๑) กรณีสงเอกสารเพื่อขอยืมเงิน/เบิกเงิน ใหระบุโครงการตามที่ไดรับจัดสรรเงินให
ชัดเจน และระบุเรื่องใหถูกตอง เชน สงเอกสารเพื่อเบิกเงิน หรือสงเอกสารลางสัญญายืมเงิน
๒) สพป.ยะลา ๑ ไดดําเนินการเบิกจายเงินพัฒนาการศึกษาของขาราชการ
ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ตั้งแตเดือนเมษายน – กรกฎาคม ๒๕๕๗ และจะโอนเขาบัญชีใหตอไป
๓) คาจางพนักงาน รปภ. จะโอนเขาบัญชีในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๔) โรงเรียนที่ยังไมรายงานขอมูลอสังหาริมทรัพย ขอใหรบี ดําเนินการดวย

-๒๒ประธาน

๑. เงินงบประมาณโอนมาแลวใหดําเนินการใหเสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
หลังจากนี้จะไมอนุมัติใหเพิ่มเติม
๒. กรณีรบั -สงงานจาง ขอกําชับใหดําเนินการตามระเบียบโดยเครงครัดเพราะจะเกี่ยวของกับ

ระบบบัญชี
ที่ประชุม

รับทราบ

สมาพันธครูจังหวัดยะลา
นายมนพ บุญทวิโรจน ๔.๓๐ แจงขาวความเคลื่อนไหวการดําเนินการของสมาพันธครูจังหวัดยะลา
๑. เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไดเขาพบ เลขาธิการ สกสค.จชต. เพือ่ ชวยเหลือ
เยียวยาครู ๒ ราย ที่ไมไดเกิดเหตุในเวลาปฏิบัติราชการ
๒. การแกปญหาสมาชิกที่ขาดสงเงิน ชพค. , ชพส. หากไมสง ๓ เดือนติดตอกัน จะ
สิ้นสุดสมาชิกภาพ
๓. ผอ.พิพัฒน อารีบําบัด ไดเสนอ เลขาธิการ สกสค. เรื่องเงิน ชพค.หากสมาชิกยัง
ไมเสียชีวิตใหสามารถนําเงินมาใชกอนได หลังจากที่เกษียณอายุราชการแลวคนละ ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หรืออายุ ๗๐ ป แลวงดสงเงิน ขณะนี้กําลังรอความคืบหนาอยู
๔. เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สมาพันธครูจังหวัดยะลา ไดประสานกับบอรด
คุรุสภา เรื่องใบประกอบวิชาชีพ และวิทยฐานะ เนื่องจากของสพป.ยะลา ๑ ไมมีผูอํานวยการคุรสุ ภา ขณะนี้เจาหนาที่
รักษาการผูอํานวยการอยู และในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
๑) การขอเครื่องราชยอิสริยาภรณชั้นสายสะพายของขาราชการครู
๒) การปฏิรปู การศึกษา
๓) กรณีการพิจารณาความดีความชอบของ ศอ.บต. ป ๒๕๕๕ มีความผิดพลาด
อําเภอรามันหายไปหลายคน ในปตอไปใหสาํ นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเปนผู
ดําเนินการขอทั้งระบบ
๔) การแจงเหตุการณทางระบบการสื่อสารอีเลกโทรนิกส (ไลน) ตองใชความ
ระมัดระวัง
๕) คุรุสภาไดนําทีมงาน “ครูสรางคน คนสรางชาติ” ทําวีดีโอเรื่อง
“วิถีเด็กชวงวันรายอ” และ“การละหมาดที่ศูนยเยาวชน” โดยใชเงินจากการ
เก็บเงินคาบํารุงของสมาชิก
๖) กรมบัญชีกลาง ไดขยายเวลาใหสมาชิก กบข.เลือกที่จะลาออก หรืออยูตอ
ขยายเวลาอีก ๑ ป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ผอ.สพป.ยล.๑

๕.๑ การสรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

ดวย สพฐ. แจงใหดําเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระการดํารง
ตําแหนงเมือ่ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

-๒๓คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา และมีบทบาทหนาที่ดังนี้
๑) สงเสริม สนับสนุนใหมกี ารนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากําหนดเปนแนวทาง
ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดําเนินการของหนวยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
๒) กําหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารและการดําเนินการของ
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
๓) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
๔) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผนที่
กําหนด
๕) รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการ
ดําเนินการตามแผนและใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
๖) สงเสริมใหมีการประสานการดําเนินการกับคณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
องคประกอบของคณะกรรมการ
๑) ผอ.สพป. เปนประธานกรรมการ
๒) ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ
๓) ผูแทนผูบ ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ
๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ คน ที่มีความรูดานการศึกษาปฐมวัย
ดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการวิจัยฯ ดานการบริหารการศึกษา และดานศาสนาฯ
๕) หัวหนากลุมนิเทศฯ เปนกรรมการและเลขานุการ
ในการประชุมผูบ ริหารสถานศึกษาครั้งนี้ ขอใหผูบริหารพิจารณาเสนอชื่อผูแทนผูบ ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ จํานวน ๑ คน เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการฯ ในสวนของผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของเอกชนไดประสานสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา แลวและไดพจิ ารณาเสนอชื่อ นายรอสดี แมงกาจิ
ผูอํานวยการโรงเรียนศานติวิทยา
ที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให นางวันเพ็ญ แซแต ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาสาป เปนกรรมการใน
สวนของผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
๕.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณจังหวัดยะลา

ดวยสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา แจงวา ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๗ กําหนดใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณในจังหวัด เพื่อทําหนาที่พจิ ารณา
อุทธรณของผูซึ่งไมพอใจคําสั่งหรือไดรับผลกระทบจากคําสัง่ ของผูอนุญาต โดยมอบหมายให สช.จังหวัดยะลา
ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณจังหวัดยะลา ตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณในจังหวัด ประกอบดวย
๑. ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ
๒. ผูแทนสํานักงานอัยการจังหวัด เปนกรรมการ
๓. ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด เปนกรรมการ

-๒๔๔. ผูแทนคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ๓ คน
เปนกรรมการ
๕. ผูอํานวยการสถานศึกษาของรัฐในจังหวัดนั้น ๒ คน เปนเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการ
โดยคณะกรรมการขอ ๓ – ๕ ผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงตั้ง
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ขอความรวมมือให สพป.ยล.๑ พิจารณาเสนอ
รายชื่อประธานกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ๑ คน และผูอาํ นวยการสถานศึกษาในสังกัด จํานวน ๒ คน เพื่อรวมเปน
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว สพป.ยะลา ๑ ซึ่งไดแจงเรื่องนี้ไปยังโรงเรียนแลว และมีผูบริหารสถานศึกษาแจง
รายชื่อแลว จํานวน ๑ ราย คือ นายมาหามัดรูซี ยีการอบา ผูอํานวยการโรงเรียนบานเจาะบือแม ในตําแหนง
ผูชวยเลขานุการ คงเหลืออีก ๑ ตําแหนงคือ เลขานุการ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรวมเปนคณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณดังกลาว
ที่ประชุม

มีมติให นายอับดุลรอแม การีอุมา ผูอํานวยการโรงเรียนบานตะโละหะลอ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

ผอ.สพป.ยล.๑

๖.๑ มอบหมายใหนายจีรยุทธ วิชญรักษ และนางวรรณี ปูเพ็ชร ไปราชการเพื่อประชุม
เรื่องการเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา กําหนดรับสมัครระหวางวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เลือกตั้งวันที่ ๘
กันยายน ๒๕๕๗
๖.๒ ขอใหผูบริหารสถานศึกษาอยูในโรงเรียน เพื่อจะไดชวยกันดูแลนักเรียน หากเกิดอะไร
ขึ้นสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที
๖.๓ ใหครูปรับตัวใหเขารับชุมชน โรงเรียน และผูป กครอง เพื่อเปนการลดปญหาที่
จะเกิดขึ้น ไมอยากใหเกิดความขัดแยงระหวางสถานศึกษากับชุมชน
๖.๔ ขอขอบคุณทานนิมุ มะกาเจ และทานกรธวัช รัตนโชติ ที่ไดรวมประชุมและพูดคุย
แสดงความคิดเห็น ขอปญหา และแนวทางการแกไขปญหา

ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๒๐ น.
ลงชื่อ

อรอนงค เมืองฝาย
ผูจดรายงานการประชุม
(นางอรอนงค เมืองฝาย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ลงชื่อ

วรรณี ปูเพ็ชร
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางวรรณี ปูเพ็ชร)
ผูอํานวยการกลุม อํานวยการ

