บันทึกขอความ
สวนราชการ กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ที่ ศธ ๐๔๑๑๙/

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการประชุมประจําเดือนผูบริหารสถานศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ตามที่ไดจัดประชุมประจําเดือนผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา ๑ นั้น
บัดนี้ กลุมอํานวยการไดจัดทํารายงานการประชุมประจําเดือนผูบ ริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เรียบรอยแลว
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
(นางอรอนงค เมืองฝาย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

รายงานการประชุมประจําเดือนผูบ ริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา ๑
***************
ผูมาประชุม
๑. นายอาดุลย พรมแสง
๒. นายสุทรรศน ซุนจาย
3. นายจีรยุทธ วิชญรักษ
4. นายเอกรัฐ สมจิต
5. นายดุลยฤทธิ์ มาเส็ม
6. นายกัมปนาท จูฑงั คะ
7. นางพวงนิตย วิชญรักษ
8. นางวรรณี ปูเพ็ชร
9. นางสุกันยา บํารุงหนูไหม
๑0. นางพัชรียา ปรีดางกูร
๑1. นายดลเหละ หมัดอะด้ํา
๑2. นายประสิทธิ์ กาสอ

ผอ.สพป.ยล ๑
ประธาน
รอง ผอ.สพป.ยล.๑
รอง ผอ.สพป.ยล. ๑
รอง ผอ.สพป.ยล.๑
รอง ผอ.สพป.ยล.๑
แทน ผอ.กลุมนิเทศฯ
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
ผอ.กลุมอํานวยการ
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
หัวหนาศูนย ITE
หัวหนาศูนยสงเสริมอิสลาม

ผูบริหารโรงเรียน

อําเภอเมืองยะลา
อําเภอรามัน
อําเภอกรงปนัง

จํานวน ๔๘ คน
จํานวน ๕3 คน
จํานวน 10 คน

ผูเขารวมประชุม

๑. นางวัลลภา นัคราเรือง
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
๒. นางอรอนงค เมืองฝาย
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๓. นางกุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ นักประชาสัมพันธชํานาญการ

กอนวาระการประชุม
๑. การมอบจักรยานพระราชทาน
นายกูเกียรติ วงศกระพันธ รองผูวาราชการจังหวัดยะลา ใหเกียรติเปน
ประธานในการมอบจักรยานพระราชทาน ใหแกหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดยะลา
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จักรยานใหแกกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอบใหแกเด็กนักเรียนที่ยากจน ดอยโอกาสและมีความจําเปนตองใช
จักรยานเปนพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ และเพื่อสงเสริม สนับสนุนใหนกั เรียนที่อยูหางไกลไดเดินทางไป
โรงเรียนไดสะดวกปลอดภัยและลดคาใชจายของครอบครัว สงเสริมใหนกั เรียนไดออกกําลังกายใหมีสุขภาพ
แข็งแรง และเรียนรูวิธกี ารขี่จกั รยานใหปลอดภัย
จังหวัดยะลา ไดรับจัดสรรจักรยานพระราชทาน จํานวน ๑๙๒ คัน ดังนี้
๑) สพป.ยะลา ๑

44 คัน

๒) สพป.ยะลา ๒

๔๔ คัน

๓) สพป.ยะลา ๓

๔๔ คัน

๔) สช.

๕๐ คัน

๕) สพม.

๑๐ คัน

โดยพิธีมอบจักรยานพระราชทานในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมรายา
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
นายอาดุลย พรมแสง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ มอบเกียรติบัตรใหแกขาราชการครู ดังนี้
๒. มอบรางวัลการประกวดหนวยงานและผูม ีผลงานดีเดนประสพผลสําเร็จ
เปนที่ประจักษเพื่อรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS)
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายสงเสริมความกาวหนา
ในวิชาชีพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกตําแหนงทุกสายงาน สําหรับผูมีผลงานดีเดน
ที่ประสพผลสําเร็จเปนที่ประจักษ เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนแบบอยางที่ดีของขาราชการและบุคคลทั่วไป
รวมทั้งสรางแรงจูงใจในการพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพและเผยแพรผลงานตอสาธารณชนไดรับทราบ จึงได
ดําเนินโครงการประกวดหนวยงานและผูมผี ลงานดีเดนประสพผลสําเร็จเปนที่ประจักษเพื่อรับรางวัลทรงคุณคา
สพฐ. (OBEC AWARDS) ขึ้น สําหรับใน ปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนครั้งที่ ๕ ซึ่งสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ เห็นวาเปนการสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จึงไดแจงประชาสัมพันธเชิญชวนใหมีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคยไดรับ
รางวัลดีเดนที่มผี ลงานเชิงประจักษ ที่มคี ณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑสงผลงานเขารวมประกวดเพื่อรับรางวัล
ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ในระดับภาค และระดับชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ไดประกาศผลการประกวด
รางวัลหนวยงานและผูมผี ลงานดีเดนประสพผลสําเร็จเปนที่ประจักษ เพื่อรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC
AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ และในการนี้ สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
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ระดับชาติ ครัง้ ที่ ๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ โครงการประกวดหนวยงานและผูม ีผลงานดีเดนที่ประสพ
ผลสําเร็จเปนที่ประจักษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ รางวัลครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระ
การเรียนรูส ังคมศึกษา จํานวน ๒ ราย ประกอบดวย
๑. รางวัลดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รางวัลเหรียญทอง ไดแก นางพงษลดา สารัส ครู โรงเรียนวัดลําพะยา
๒. รางวัลดานบริหารจัดการ
รางวัลเหรียญเงิน ไดแก นางบุษราภรณ ศรีรกั ษา ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ
๓. การดําเนินการกรณีนักเรียนไมมีชื่อในทะเบียนราษฎร
นายนภัส สิงหมณี ปลัดอําเภอเมืองยะลา ชี้แจงการดําเนินการกรณีนกั เรียนไมมี
ชื่อในทะเบียนราษฎร การขอเพิ่มชื่อและการใหเลขประจําตัวประชาชน (๑๓ หลัก) ในทะเบียนราษฎร
ปจจุบันพบวามีเด็กประมาณ ๒๐ กวารายที่ไมมชี ่อื ในทะเบียนราษฎร ตามกฎหมาย
สัญชาติ เลขประจําตัว ๑๓ หลัก เลขตัวแรกเปนการบงบอกที่มาของบุคคล เชน
เลข 1 เกิดหลังป ๒๕๓๔
เลข ๒ แจงเกิดเกินกําหนด
เลข ๓ คนที่มีชื่อในทะเบียนบาน
เลข ๔ , ๕, ๖ , ๗ และ ๘ กรณีเพิ่มชื่อตอนอายุมาก หรือกลับจากตางประเทศ
แลวมาเพิ่มชื่อ หรือไมมีสูติบตั ร ฯลฯ
ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย จึงขอความรวมมือสถานศึกษากรณีที่มนี ักเรียน
ไมมีเลขประจําตัวประชาชน ขอใหประสานมายังอําเภอเพื่อจะไดรวมกันแกไขปญหา หรือกรณีนกั เรียนที่ไดเรียน
จบการศึกษาไปแลวแตยังไมมีขอมูลเลขประจําตัวประชาชน และมีความจําเปนตองทําใหถูกตอง เพื่อประกอบการ
ขอหนังสือเดินทาง เพราะปจจุบันระเบียบใหมกรณีคนทีจ่ ะไปแสวงบุญที่เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
จะตองมีขอมูลวัน เดือน ปเกิด จึงขอความอนุเคราะหสถานศึกษาไดสืบคนขอมูลบุคคลจากครูที่อยูในโรงเรียน
มานาน หรือจากคนที่เกษียณอายุราชการไปแลวไดพิจารณาใหการรับรองบุคคลจะชวยไดอกี วิธีหนึ่ง
นายอาดุลย พรมแสง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ ประธานการประชุม กลาวขอบคุณ และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
๑. นายกูเกียรติ วงศกระพันธ รองผูวา ราชการจังหวัดยะลา ที่ใหเกียรติเปนประธาน
ในพิธีมอบจักรยานพระราชทาน
๒. นายนภัส สิงหมณี ปลัดอําเภอเมืองยะลา ทีไ่ ดมาใหความรูเกี่ยวกับ
เลขประจําตัวประประชาชนและวิธกี ารแกปญหา
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ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ

(พลเอกสุรเชษฐ ชัยวงศ) จัดประชุมผูบ ริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา โครงการการประชุมสัมมนา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ
๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
และเยี่ยมชมนิทรรศการยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนี้
๑. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดวยระบบ TEPE
๒. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางครบวงจรดวยระบบ DLTV และ DLIT
๓. ความกาวหนาตามโครงการอานออกเขียนได
๔. ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
๕. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
๖. สานฝนกีฬาสูเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต
๗. สื่อและระบบติดตามผลผลิตในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๘. ผลงานของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
๙. ผลงานของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10.ผลงานของหนวยงานทางการศึกษาอื่น ๆ
จึงขอเชิญผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
ในการประชุมไดจดั เตรียมอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน สําหรับผูเขารวมประชุมทุกทาน
๑.๒ การเตรียมการจัดกีฬาสานฝนจังหวัดชายแดนภาคใต ในระดับจังหวัดกําหนดให
สพป.เขต ๑ เปนเจาภาพ มีกีฬา ๔ ประเภท คือ ฟุตบอล , ฟุตซอล , วอลเลยบอล และตระกรอชาย
รุนอายุ ๑๒ , ๑๕ , ๑๘ ป สพป.ยะลา ๑ไดจดั สรรงบประมาณในการจัดกีฬาใหอําเภอละ ๑๒๐,๐๐๐ –
๑๕๐,๐๐๐ บาท หากไมเพียงพอขอใหแตละอําเภอไประดมทรัพยากรภายในอําเภอตอไป
๑.๓ การสอบเพื่อเลื่อนตําแหนงของพนักงานราชการตาม ว. ๑๗ สพป.ยะลา ๑
ไมเปดสอบ เนื่องจากตําแหนงวางสุทธิอยูใ นตัวเมือง ซึ่งตําแหนงดังกลาว สพป.ยะลา ๑ ไดพจิ ารณาการยาย
จากคํารองขอยาย ระหวางวันที่ ๑ – ๘ มกราคม ๒๕๕๙ แลว จึงไมเปดสอบในครั้งนี้

-5๑.๔ การสอบ I – Net เมื่อวันเสารที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ขอขอบคุณสถานศึกษา
ที่เปนหนวยสอบและสนามสอบ ทีด่ ําเนินการสอบเปนไปไดดวยความเรียบรอย วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ก็จะเปนวันที่สอบ O – Net ตั้งเปาไววาคะแนนคงจะไมลดไปกวาปที่แลว จากการสอบ Pre O-Net ป.๖ คะแนน
เฉลี่ยลดลง ๓ คะแนน ม.๓ คะแนนเฉลี่ยลดลง ๔ คะแนน
๑.๕ โรงเรียนใดที่ยังไมไดดําเนินการเบิกจายคาถายเอกสารหรือคาใชจายในการ
ดําเนินการสอบ Pre O-Net โรงเรียนละ ๔,๐๐๐ บาท ขอใหรีบดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ
๒๕๕๙
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา ๑
(WWW.yala.1.go.th)
รับรอง
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
- ไมมี เรื่องแจงเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

กลุมนโยบายและแผน
นางพัชรียา ปรีดางกูร ๔.๑ การประชุมสัญจรคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2559
ดวยคณะกรรมการเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 (กพป.)
ปจจุบันเปนชุดที่ ๖ ไดมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบแผนการจัดประชุม
คณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ประจําปงบประมาณ 2559 โดยกําหนดจัดประชุมเพือ่ พิจารณารับทราบ
และใหความเห็นชอบเรื่องตามภารกิจของเขตพื้นที่ฯ ตามระเบียบวาระ ณ หองประชุม สพป.ยล.1 สลับหมุนเวียน
กับการประชุมสัญจรศูนยเครือขายสถานศึกษาเดือนเวนเดือน
ในปงบประมาณที่ผา นมา (2556-2558) คณะกรรมการ กพป.ไดออกประชุม
สัญจรศูนยเครือขายไปแลวจํานวน 5 ครัง้ รวม 7 ศูนยเครือขาย
ครัง้ ที่ 1 สัญจรศูนยเครือขายรามัน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556
ครัง้ ที่ 2 สัญจรศูนยเครือขายกรงปนัง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557
ครัง้ ที่ 3 สัญจรศูนยเครือขายรมเกลาและมิตรภาพ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557
ครัง้ ที่ 4 สัญจรศูนยเครือขายคุรุมิตรและเรืองวิทย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557

-6ครัง้ ที่ 5 สัญจรศูนยเครือขายลุมน้ําสายบุรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558
ในปงบประมาณ 2559 นี้ คณะกรรมการ กพป. ไดกาํ หนดแผนการประชุมสัญจร
ศูนยเครือขายที่ยังไมไดออกสัญจรในปที่ผานมา จํานวน 6 ศูนยเครือขาย ไดแก ศูนยเครือขายสามพญา, ไตรสัมพันธ
ดงตาล, โกตาบารู, พญางาม, และสันกาลาคีรี ดังนี้
 ครั้งที่ 1 สัญจรศูนยเครือขาย...สามพญา(11)

วันที่ 1 มีนาคม 2559

 ครั้งที่ 2 สัญจรศูนยเครือขาย...โกตาบารู(8) /พญางาม(8) วันที่ พฤษภาคม 2559
 ครั้งที่ 3 สัญจรศูนยเครือขาย....ดงตาล(9)

วันที่ กรกฎาคม 2559

 ครั้งที่ 4 สัญจรศูนยเครือขาย...สันกาลาคีร(ี 10)

วันที่ กันยายน 2559

 ครั้งที่ 5 สัญจรศูนยเครือขาย...ไตรสัมพันธ(12)

วันที่ พฤศจิกายน 2559

ขอใหประธานศูนยเครือขายที่คณะกรรมการ กพป. ยังไมไดออกสัญจรทัง้ 6 ศูนยเครือขาย
ไดแจงประสานกําหนดวันจัดการประชุมสัญจรทีแ่ นนอน ตามความพรอมของแตละศูนยเครือขาย ใหกลุมนโยบาย
และแผนทราบลวงหนากอนวันจัดประชุม อยางนอย 15 วัน
๔.๒ การจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Tablet)
ตามที่ไดมกี ารจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) สําหรับนักเรียนชั้น ป.1
และ ม.1 และครูผสู อน ชัน้ ป.1 และ ม.1 ใหกับโรงเรียนทุกโรงในสังกัดไปแลวนั้น
หากโรงเรียนใดมีความประสงคจะขอรับการจัดสรรเครื่อง Tablet เพิ่มเติม สําหรับ
ใชในการจัดการเรียนการสอน ขอใหทําหนังสือแจงความประสงค/เหตุผล/โครงการ เพื่อขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นางสุกันยา บํารุงหนูไหม ๔.๓ โครงการสงเสริมความสัมพันธโรงเรียนกับชุมชน ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๙
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ไดจัดสรรงบประมาณประจําป
๒๕๕๙ โครงการสงเสริมความสัมพันธโรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ใหสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ เพื่อดําเนินงานตามกรอบแนวทางและกิจกรรมทีก่ ําหนดใหสอดคลองและเหมาะสม
ตามสภาพปญหาและความตองการในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา พรอมทั้งรายงานสรุปผลการดําเนินงานให
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานทราบ
ในการนี้ สํ านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษายะลา เขต ๑ ได กําหนด
ระยะเวลาดําเนินการกิจกรรม/โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณโครงการสงเสริมความสัมพันธโรงเรียนกับ
ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี้
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ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
๒๕๕๙ และรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ทราบ ภายในวันที่
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อสรุปผลการดําเนินงานและรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานทราบ
ตอไป ทั้งนี้ ไดจดั สรรงบประมาณใหแกโรงเรียนในสังกัด ดังนี้
- โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไมเกิน ๑๒๐ คน) โรงเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
- โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน ๑๒๑ – ๕๐๐ คน) โรงเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
- โรงเรียนขนาดใหญ (นักเรียน ๕๐๑ คนขึ้นไป) โรงเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
รวม ๑๑๑ โรงเรียน เปนเงินจํานวน ๑,๒๗๘,๐๐๐ บาท
(รายละเอียดแจงใหโรงเรียนทุกโรงทราบแลว ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๑๙/ว๕๒๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙)
๒) โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ประจําป ๒๕๕๙
ปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
๓) โครงการคัดเลือกโรงเรียนทีจ่ ัดภูมิทัศนดีเดนประจําป ๒๕๕๙
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
๔) โครงการคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธชุมชนดีเดน (Best Practice)
ประจําป ๒๕๕๙
- ศูนยเครือขายสถานศึกษาทุกศูนยเครือขายดําเนินการประเมินคัดเลือก
โรงเรียนที่จดั กิจกรรมสัมพันธชุมชนดีเดน ศูนยเครือขายละ ๑ โรงเรียน เพื่อสงเขาประกวดระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
- สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ดําเนินการจัด
ประกวดเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่จดั กิจกรรมสัมพันธชมุ ชนดีเดน (Best Practice) ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดการดําเนินงานโครงการระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
ตามขอ ๒) – ๔) จะแจงใหทราบตอไป
๔.๔ การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ไดมคี ําสัง่ แตงตัง้
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดโดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป ตาม
กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
โดยกฎกระทรวงฯ ขอ ๘ วรรค ๓ กําหนดไววา“ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่งจะพนจาก
ตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการสรรหากรรมการใหมภายในเกาสิบวันกอนวันครบวาระ...” นั้น
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คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานจะพนจากตําแหนงตามวาระ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ไดดําเนินการ
สรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานชุดใหม ใหไดจํานวนกรรมการตามที่กฎกระทรวงฯ กําหนด
คือ
๑) โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวนนักเรียนไมเกิน ๓๐๐ คน ใหมคี ณะกรรมการ
จํานวน ๙ คน
๒) โรงเรียนขนาดใหญ จํานวนนักเรียนเกินกวา ๓๐๐ คนขึ้นไป ใหมีคณะกรรมการ
จํานวน ๑๕ คน
เมื่อดําเนินการเรียบรอยแลว ใหเสนอรายชื่อผูไดรับการสรรหาและไดรับเลือกเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานชุด ไปยัง กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑ ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม
๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของโรงเรียนตอไป
๔.๕ โครงการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูรอน ปงบประมาณ ๒๕๕๙
สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประธาน รัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ ชัยวงศ) ไดเห็นชอบหลักการใหมีการจัดการแขงขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูรอน ป ๒๕๕๙ และการจัดการแขงขันกีฬา กรีฑา ในป ๒๕๕๙ ควรจัดกิจกรรม
เริ่มจากระดับอําเภอ โดยพิจารณาดูวาอําเภอสามารถดําเนินการไดหรือไม จะจัดรูปแบบใด ศปบ.จชต. จึงได
กําหนดประเด็นการพิจารณาการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๕๙ เสนอเพื่อ
พิจารณาดังนี้
๑ ประเภทการแขงขันกีฬา ปงบประมาณ ๒๕๕๙
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔

ปงบประมาณ ๒๕๕๙
ประเภทกีฬา
ฟุตบอล
ฟุตซอล
วอลเลยบอล (ชาย,หญิง)
ตะกรอชาย

-9๒ ประเภทการแขงขันกรีฑา ปงบประมาณ ๒๕๕๙
ปงบประมาณ ๒๕๕๙
ลําดับที่
ประเภทกีฬา
๑
๑๐๐ เมตร (ชาย,หญิง)
๒
๒๐๐ เมตร (ชาย,หญิง)
๓
๔๐๐ เมตร (ชาย,หญิง)
๔
๘๐๐ เมตร (ชาย,หญิง)
๕
๔ x ๑๐๐ เมตร (ชาย,หญิง)
๖
๔x ๒๐๐ เมตร (ชาย,หญิง)
๗
๔ x ๔๐๐ เมตร (ชาย,หญิง)
๓. การกําหนดชวงอายุ
ประเภทกีฬา
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
ประเภทกรีฑา

ปงบประมาณ ๒๕๕๙
ประเภทกีฬา
ฟุตบอล
ฟุตซอล
วอลเลยบอล (ชาย,หญิง)
ตะกรอชาย

อายุ

ไมเกิน ๑๒, ๑๕, ๑๘
ไมเกิน ๑๒, ๑๕, ๑๘
ไมเกิน ๑๒, ๑๕, ๑๘
ไมเกิน ๑๒, ๑๕, ๑๘

และ ๒๐ ป
และ ๒๐ ป
และ ๒๐ ป
และ ๒๐ ป

ปงบประมาณ ๒๕๕๙
ลําดับ
ประเภทกีฬา
ที่
๑
๑๐๐ เมตร (ชาย,หญิง)
๒
๒๐๐ เมตร (ชาย,หญิง)
๓
๔๐๐ เมตร (ชาย,หญิง)
๔
๘๐๐ เมตร (ชาย,หญิง)
๕ ๔ x ๑๐๐ เมตร (ชาย,หญิง)
๖
๔x ๒๐๐ เมตร (ชาย,หญิง)
๗ ๔ x ๔๐๐ เมตร (ชาย,หญิง)

อายุ
ไมเกิน ๑๒, ๑๕, ๑๘ และ ๒๐ ป
ไมเกิน ๑๒, ๑๕, ๑๘ และ ๒๐ ป
ไมเกิน ๑๒, ๑๕, ๑๘ และ ๒๐ ป
ไมเกิน ๑๕, ๑๘ และ ๒๐ ป
ไมเกิน ๑๒, ๑๕, ๑๘ และ ๒๐ ป
ไมเกิน ๑๒, ๑๕, ๑๘ และ ๒๐ ป
ไมเกิน ๑๒, ๑๕, ๑๘ และ ๒๐ ป

-10๔. รูปแบบการแขงขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาภาคฤดูรอน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
ลําดับ ระดับ
ที่
๑ อําเภอ
๒
๓

สพฐ., กศน., สช., อาชีวะ
และอุดมฯ
๔๕ อําเภอ
๕ จังหวัด

ปลายเดือน มี.ค.

ตนเดือน เม.ย.
ปลายเดือน เม.ย. (ศปบ.จชต.
และนราธิวาส เปนเจาภาพ
๕. ตารางเวลาในการดําเนินการมหกรรมกีฬาภาคฤดูรอน นักเรียน จังหวัดชายแดนภาคใต
ประจําปการศึกษา ๑/๒๕๕๙
ลําดับ
ที่

จังหวัด
จชต.

ปงบประมาณ ๒๕๕๙
ทีมแขงขัน
ชวงเวลาจัดการแขงขัน

การปฏิบัติ

1

ปดภาคเรียน 2/2558

2

การแขงขันระดับอําเภอ

3

การแขงขันระดับจังหวัด

4

การแขงขันระดับ จชต.

5

เปดภาคเรียน 1/2559

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

15 มี.ค.
59
21 – 25
มี.ค. 59
4–8
เม.ย. 59
25 – 29
เม.ย. 59

๖. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแขงขัน
ลําดับที่
ระดับ
งบประมาณ
๑
สนับสนุนงบประมาณในระดับอําเภอๆละ
๔,๕๐๐,๐๐๐.-บาท
๑๐๐,๐๐๐.-บาท (๔๕ อําเภอ x ๑๐๐,๐๐๐บาท)
๒
สนับสนุนงบประมาณในระดับจังหวัดๆละ 1,
๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
๐๐๐,๐๐๐,-บาท ( ๕ จังหวัด x 1,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๓
สนับสนุนงบประมาณในระดับ จชต. (จัดที่ปต ตานี)
๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
รวมงบประมาณทั้งสิน้
10,0๐๐,๐๐๐.-บาท

16 พ.ค. 59

-11หมายเหตุ : ๑. ขอถัวจายตามที่จายจริง
๒. ควรสนับสนุนงบประมาณการจัดการแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน ปงบประมาณ๒๕๕๙
ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
๗. รางแตงตั้งคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูรอน
ปงบประมาณ ๒๕๕๙
๗.๑ คณะกรรมการจัดการแขงขันระดับอําเภอ
๑. นายอําเภอ/ผบ.ฉก.หมายเลข, ผบ.ฉก.ทหารพราน ประธานรวม
๒. ประธานเครือขายโรงเรียน

กรรมการ

๓. ผอ.กศน.อําเภอ

กรรมการ

๔. ผอ.สช.อําเภอ

กรรมการ

๕ ผอ.วิทยาลัยอาชีวะ (ถามี)

กรรมการ

๖. ผูป ระสานงานอําเภอ/มติทปี่ ระชุมกําหนด

กรรมการและเลขานุการ

๗. ประธานและเลขานุการมอบหมาย

ผูช ว ยเลขานุการ

๗.๒ คณะกรรมการจัดการแขงขันระดับจังหวัด
๑. ผูว าราชการจังหวัด/ผบ.ฉก.จังหวัด

ประธานรวม

๒. ผอ.สพป.เขต

กรรมการ

๓. ผอ.กศน.จังหวัด

กรรมการ

๔. ผอ.สช.จังหวัด

กรรมการ

๕ ประธานอาชีวะจังหวัด

กรรมการ

๖. ผูป ระสานงานจังหวัด/มติที่ประชุมกําหนด

กรรมการและเลขานุการ

๗. ประธานและเลขานุการมอบหมาย

ผูช ว ยเลขานุการ

๗.๓ คณะกรรมการจัดการแขงขันระดับ จชต.
๑. ผูต รวจราชการ/ผอ.รมน.ภาค๔ สวนหนา

ประธานรวม

๒. ผอ.สพป.เขต นราธิวาส

กรรมการ

๓. ผอ.กศน.จังหวัดนราธิวาส

กรรมการ

๔. ผอ.สช.จังหวัดนราธิวาส

กรรมการ

๕ ประธานอาชีวะจังหวัดนราธิวาส

กรรมการ

๖. ผูป ระสานงานจังหวัดนราธิวาส/มติที่ประชุมกําหนด กรรมการและเลขานุการ
๗. ผอ.กลุมนโยบายและแผน ศปบ.จชต.

ผูช ว ยเลขานุการ

-12๔.๖ โครงการงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี สพป.ยะลา ๑ ครั้งที่ ๓ ประจําป ๒๕๕๙
ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กําหนดจัดงานชุมน
ลูกเสือเนตรนารี สพป.ยล.๑ ครั้งที่ ๓ ประจําป ๒๕๕๙ เพื่อใหลูกเสือ เนตรนารี ไดมาอยูคายพักแรม ประกอบ
กิจกรรมรวมกันอันนํามาซึ่งความรัก ความสามัคคี เสริมสรางความมีระเบียบวินัย ความมีคุณธรรม จริยธรรม
เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาสติปญญาและความรูความเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ การอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข
ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ คายลูกเสือชั่วคราวกองรอยบังคับการและบริการ (ทาสาป)
ซึ่งเปาหมายลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือ จากศูนยเครือขายในสังกัด จํานวน ๑๓ ศูนยเครือขาย
รวมจํานวน ๑,๓๕๐ คน คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๑๕๐ คน คณะกรรมการกองกิจกรรม จํานวน
๑๕๐ คน รวมทัง้ สิ้น ๑,๖๕๐ คน ประกอบดวยกิจกรรม ๕ กิจกรรม ประกอบดวย กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรม
ผจญภัย กิจกรรมทางน้ํา กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
ประธาน
๑. รายละเอียดการนับอายุนกั กีฬาจะแจงใหทราบอีกครัง้ หนึ่ง
๒. การสงนักกีฬาสงในนามอําเภอใหศูนยเครือขายภายในอําเภอไดปรึกษาหารือกันเอง
๓. ใหใชงบประมาณการสรางความสัมพันธชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก ๑๐,๐๐๐ บาท
โรงเรียนขนาดกลาง ๑๒,๐๐๐ บาท และโรงเรียนขนาดใหญ ๑๕,๐๐๐ บาท
๔. สพป.ยะลา ๑ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนละ ๒ คน สําหรับ
กรรมการที่ไมใชขาราชการ ประเด็นเรื่องความเห็นการรับยายครูและผูบ ริหาร
โรงเรียน ซึ่งเปนปญหาในการบริหารงานของ สพป.
๕. การสรรหาคณะกรรมการโรงเรียนชุดใหม ฝากผูบริหารโรงเรียนเลือกคนที่มี
ความสามารถในการประสานงานในหมูบานไดดี
๖. ขอความรวมมือศูนยเครือขายทุกศูนยสงลูกเสือ เนตรนารี เขารวมงานชุมนุม
ในครั้งนี้
ที่ประชุม
รับทราบ
กลุมบริหารงานบุคคล
นางพวงนิตย วิชญรักษ ๔.๗ การยายขาราชการครูสายงานการสอน และการคัดเลือกพนักงานราชการ
ลูกจางประจํา ครูสอนศาสนาอิสลาม ครูอัตราจาง เขารับราชการขาราชการ
ครู ตําแหนงครูผูชวย
ตามที่ สพฐ. ไดจดั สรรการเกษียณของขาราชการครู ปงบประมาณ 2558
มาให สพป.ยะลา เขต 1 และไดจดั สรรไปให ร.ร. ในสังกัดแลวนัน้ เนื่องจากตามหลักเกณฑการยายขาราชการครู
สายผูสอน กําหนดใหยนื่ คํารองขอยายภายในเดือนมกราคม และใหพจิ ารณาการยายครั้งที่ 1 ภายในเดือน
เมษายน ในการนี้ อ.ก.ค.ศ.ยะลา เขต 1 มีมติใหดําเนินการตามหลักเกณฑดังกลาว โดยจะพิจารณาการยายครู
ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน 2559 และจะกันตําแหนงไวคัดเลือกรอยละ 50 ในครัง้ นีจ้ ึงไมมีตําแหนงวางสุทธิทจี่ ะ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกได ใหโรงเรียนแจงบุคลากรในสังกัด ทราบโดยทั่วกัน

-13การพิจารณาการยายทําตาม ว. ๑๖ ปละ ๒ ครั้งคือ เดือนเมษายน และกันยายน
หรือมากกวานี้ก็ไดอยูในความเห็นชอบของคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ขณะนี้ไดจัดทําขอมูลของผูขอยายทั้งหมด
และไมอนุญาตใหโรงเรียนแจงเปลี่ยนแปลงวิชาเอก เวนแตมีเหตุผลความจําเปน
๔.๘ การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพเิ ศษของ ศอ.บต.
สพป.ยะลา เขต ๑ ไดดําเนินการจัดทําคําสัง่ แกไขเงินเดือนกรณีพิเศษของ ศอ.บต.
และคําสั่งที่เกี่ยวของแลว สําหรับรายทีต่ กคาง ขอใหมาตรวจสอบกับกลุมบริหารงานบุคคล กรณีรายที่ได 2 ขั้น
แลวไมสามารถดําเนินการได (ใน ๑ ป เกิน ๒ ขั้นไมได)
๔.๙ การขออนุญาตไปราชการ
การขออนุญาตไปราชการขอใหแจงรายละเอียดในคําขออนุญาตใหชัดเจน เชน
ใคร ทําอะไร ทีไ่ หน เมื่อไร อยางไร และตองขออนุญาตเปนการลวงหนาและเมื่อไดรบั การอนุญาตถึงจะไป
ราชการได
- ผูอํานวยการโรงเรียน อนุญาตการไปราชการของครูในโรงเรียน
- ผูอํานวยการโรงเรียน ขออนุญาตไปราชการ ตอ ผอ.สพป.
๔.๑๐ การรักษาราชการแทน
โรงเรียนที่ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนวางอยู สพป.ยะลา ๑ ไดแตงตั้งใหมี
ผูร ักษาราชการแทน สําหรับโรงเรียนที่มีผูอํานวยการโรงเรียน แตไมมีรองผูอํานวยการโรงเรียน ตองดําเนินการ
ขอแตงตัง้ ผูรักษาการในตําแหนงไวเปนการลวงหนา และกรณีที่มผี อู ํานวยการโรงเรียน และรองผูอํานวยการ
โรงเรียน ก็ตองแตงตั้งผูร กั ษาราชการแทน ในชวงเวลาทีไ่ มสามารถปฏิบัตงิ านได
ประธาน

การพิจารณาความดีความชอบ ๒ ขั้น ศอ.บต ป ๕๘ นีค้ นที่ไดรับการพิจารณามาแลว
๒ ปติดตอกันในปนี้จะไมได ตองเวนไปอีก ๑ ป

ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายกัมปนาท จูฑังคะ ๔.๑๑ การรายงานผลการดําเนินงานตามจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๑)
ผานระบบออนไลน ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหโรงเรียนในสังกัดรายงาน
ผลการดําเนินงานตามจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ผานระบบออนไลน (Triple A) ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

-14ในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะเปดระบบออนไลน ใหรายงานผลตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และปรับลดตัวชี้วัดที่โรงเรียน
ไมตองรายงาน ดังนี้
๑. ตัวชี้วัดทุกตัวในมิติที่ ๑ และ ๓
๒. ตัวชี้วัดในมิติที่ ๒ ไดแก ดานการอานออก (ป.1 -3) อานคลอง (ป.4-6)
เขียนได (ป.1 -3) เขียนคลอง (ป.4-6)
ใหโรงเรียนสามารถดาวนโหลดเครื่องมือการประเมินนักเรียนและรายงานผลการประเมิน
ตามจุดเนน ไดที่ http:school.stabdb.com/
ขอความรวมมือใหทุกโรงเรียนดําเนินการรายงานผลการประเมินใหเสร็จสิ้นภายในวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จะดําเนินการตรวจสอบ
และประเมินผลการประเมิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหวางวันที่ ๒๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๔.๑๒ แจงกําหนดการสอบของ สพป.ยะลา เขต ๑
๑) การสอบ O-Net ปการศึกษา ๒๕๕๘ ชัน้ ป.6 และ ม.3
ระดับประถมศึกษาปที่ ๖ สอบวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ สอบวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
๒) การสอบ NT ปการศึกษา ๒๕๕๘
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ สอบวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
๓) การสอบโดยใชขอสอบกลาง ปการศึกษา ๒๕๕๘
ชัน้ ป.2 ,ป.4 ,ป.5 ,ม.1,ม.2 สอบวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
๔) การประเมินอานออกเขียนไดชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘
สอบวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
๔.๑๓ การดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงความรวมมือการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา สังกัด สพป.ยะลา ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘
สพป.ยะลา ๑ จะออกติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรียนในระหวางวันที่
๑๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ขอใหโรงเรียนจัดทําเอกสารรายงานดังแบบที่แนบ(เอกสารหมายเลข ๑ หนา 14 - 19)
๔.๑๔ การประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
กําหนดการโครงการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในทศวรรษที่ ๒๑
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยใหเฉพาะผูบริหารโรงเรียนเขารวมกิจกรรม สวนครูใหอยูโรงเรียนเพื่อจะไดสอนนักเรียน
(เอกสารหมายเลข ๒ หนา 20)
ที่ประชุม

รับทราบ

-15กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
นางวรรณฤดี สัตยาทิตย ๔.๑๕ เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ (งบดําเนินงาน ) : รายละเอียด ดังนี้
ลําดับที่

รายการ

๑

คาติดตั้งขยายเขต และปรับปรุงซอมแซม
ระบบไฟฟา

2

คาปรับปรุงซอมแซมระบบประปา

3

คาใชจายในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษแบบเขม (O – NET) สําหรับ
นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 (โรงเรียนขยาย
โอกาส)
คาใชจายเพื่อซอมแซมบานพักครูโรงเรียน
ที่มสี ภาพชํารุดทรุดโทรม

4

5

6

จํานวนโรงเรียน
ที่ไดรับการจัดสรร
7 โรงเรียน คือ
- บานยะลา
- บานเบอเสง
- บานทุงเหรียง
- บานตลาดลําใหม
- บานบือมัง - คีรีบูรวัฒนา
- บานโฉลง
4 โรงเรียน คือ
- บานนิบงพัฒนา
- บานพรอน
- บานคูวอ
- บานกูวา
3 โรงเรียน คือ
- นิบงชนูปถัมภ
- บานรามัน
- บานกรงปนัง
5 โรงเรียน คือ
- บานบือยอง
- นิบงชนูปถัมภ
- บานตะโละหะลอ
- บานรามัน- บานโกตาบารู
85 โรงเรียน

ระยะเวลาที่กําหนดให
เบิกจายใหเสร็จสิ้น
11 เมษายน 2559

10 มีนาคม 2559

-

30 มีนาคม 2559

คาใชจายในการบริหารจัดการฯ ของ
25 มิถุนายน 2559
โรงเรียนตนแบบการเรียนรวม ป 2555 –
2557 และคาใชจายในการพัฒนาปจจัย
พื้นฐานความตองการจําเปนพิเศษฯ
คาใชจายเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
5 โรงเรียน
17 กุมภาพันธ 2559
คุณภาพวิชาการและผลงานของโรงเรียนใน - บานทาสาป
ฝน
- พัฒนาบาลอ - บานโกตาบารู
- บานตะโละหะลอ - บานสะเอะ

-16ลําดับที่

รายการ

7

คาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนา
โรงเรียนมาตรฐานสากลในการเตรียม
ความพรอมดานการแขงขันเวทีโลกใหแก
ผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
คาใชจายเพื่อดําเนินโครงการสงเสริม
ความสัมพันธโรงเรียนกับชุมชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
คาใชจายเพื่อดําเนินโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O – NET) ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต

8

9

จํานวนโรงเรียน
ที่ไดรับการจัดสรร
2 โรงเรียน คือ
- นิบงชนูปถัมภ
- อนุบาลยะลา

ระยะเวลาที่กําหนดให
เบิกจายใหเสร็จสิ้น
-

111 โรงเรียน

30 มิถุนายน 2559

111 โรงเรียน

16 กุมภาพันธ 2559

รายการที่ ๖ และ ๙ ใหเบิกเปนคาถายเอกสาร หรือคาอาหารวางและเครื่องดื่ม
โดยแนบโครงการ บัญชีลงเวลาฉบับจริง และใบสําคัญรับเงิน ขยายเวลาใหถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
๔.๑๖ เงินตกเบิกขั้น ศอ.บต.
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ไดดําเนินการเบิกเงินในสวนของลูกจาง
ประจํา และพนักงานราชการแลว ตั้งแต ๑ ตค.๕๗ – ๓๑ มค.๕๙ รวม ๑๖ เดือน เงินเขาบัญชีในวันที่ ๑๑
กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เดือนกุมภาพันธ ๕๙ เบิกอัตราใหม
สําหรับของขาราชการจะโอนพรอมเงินเดือน ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
๔๐๐ กวาราย
๔.๑๗ การดูรายละเอียดคาตอบแทนของพนักงานราชการ
ใหดูไดที่เว็ปไซต ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
P-Money ใสรหัสสมาชิกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก รหัสผาน เลข ๘ ตัวหลังของเลขประจําตัวประชาชน
ซึ่งรหัสผานสามารถเปลี่ยนแปลงได
๔.๑๘ การเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลและคาเลาเรียนบุตร
การเบิกจายเงินสวัสดิการ ดําเนินการเบิกจายทุกวัน กรณีที่โรงเรียนจัดสงใบเบิก
มาแลวแตยงั ไมไดรับเงิน เนื่องจากมาหลังเวลาที่ปดบัญชีแลว ในคราวตอไปขอใหโทรมาประสานกับเจาหนาที่
ไวกอนเพื่อจะไดกนั เงินไวให เพราะเวลา ๑๖.๐๐ น. ตองปดบัญชี
๔.๑๙ การยืมเงินราชการและการสงหลักฐานสงใชเงินยืม
การยืมเงินราชการ ใหยมื ลวงหนา ๗ วันทําการ การสงหลักฐานเพื่อสงใชเงิน
ยืมราชการ หากเปนการยืมเพื่อประชุมาสัมมนา ตองสงหลักฐานหักลางภายใน ๓๐ วัน กรณียืมเพื่อไปราชการ
ใหสงหลักฐานหักลางเงินยืม ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันกลับมาถึง

-17๔.๒๐ การรับใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จาย ป ๒๕๕๘
กลุมบริหารงานการเงินฯ ไดจดั ทําใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ประจําป ๒๕๕๘
เสร็จเรียบรอยแลว ขอใหตดิ ตอรับไดทงั้ ในสวนของการหัก กบข.และ กสจ. และขอความรวมมือวาเมื่อไดรับแลว
กรุณาเก็บรักษาไวใหดี
ผอ.วัลลภ คลังจันทร กรณีการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินงบประมาณของโรงเรียน ขอใหเจาหนาที่
ไดตรวจสอบใหครบถวนในคราวเดียวกัน ไมตองแจงโรงเรียนใหมาแกไขหลายครั้ง
ประธาน
ขณะนี้พนักงานราชการ ไดใชเวลาบางสวนไปปฏิบัติงานที่สถานศึกษา สัปดาหละ ๒ วัน
ทําใหงานที่ปฏิบตั ิที่สํานักงานเขต มีความลาชาบาง หลังจากวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
จะใหกลับมาปฏิบัติงานที่เขตอยางเดียว
ที่ประชุม
รับทราบ
สมาพันธครูจังหวัดยะลา
ผอ.มนพ บุญทวิโรจน ๑. ขอใหกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย กรุณาติดตามเรื่องคาปรับของงานกอสราง
ของโรงเรียนรั้วตะวัน ขณะนี้โรงเรียนยังไมไดรับเงินคาปรับดังกลาว ซึ่งเปนงบกระตุน
เศรษฐกิจของ ๓ จชต.
๒. ขอขอบคุณทีมงานสมาพันธครูจังหวัดยะลา ทั้ง เขต ๑ และ เขต ๒ ที่ไดชวยกันทํา
ทํางานและเสียสละเวลาเพื่อครูทุกทาน โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยของครู
จชต.ทั้ง ๓ จังหวัด โดยไมมีสวนไดสวนเสียใดๆ ทั้งสิ้น
๓. การประชุม กอ.รมน.ภาค ๔ สวนหนา ไดพูดคุยกันในทุกเรื่อง เชน ตําแหนง , การทํา
วิทยฐานะ , พนักงานราชการ , เจาหนาที่ธุรการ ๑ คน ทํางาน ๓ โรงเรียน
และกรณีโรงเรียนที่ภารโรงเสียชีวิตทําใหโรงเรียนไมมีภารโรง อาจจะขอตําแหนงยาม
มาทําหนาที่แทนภารโรงไปกอน ขณะนี้สํานักพัฒนาการศึกษาฯภาคใต ไดรับเรื่อง
ไวแลว
๔. งานรําลึกวีระชน ไดรับงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท กําหนดจัดในวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดปตตานี และสมาพันธครูจัดอบรมวิทยฐานะ ว.๑๓ ,๑๗
ที่ปตตานี ทําใหครูไดรับวิทยฐานะเพิ่มกวา ๓๐ คน
๕. งบสัมพันธชุมชน ที่ไดรับจัดสรรโรงเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท นั้น แตโรงเรียนแจงวา
มีความตองการเพิ่มขึ้นเปน ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง กอ.รมน. ขอใหโรงเรียนสรางความ
สัมพันธใหมากที่สุด เพราะหากมีความสัมพันธที่ดีครูอยูไดอยางปลอดภัย
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไมมี-

-18ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ผอ.พลวัฒน บุญชวย 1. โรงเรียนบานกรงปนังมีปญหาในเรื่องของระบบของกระแสไฟฟา เชนไฟตก ทําให
กระทบตออุปกรณการเรียนการสอนที่ตองใชไฟฟา เชน DLTV และ DLIT จึงขอความ
อนุเคราะหจากสํานักงานเขต ไดพิจารณางบประมาณซอมแซมระบบไฟฟาใหกับ
โรงเรียนที่มีปญหาในเรื่องดังกลาวดวย
ประธาน
1. ฝากใหทุกโรงเรียนชวยกันทําใหผลการสอบ O-Net ในปนี้มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
รอยละ 0.1
๒. เวลาเลิกเรียนของนักเรียนคือ ๑๕.๓๐ น. แตในชวงนี้มีหลายโรงเรียนปลอยนักเรียน
กลับบานเวลา ๑๕.๐๐ น. จึงขอใหโรงเรียนปฏิบัตใิ หถกู ตองดวย
๓. ขอใหทุกโรงเรียนไดชวยกันทําความสัมพันธกับชุมชนใหมากขึ้น เพื่อใหชุมชนไดมีความ
เขาใจถึงภารกิจงานโรงเรียนไดดียิ่งขึน้ ลดปญหาที่จะเกิดขึ้นผูบริหารโรงเรียน
๔. ใหผูอํานวยการโรงเรียนไดชวยกันแกไขปญหาที่เกิดขึน้ ภายในโรงเรียนใหเรียบรอย
อยานําปญหามาใหสํานักเขตพืน้ ที่การศึกษาแกไข ในคราวตอไปหากมีปญหาภายใน
โรงเรียนจะใหโรงเรียนดําเนินการสอบสวนเอง และใหใชอํานาจหนาที่ใหเต็มศักยภาพ
๕. วันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. ขอเชิญรอง ผอ.สพป. และผูอ ํานวยการกลุม ทุกทาน
เขารวมประชุม ณ หองยาลอ สพป.ยะลา ๑
ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๕ น.
ลงชื่อ

อรอนงค เมืองฝาย
ผูจ ดรายงานการประชุม
(นางอรอนงค เมืองฝาย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ลงชื่อ

วรรณี ปูเพ็ชร
(นางวรรณี ปูเพ็ชร)
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

ผูต รวจรายงานการประชุม

