รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๖
วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมรายา สพป.ยะลา ๑
***************
ผู้มาประชุม
๑. นายอดุลย์ พรมแสง
๒. นายจีรยุทธ วิชญรักษ์
๓. นายดุลยฤทธิ์ มาเส็ม
๔. นายอมร ประวัติกุล
๕. นางภัทราพร ศิริโภคา
๖. นายณรงค์ ศรีละมุล
๗. นายสมชาย เอี่ยวสกุล
๘. นางพวงนิตย์ วิชญรักษ์
๙. นางพัชรียา ปรีดางกูร
๑๐. นางวรรณี ปู่เพ็ชร์
๑๑. นางสุกันยา บํารุงหนูไหม
๑๒. นายสมปอง ชูชื่น
๑๓. นางสมประสงค์ นุ้ยจินดา
๑๔. นายประสิทธิ์ กาสอ
๑๕. นายอครัญญ บากา
ผู้บริหารโรงเรียน
อําเภอเมืองยะลา
อําเภอรามัน
อําเภอกรงปินงั

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
รอง ผอ.สพป.ยล.๑
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
แทน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ผอ.กลุ่มอํานวยการ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน ฯ
แทน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าศูนย์อิสลามศึกษา
แทน หัวหน้าศูนย์ ICT
จํานวน ๔๘ คน
จํานวน ๕๑ คน
จํานวน ๑๐ คน

ผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายสุทรรศน์ ซุ้นจ้าย
นายจัตุรงค์ สัสดี
นายสมพงษ์ ปานเกล้า
นายเอกรัฐ สมจิต
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังพญา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านละแอ

รอง ผอ.สพป.ยล.๑
รอง ผอ.สพป.ยล.๑
รอง ผอ.สพป.ยล.๑
รอง ผอ.สพป.ยล.๑

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางวัลลภา นัคราเรือง
๒. นางอรอนงค์ เมืองฝ้าย
๓. นางกุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ์

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ

-๒-

ก่อนวาระการประชุม
๑. สถานศึกษานําเสนอผลงาน Best Practices จํานวน ๓ โรงเรียน ดังนี้
๑) โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง กิจกรรมดอกไม้บานที่บ้านหนู (มุมนิทาน)
เป็นการนําเสนอการเล่านิทานของนักเรียนที่ได้รับรางวัล จํานวน ๒ คน โดย
ด.ญ. นาฮีมะห์ เจ๊ะมามะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๖ เล่านิทานประกอบสื่อ ระดับปฐมวัย งานศิลปะ
หัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร และ ด.ญ.สุรัยดา คาเร็ง ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง อันดับ ๖ เล่านิทานประกอบสื่อ ระดับ ป.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ณ จังหวัดภูเก็ต
๒) โรงเรียนบ้านรามัน นําเสนอ VTR กิจกรรมคลินิกภาษาไทย
๒. มอบโล่การประเมินเพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจําตําบล)
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีกิจกรรมการประเมิน
เพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน สําหรับโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ (โรงเรียนดีประจําอําเภอ) ตามเจตนารมณ์
ของโครงการโรงเรียนในฝัน ของ สพฐ. และได้ดําเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งนี้ สพฐ. ได้จัดทํา
โล่เพื่อมอบให้โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ เข้ารับการประเมินและผ่านการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ ดังนี้
๑) โรงเรียนบ้านท่าสาป เข้ารับการประเมินเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๒) โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ เข้ารับการประเมิน เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖
๓) โรงเรียนพัฒนาบาลอ เข้ารับการประเมิน เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖
ในการนี้ จึงขอเชิญผู้บริหารทั้ง ๓ ท่าน รับโล่รางวัลดังกล่าว
๓. มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรโครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์
และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ ๗
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการสรรหาและ
คัดเลือกครูสายงานสอนหรือครูสายงานบริหารสถานศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชุมชนและสังคม ที่มีความ
แตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม มีภัยทางสังคม หรือความมั่นคงของประเทศ มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
และเป็นผู้ทุ่มเทเสียสละ ช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ประจําปี
พุทธศักราช ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกําลังใจ ให้แก่ข้าราชการครู และเพื่อเป็น
การกระตุ้นให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติตน
จึงได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” พุทธศักราช ๒๕๕๖ ระดับจังหวัด ตามโครงการ
“ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ให้ นางเกสร พรหมแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน
บ้านตลาดลําใหม่
นายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ ประธานการประชุม กล่าวขอบคุณโรงเรียนทั้ง ๒ โรงเรียนที่ได้นําเสนอ Best practices
และขอฝากผู้อํานวยการโรงเรียน ได้ฝึกฝนนักเรียนในการอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

-๓ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ผอ.สพป.ยล.๑

๑.๑ งานวันครูจังหวัดยะลา ประจําปี ๒๕๕๖

ตามที่ สพป.ยล.๑ ได้จัดงานวันครูจังหวัดยะลา ประจําปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีกิจกรรมการบริจาคโลหิต มีผู้บริจาค จํานวน ๗๔ คน พิธีทําบุญตักบาตร
พิธีสวดดุอาว์ พิธีบูรพาจารย์ และกิจกรรมชอล์คสีที่รัก ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว
๑.๒ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดได้รับ
๗ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน สําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันฯ จะเพิ่มให้อีกหัวละ ๖๐๐ บาท เดิม
หัวละ ๑,๕๐๐ บาท
๑.๓ การประชุมสัญจรผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.ยล.๑ จัดสรรงบประมาณให้ผู้บริหารโรงเรียน ไปประชุมสัญจรและศึกษาดู
งานนอกสถานที่ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะดําเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โดยจะเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องภาวะผู้นํา
ส่วนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่เกาะหลีเปะ จังหวัดสตูล วันที่ ๒๕ – ๒๗
มีนาคม ๒๕๕๖ ให้ใช้เงินอุดหนุนรายหัวของโรงเรียน ในที่ประชุมจะมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนที่มีผลการสอบ
O-Net ทุกกลุ่มทักษะ ลําดับ ๑ – ๑๐
๑.๔ การปิดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้ปิดภาคเรียนในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
พร้อมกัน สําหรับสถานศึกษาที่อยู่ในตัวเมือง ให้ปิดภาคเรียนในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ และโรงเรียน
ที่ประสบภัยน้ําท่วมในปีที่ผ่านมา ให้ดําเนินการของบประมาณซ่อมแซมมาด้วย
๑.๕ การพิจารณาความดีความชอบ
การพิจารณาความดีความชอบ ปีนี้โควต้าเศษ ๕๐ คน กระจายให้กลุ่มโรงเรียน
๒๕ คน สพป. ๒๕ คน ให้กลุ่มโรงเรียนส่งบันทึกการประชุมคณะกรรมการกลุ่มซึ่งพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
มายัง สพป.ยะลา ๑ เพื่อประกอบการพิจารณาโควต้าตัวสํารอง
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ (WWW.yala.1.go.th)

ที่ประชุม

รับรอง

-๔ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

ที่ประชุม

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางพวงนิตย์ วิชญรักษ์ ๔.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ด้วย สพป.ยล.๑ จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ เมาเทิร์นรีสอร์ท
เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผอ.สพป.ยล.๑ / รอง ผอ.สพป.ยล.๑ ทุกคน /
ผอ.รร.ในสังกัดทุกคน / ผอ.กลุ่มฯ ,หน่วย , ศูนย์ ใน สพป.ยล.๑ ทุกคน / เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
กําหนดชําระเงินภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๕,๘๐๐ บาท สําหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะเดินทางด้วย
รถบัสปรับอากาศ ให้แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลทราบด้วย สําหรับบุคลากร สพป.ยะลา ๑ เดินทางด้วย
รถตู้ของสํานักงาน รายละเอียดตามกําหนดการที่แนบ (เอกสารหน้า ๖ )
๔.๒ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ด้วย สพป.ยล.๑ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัด สพป.ยล.๑ โดยรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ,
๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (เว้นวันหยุดราชการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖
ดําเนินการสอบระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ และประกาศผลการคัดเลือก
ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖
๔.๓ ทดแทนตําแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วย
เนื่องจากมีข้อร้องเรียนในการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สพฐ. จึงให้อายัดเอกสารที่
เกี่ยวกับการคัดเลือก โดยในจํานวน ๑๔ อัตรา สพฐ. ได้จัดสรรอัตราเกษียณมาให้ สพป.ยล.๑ คัดเลือกครูผู้ช่วย
จํานวน ๓ อัตรา และให้ สพป.ยล.๑ พิจารณาคืนอัตราจ้างหรือพนักงานราชการที่ว่างจากการแต่งตั้งแก่ สพฐ.
๓ อัตรา เนื่องจากขณะนี้ สพฐ. มีหนังสือสั่งการให้ชะลอการสรรหาอัตราจ้างหรือพนักงานราชการทดแทน
อัตราผู้ได้รับคัดเลือกไว้ก่อน เนื่องจากมีข่าวเรื่องการทุจริตในการสอบคัดเลือก สําหรับ สพป.ยล.๑ เมื่อมีอัตรา
จ้างว่างทุกประเภท โรงเรียนไม่สามารถดําเนินการสรรหาได้ทันที ต้องแจ้งมาที่ สพป.ยะลา ๑ ก่อน เมื่อได้รับ
อนุญาตจาก สพป.จึงจะดําเนินการได้
๔.๔ การปรับอัตราเงินเดือนตาม ว.๓๐
การปรับอัตราเงินเดือนตาม ว.๓๐ เป็นการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่
ก.ค.ศ.รับรอง จะมี ๒ กรณี คือผู้ที่บรรจุก่อน ๑ มกราคม ๒๕๕๕ จะได้ปรับตามบัญชี ๑ และผู้ที่บรรจุหลัง
๑ มกราคม ๒๕๕๕ จะได้รับการปรับตามบัญชี ๒ ผู้ที่ได้รับการปรับวุฒิจะต้องเป็นไปตาม ว.๑ คือขอปรับวุฒิ
ภายใน ๖๐ วัน สพป.ยล.๑ จะต้องใช้เวลาในการดําเนินการเรื่องนี้ประมาณ ๑ เดือน โดยจะออกคําสั่งหลัง
จากการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖

-๕ผอ.สพป.ยล.๑
๑) มีผู้ชื่นชมการทํางานของกลุ่มบริหารงานบุคคลผ่านทางเว็ปไซด์ หากสถานศึกษามี
ปัญหาอะไรให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ สพป.ยล.๑ ได้โดยตรงเช่นเรื่องการทําบัตรประจําตัวของพนักงาน
ราชการ
๒) หลังจากสํานักงาน ก.ค.ศ. ดําเนินการแก้ไข ว.๑๐ แล้ว จะมีกฎ ก.ค.ศ.แจ้งแก้ไข
เงินเดือนต่อไป
ที่ประชุม
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสุกันยา บํารุงหนูไหม ๔.๕ โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้วย สพฐ. ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อดําเนินโครงการ
พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด ดําเนินการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ชุมชน ตามความต้องการของโรงเรียน จํานวน ๑๑๑ โรงเรียน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ดําเนินการเบิกจ่าย/ยืม
เงิน ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยให้ประสานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และเมื่อ
ดําเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการดําเนินงาน ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยส่ง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อรายงาน สพฐ.ต่อไป
๔.๖ โครงการพัฒนาวิทยากรครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
ด้วยจังหวัดยะลา/ศพส.จังหวัดยะลา ได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนจังหวัดยะลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ภายใต้ยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จึงได้ดําเนินการ
โครงการพัฒนาวิทยากรครูผู้รับผิดชอบงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนละ
๑ คน ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
๔.๗ ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๒
ตามที่นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้
เป็นตัวแทนภาคใต้ไปเข้าร่ วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในงานดังกล่าวรวมจํานวน ๑๐ กิจกรรม นั้น
ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนได้รับเหรียญรางวัลทุกกิจกรรม แยกเป็นรางวัล
เหรียญทอง ๗ กิจกรรม และเหรียญเงิน ๓ กิจกรรม รายละเอียดผลการแข่งขันฯ ปรากฏดังตารางแสดงผลการ
แข่งขันฯ

-๖ตาราง แสดงผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ที่

รายการแข่งขัน

โรงเรียนที่เป็น
ตัวแทน

ผลการแข่งขัน
คะแนน เหรียญ
อันดับ

๑ เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓

พัฒนาบาลอ

๙๒.๔๐

ทอง

ชนะเลิศ

๒ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.๔-๖
๓ ขับร้องเพลงสากลประเภทชาย
ระดับชั้น ป.๑-๖

นิบงชนูปถัมภ์
อนุบาลยะลา

๙๑.๖๗
๘๕.๓๐

ทอง
ทอง

รองชนะเลิศอันดับ ๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒

๔

บ้านพงยือไร

๘๘.๐๐

ทอง

๕

อนุบาลยะลา

๗๗.๐๐

เงิน

๕

บ้านปุโรง
๘๖.๔๐
สามแยกบ้านเนียง ๘๕.๖๗
(สิทธิพันธ์อนุกลู )

ทอง
ทอง

๖
๖

คิดเลขเร็วระดับชั้น ป.๔-๖

๕ อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
๖ ละครคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๖
๗ การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
๘ ประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ป.๔-๖
๙ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับชั้น ม.๑-๓
๑๐ การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
ระดับชั้น ป.๔-๖

บ้านตะโละซูแม
บ้านโกตาบารู

๗๖.๐๐
๗๖.๓๓

เงิน
เงิน

๗
๙

นิบงชนูปถัมภ์

๘๐.๘๐

ทอง

๑๑

รวม ๑๐ กิจกรรม ได้รางวัล ๗ เหรียญทอง และ ๓ เหรียญเงิน

๔.๘ การประชุมชี้แจงการดําเนินการตรวจสอบการรายงานผลการรับนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และการจัดเก็บข้อมูลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ที่ ๓
การขยายโอกาสทางการศึกษา
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้กําหนดจัด
ประชุมชี้แจงการดําเนินการตรวจสอบการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และการจัดเก็บ
ข้อมูลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ที่ ๓ การขยายโอกาสทางการศึกษา ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรายา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เพื่อให้การ
ดําเนินงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด จึงขอให้โรงเรียนทุกโรงได้มอบหมายผู้รับผิดชอบโรงเรียนละ ๑ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้
ได้แจ้งรายละเอียดให้โรงเรียนทราบแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๑๙/๗๘๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ผอ.สพป.ยล.๑
สพป.ยล.๑ ได้จัดสรรงบประมาณสัมพันธ์ชุมชนให้โรงเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท แต่ได้
แจ้งจัดสรรให้เพียงโรงเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๕๐๐,๐๐๐ บาท กันไว้เพื่อ

-๖ดําเนินการจัดงานยะลา-ยาลัน , ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะทางวิชาการที่จังหวัดภูเก็ตและเมืองทองธานี และ
เพื่อดําเนินการจัดงานละศีลอดช่วงเดือนรอมฎอนของ สพป.ยล.๑
ที่ประชุม
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายสมชาย เอี่ยวสกุล

๔.๙ การสอบ O-Net และ NT

สพป.ยล.๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันดําเนินการจัดสอบ O-Net และ NT
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหา แต่อาจจะมีปัญหาในส่วนของตัวข้อสอบ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
ประกาศผลการสอบ O-Net ให้ผู้บริหารโรงเรียนติดตามข่าวโดยเปิดดูจากเว็ปไซด์ และเตรียมการวิเคราะห์
ข้อมูล สพป.ยล.๑ จะปรับปรุงข้อมูลด้านหน้าห้องประชุมรายาให้เสร็จก่อนการประชุมที่เกาะหลีเปะ
๔.๑๐ กําหนดการประชุม อบรมก่อนเปิดเรียน
การปิดภาคเรียนปลายภาคนี้ กลุ่มนิเทศฯ จะดําเนินการประชุม อบรม ดังนี้
วันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
จัดอบรมการจัดทํา ปพ.๑ โดยนําคะแนน O-Net มาใช้ในการเลื่อนชั้นด้วย
วันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ จัดอบรมผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตาม ตรวจสอบการประเมินภายในของ
สถานศึกษา
วันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ การจัดค่ายเยาวชนนักเขียน สืบเนื่องจากหนังสือโรงเรียนของเราที่เก็บเรื่อง
ที่เป็น Best และอัตลักษณ์ของโรงเรียน รวบรวมจัดทําเป็นเล่ม ซึ่งได้รับ
ความสนใจจาก สพป.ต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก ปีนี้จะดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
จะจัดประชุมเป็นค่าย คัดเลือกครูภาษาไทยที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
เป็นต้นแบบในการขยายผล เลือกนักเรียนชั้น ป.๕- ป.๖ , ม. ๑-๓ ครู ๑ คน
เลือกนักเรียน ๒ คน โดยเน้นเรื่องเกี่ยวกับสารคดีในพื้นที่ ในปีนี้ใช้ชื่อว่า
“เมล็ดพันธ์ชายแดนใต้” ผลงานจะให้กับมูลนิธิการประถมศึกษา
จังหวัดยะลา ขณะนี้มูลนิธิฯ มีเงินกองทุนหนึ่งล้านหกแสนกว่าบาท
รายจ่ายใช้ได้เฉพาะดอกผลของเงินเท่านั้น
๔.๑๑ การประมวลกิจกรรม Best Practices
ด้วย สพป.ยล.๑ ได้กําหนดให้มีการประมวลกิจกรรมสร้างสรรค์ของโรงเรียน
ที่เป็น Best Practices ของโรงเรียน เพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือเรื่อง “ครูประจําชั้น” ตามที่กําหนดไว้ในแผน
ปฏิบัติงาน ประจําปี ๒๕๕๖ ตามจุดเน้น ๑๐ ประการ ของ ผอ.สพป.ยะลา ๑ เพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าว
เป็นไปตามนโยบายทุกประการ กลุ่มนิเทศฯ ขอความร่วมมือจากโรงเรียนทุกแห่ง ได้ส่งกิจกรรมสร้างสรรค์
ของโรงเรียนที่เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มาให้ สพป.ยะลา ๑
ความยาวประมาณ ๑ หน้า พร้อมไฟล์ภาพประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อหา ๒ ภาพ โดยส่งมาในรูปของแผ่น
ซีดี เพื่อจะนํามาบรรณาธิการอีกครั้ง และให้เขียนตามหัวข้อต่อไปนี้

-๗๑. ชื่อเรื่อง
๒. ชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์
๓. ความสําคัญและความจําเป็น
๔. หลักการทางทฤษฐีที่ใช้อย่างสรุป
๕. กระบวนการดําเนินงาน
๖. ผลการดําเนินงาน
ทั้งนี้ขอให้ส่งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
ผอ.สพป.ยล.๑
สทศ.จะประกาศผล O-Net ก่อนวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เพราะต้องใช้ผลคะแนน
ไปเรียนต่อ ในส่วนของ สพป.ให้ดําเนินการวิเคราะห์เป็นรายคน เพื่อนําผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาในปีหน้า
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มอํานวยการ
นางวรรณี ปู่เพ็ชร์

๔.๑๒ การจัดทําร่างระเบียบว่าด้วยศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

ด้วย สพป.ยล.๑ ได้แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําร่างระเบียบสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ว่าด้วยศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ และได้ดําเนินการจัดทําร่าง
ระเบียบดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ ส่วนโรงเรียนภายในกลุ่ม หรือศูนย์ คงเดิม
๔.๑๓ การเลือกตั้งผู้แทนครูใน ก.ค.ศ. แทนตําแหน่งที่ว่าง
สพป.ยล.๑ ได้ดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนครูใน ก.ค.ศ.แทนตําแหน่งที่ว่าง
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีผู้สมัคร ๘ คน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๑,๓๑๐ คน มาใช้สิทธิ ๙๖๘ คน
คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๙ บัตรเสีย ๑๘ บัตร คะแนนของ สพป.ยล.๑ หมายเลข ๗ นายฟื้น พรหมแก้ว
ได้คะแนนสูงสุด ๔๐๙ คะแนน
๔.๑๔ การจัดงานวันครูจังหวัดยะลา ประจําปี ๒๕๕๖
ขอขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ยล.๑ ทุกคน
ที่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคุรุสภา , สก.สค.
และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา และมีเงินคงเหลือจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว จํานวน ๑๐๐,๑๖๐ บาท
สําหรับสรุปผลการประเมินการจัดงานกําลังดําเนินการ
๔.๑๕ ประชาสัมพันธ์การร่วมงานศพ
ขอประชาสัมพันธ์การร่วมงานศพ จํานวน ๒ งาน ดังนี้
๑. นางวัลลี บุญรอด ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านท่าสาป เสียชีวิต เจ้าภาพ
ตั้งศพบําเพ็ญกุศล ณ วัดนิโรธสังฆาราม ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพงานดังกล่าว
๒. ลูกสาวของ นายดาเลง ลาเต๊ะ ได้เสียชีวิต กําหนดทําบุญครบ ๗ วัน
ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จึงขอเชิญร่วมรับประทานอาหารที่บ้านของนายดาเลง ลาเต๊ะ

-๘ที่ประชุม

รับทราบ

ผอ.สพป.ยล.๑

๑) การเลือกตั้งผู้แทนครูใน ก.ค.ศ. หมายเลข ๒ ได้รับคะแนนนําในระดับประเทศ
๒) การจัดทําร่างระเบียบศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา จะนําเสนอเข้าที่ประชุมของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ และประมาณวันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จะดําเนินการเลือกประธานศูนย์เครือข่ายใหม่
๓) สําหรับงานศพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถ้าหาก ผอ.สพป.ยล.๑
ทราบจะไปร่วมทุกงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นายสมปอง ชูชื่น

๔.๑๖ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๖ (เอกสารหน้า หน้า ๗ )
๔.๑๗ รายละเอียดงบลงทุน ปี ๒๕๕๖ (เอกสารหน้า ๘ – ๑๐)
๔.๑๘ การจัดสรรครุภัณฑ์ให้โรงเรียน (เอกสารหน้า ๑๑ )
๔.๑๙ รายละเอียดงบดําเนินงาน ปี ๒๕๕๖ (เอกสารหน้า ๑๒ – ๑๓ )

๔.๒๐ การดําเนินการเบิกจ่ายค่าจ้าง
จากการลงเว็ปไซด์ เรื่องเงินเดือนค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ เป็นการจ้าง โรงเรียน
ต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อปฏิบัติงานครบเดือนในวันสิ้นเดือน โรงเรียนต้องส่ง สพป.ยล.๑ ภายใน ๕
วันทําการ สพป.ยล.๑ ดําเนินการอีก ๕ วัน ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาอธิบายให้ลูกจ้างเข้าใจด้วยว่าเงินค่าจ้าง
ไม่สามารถเบิกจ่ายภายในวันสิ้นเดือนได้
ผอ.สพป.ยล.๑
๑) งบดําเนินงาน ถ้าสถานศึกษาไม่ดําเนินการเบิกจ่ายภายในวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ สพป.ยล.๑ จะของบประมาณคืน
๒) งบลงทุน ต้องทํา PO จะทําได้ต้องมีสัญญาจ้าง หากไม่ทํา PO จะไม่มีงบประมาณ
มาจ่ายให้ผู้รับจ้าง การเบิกจ่ายงบลงทุนของ สพป.ยล.๑ ต้องไม่ติดอยู่ในลําดับที่
๑ - ๒๐ ก็ได้ และต้องไม่ติดลําดับที่ ๒๐ นับจากด้านล่าง
๓) สพฐ. ได้ขอรถตู้ให้โรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนดีประจําตําบล) ประมาณ ๔,๐๐๐
กว่าคัน อยู่ระหว่างรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
สมาพันธ์ครูจังหวัดยะลา
ผอ.มานพ บุญทวิโรจน์ ๔.๒๑ การรักษาความปลอดภัยของครู
สมาพันธ์ครูฯ ได้ทําความตกลงกับ ผบ.ทบ.ว่าในการรักษาความปลอดภัยครู
จะดําเนินการรับ – เฝ้า – ส่ง หากโรงเรียนไม่ได้รับความสะดวกในการรักษาความปลอดภัย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
หรือประสานกับนายอําเภอโดยตรง เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้แจ้งนายอําเภอทุกอําเภอทราบแล้ว และ

-๙ในคราวต่อไปจะประสานการส่งข้อความ sms จากหน่วยข่าวกรอง ว่าให้แจ้งรองฯ ณรงค์ ศรีละมุล และจะได้
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบทั่วกัน
๔.๒๒ การขอเหรียญราชการชายแดน
ได้ประสานกับสํานักงานจังหวัดยะลา เกี่ยวกับการขอเหรียญราชการชายแดน
ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใด และได้รับแจ้งว่าขอให้ผู้ที่ได้ขอเหรียญราชการชายแดนไว้แล้ว ให้ดําเนินการขอไปใหม่
เนื่องจากผู้ที่รับผิดชอบคนเดิมได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่อื่นและไม่สามารถหาเรื่องเดิมได้
๔.๒๓ การช่วยเหลือกรณีข้าราชการครูเสียชีวิต
เมื่อมีครูเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ อยากให้มีกองทุนของ สพป.ยล.๑
ที่มาจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบ หรือ
ครอบครัว ขอฝากให้กลุ่มอํานวยการเป็นผู้รับผิดชอบ
๔.๒๔ งานรําลึกคุรุวีรชน ครั้งที่ ๕
งานรําลึกคุรุวีรชน ครั้งที่ ๕ กําหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖
ที่โรงแรมซีเอสปัตตานี โดยได้รับงบประมาณจาก สก.สค. และคุรุสภา ในวันดังกล่าวนายกรัฐมนตรี
จะมาเป็นประธานในงาน
ผอ.สพป.ยล.๑

ขอขอบคุณ ผอ.มานพ บุญทวิโรจน์ ที่ช่วยติดตามเรื่องการขอเหรียญราชการชายแดน
และขอให้โรงเรียนดําเนินการเสนอขอไปใหม่ กลุ่มบริหารงานบุคคลจะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้งหนึ่ง

รองฯดุลฤทธิ์ มาเส็ม แบบสอบถามเรื่องดาวเทียมเพื่อการศึกษา ขอให้โรงเรียนตอบตามความเป็นจริง
ขณะนี้มีโรงเรียนตอบมาแล้ว ๒๐ โรงเรียน ขาดอีก ๓๐ โรงเรียน
รองฯภัทราพร ศิริโภคา ๑) ขอให้ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ทั้งด้านงานวิชาการ และขอความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการดูแลนักเรียนต่อที่บ้าน เหมือนกับนักเรียน
โรงเรียนสามแยกบ้านเนียงที่มาเล่านิทานในวันนี้
๒) การสอบ O-Net , NT ดําเนินการเสร็จแล้ว ผลการสอบยังไม่ทราบเมื่อทราบแล้ว
จะนําไปวิเคราะห์และจัดทําแผนเพื่อพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

ผอ.สพป.ยล.๑

๑) ผู้นําองค์กรเป็นผู้ที่มีความสําคัญที่สุด การพัฒนาโรงเรียนจะเป็นไปในทิศทางใด
อยู่ที่ผู้อํานวยการโรงเรียนจะพัฒนาครู หรือนักเรียนอย่างไร สําหรับผู้นําที่ไม่เข้า
โรงเรียนจะนําความแตกแยกมาสู่สถานศึกษา

-๑๐๒) วันที่ ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ สพป.ยล.๑ จัดโครงการพัฒนาอบรมเพิ่มสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน มีบุคลากรร่วมโครงการประมาณ ๘๐ คน มีเจ้าหน้าที่อยู่
ปฏิบัติงานทุกกลุ่มสามารถมาติดต่องานได้
๓) ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีความรัก ความสามัคคี และต้องมีเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือ
สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพลังความสามัคคี เป็นกําลังใจซึ่งกันและกัน และ
ขอให้พวกเรามีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
๔) ขอขอบคุณทุกคนที่เสียสละมาร่วมประชุม และขอให้ไปประชุมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่สถานศึกษาต่อไปด้วย เพื่อเป็นการสื่อในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน
ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

อรอนงค์ เมืองฝ้าย
(นางอรอนงค์ เมืองฝ้าย)
ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ผูจ้ ัดบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ)

วรรณี ปู่เพ็ชร์
(นางวรรณี ปู่เพ็ชร์)
ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

