บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
ที่ ศธ ๐๔๑๑๙/

วันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๕๘

เรื่อง กำรประชุมประจำเดือนผู้บริหำรสถำนศึกษำ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ตำมที่ได้จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหำรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนกรกฎำคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมรำยำ
สพป.ยะลำ ๑ นั้น
บัดนี้ กลุ่มอำนวยกำรได้จัดทำรำยงำนกำรประชุมประจำเดือนผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
(นำงอรอนงค์ เมืองฝ้ำย)
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร

รายงานการประชุมประจาเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ครั้งที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรายา สพป.ยะลา ๑
***************
ผู้มาประชุม
๑. นำยอำดุลย์ พรมแสง
๒. นำยสุทรรศน์ ซุ้นจ้ำย
๓. นำงภัทรำพร ศิริโภคำ
๔. นำยเอกรัฐ สมจิต
๕. นำงพรรณี ปำนทอง
๖. นำงพวงนิตย์ วิชญรักษ์
๗. นำงวรรณี ปู่เพ็ชร์
๘. นำงสุกันยำ บำรุงหนูไหม
๙. นำยสมปอง ชูชื่น
๑๐. นำงพัชรียำ ปรีดำงกูร
๑๑. นำงอรเพ็ญ ทองช่วย
๑๒. นำยประสิทธิ์ กำสอ

ผอ.สพป.ยล ๑
ประธำน
รอง ผอ.สพป.ยล.๑
รอง ผอ.สพป.ยล ๑
รอง ผอ.สพป.ยล.๑
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน ฯ
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน
หัวหน้ำศูนย์ส่งเสริมอิสลำม

ผู้บริหารโรงเรียน

อาเภอเมืองยะลา
อาเภอรามัน
อาเภอกรงปินัง

จานวน ๔๘ คน
จานวน ๕๓ คน
จานวน ๙ คน

ผู้ไม่มาประชุม

นายธรนิศ สุวรรณ

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปุโรง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นำงวัลลภำ นัครำเรือง
๒. นำงอรอนงค์ เมืองฝ้ำย
๓. น.ส.โนรียำ ยูโซะ

นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
พนักงำนรำชกำร

-๒ก่อนวาระการประชุม
นายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
มอบเกียรติบัตรให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้
๑. มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
ที่
โรงเรียน
รางวัลการแข่งขัน
๑. โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
-ชนะเลิศ เขียนเรื่องจากภาพ ป.๑-๓ เขียนเรียงความ ป.๔-๖
เขียนตามคาบอก ป.๑-๓
-รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ คัดลายมือ ป.๑-๓ ,ป.๔-๖
เขียนตามคาบอก ป.๔-๖
๒. โรงเรียนอนุบาลยะลา
- ชนะเลิศ คัดลายมือ ป.๑-๓ เขียนตามคาบอก ป. ๔-๖
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เขียนเรียงความ ป.๔-๖
เขียนตามคาบอก ป.๑-๓
-รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เขียนเรื่องจากภาพ ป.๑-๓
๓. โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เขียนเรียงความ ป.๔-๖
๔. โรงเรียนบ้านท่าสาป
- ชนะเลิศ คัดลายมือ ป.๔-๖ ,ม.๑-๓
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ แต่งกลอนสุภาพ ม.๑-๓
เขียนตามคาบอก ม.๑-๓
๕. โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ คัดลายมือ ป.๔-๖
๖. โรงเรียนบ้านโกตาบารู
- ชนะเลิศ แต่งกลอนสุภาพ ม.๑-๓
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เขียนตามคาบอก ป.๔-๖
๗. โรงเรียนบ้านกาลูปัง
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ คัดลายมือ ป.๑-๓
๘. โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เขียนเรื่องจากภาพ ป.๑-๓
๙. วัดรังสิตาวาส
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ คัดลายมือ ม.๑-๓
๑๐. บ้านจะรังตาดง
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ คัดลายมือ ม.๑-๓
๑๑. บ้านตะโละหะลอ
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เขียนตามคาบอก ป.๑-๓
๑๒. บ้านบุดี
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เขียนตามคาบอก ป.๔-๖
๑๓. พัฒนาบาลอ
- ชนะเลิศ เขียนตามคาบอก ม.๑-๓
และแจ้งผลการแข่งขันความสามารถและทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
๒๕๕๘ ระดับ สพฐ. เขียนตามคาบอก ระดับชั้น ป.๑-๓ เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๕๘ ณ โรงเรียนสตรีวิทยากทม. ด.ช.สิรวิชญ์
ชัยชนากานต์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ได้ลาดับที่ ๙ ใน ๒๐ คน ได้เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรนักเรียนและ
ครูผู้ฝึกสอน

-๓๒. มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.๓ ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม ๓ ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ จานวน ๑๖ โรงเรียน ได้แก่
๑) บ้านพรุ
๒) วัดหน้าถ้า
๓) นิบงชนูปถัมภ์
๔) อนุบาลยะลา
๕) บ้านกรงปินัง
๖) บ้านสะเอะ
๗) บ้านปาดาฮัน
๘) วัดลาใหม่
๙) บ้านเหนือ
๑๐) บ้านไทรงาม ๑๑) บ้านแหลมทราย ๑๒) บ้านกูวา
๑๓) บ้านปาแตรายอ ๑๔) บ้านพะปูเงาะ ๑๕) วัดรังสิตาวาส
๑๖) พัฒนาบาลอ
3. กำรจัดทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ระหว่ำงสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ และสถำนศึกษำในสังกัด จำนวน ๑๒ ข้อ ได้ทำข้อตกลงควำมร่วมมือกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ตำมจุดเน้นมำตรกำรและนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
(เอกสารหมายเลข ๑)
๔. กำรจัดทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ตำมโครงกำร
“สพฐ. ใสสะอำด ปรำศจำกคอร์รัปชั่น” ระหว่ำงผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
และผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด จำนวน ๑๑๑ โรงเรียน โดยมีคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
จำนวน ๑ ท่ำน ร่วมเป็นสักขีพยำน คือ นำยมำโนชญ์ บุญญำนุวัตร และตัวแทนจำกสำนักงำน ปปช.จังหวัดยะลำ คือ
นำยปิยะพร มณีรัตน์ ร่วมเป็นพยำนในครั้งนี้ ดังตัวอย่างบันทึกความร่วมมือฯ ตามเอกสารหมายเลข ๒
นายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ประธานการประชุมเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน

๑.๑ ขอแสดงความยินดี

สพป.ยะลำ ๑ ขอแสดงควำมยินดีกับสถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัลในวันนี้ทุกประเภท
สำหรับโรงเรียนขยำยโอกำสที่รับนักเรียนเข้ำเรียนชั้น ม.1 เพิ่มมำกขึ้น ถือว่ำโรงเรียนมีศักยภำพและกำรจูงใจที่ดี
เพรำะในปัจจุบันข้อมูลนักเรียนเข้ำเรียนต่อในโรงเรียนเอกชนมีมำกถึง ๗๐ % และมีแนวโน้มว่ำจะไปเรียนโรงเรียนเอกชน
เพิ่มสูงขึ้น
๑.๒ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ระบบ DLTV / DLIT
- DLTV สำหรับโรงเรียนขนำดเล็ก ๓๙ โรงเรียน (เพิ่ม ๒ โรงเรียนคือบ้ำนทุ่งเหรียงและ
บ้ำนกำลอ)
- DLIT สำหรับโรงเรียนขนำดกลำง / ขนำดใหญ่
ขอให้โรงเรียนตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์จอ TV สัญญำณรับภำพว่ำใช้ได้ดีหรือไม่
มีปัญหำอุปสรรคอะไรบ้ำง และได้มีกำรนิเทศติดตำมผลหรือไม่ โดยหน่วยทหำรจะมำติดตำมนิเทศ ประมำณวันที่
๓ – ๔ สิงหำคม ๒๕๕๘ จึงขอให้ผู้อำนวยกำรโรงเรียนได้ตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์ ทุกชนิด และดำเนินกำรนิเทศ
ด้วยตนเองให้เรียบร้อย
๑.๓ การจัดการเรียนการสอนแบบ BBL (กุญแจ ๕ ดอก)
กุญแจดอกที่ ๑ สนำมเด็กเล่น : เปลี่ยนสนำมเด็กเล่น เพื่อพัฒนำสมองน้อยและ
ไขสันหลังให้แข็งแกร่ง เมื่อเด็กออกกำลังกำยจะส่งเลือดไปเลี้ยงสมองมำกขึ้น ทำให้กำรเรียนรู้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

-๔กุญแจดอกที่ ๒ ห้องเรียน : เปลี่ยนห้องเรียน เพื่อเปลี่ยนสมองเด็ก สิ่งแวดล้อมที่
แปลกใหม่ มีควำมเข้มข้น มีสีสัน จะช่วยกระตุ้นให้เด็กสำมำรถเรียนรู้และจดจำเนื้อหำที่เรียนได้ดี
กุญแจดอกที่ ๓ กระบวนกำรเรียนรู้ : กระตุ้นกระบวนกำรเรียนรู้ของเด็ก โดยใช้
กิจกรรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้สมองเด็กตื่นตัว สนใจ ท้ำทำยกำรคิด ค้นหำ ลองผิด ลองถูก
กุญแจดอกที่ ๔ หนังสือเรียนและใบงำน : ใช้หนังสือเรียนและใบงำนที่ได้รับกำร
ออกแบบให้สอดคล้องกับกำรทำงำนของสมอง เพื่อช่วยกระตุ้นสมองของนักเรียน ฝึกให้เด็กคิดขั้นตอน และนำทักษะและ
ควำมรู้ในแต่ละชั้นมำประกอบกันเป็นควำมเข้ำใจในที่สุด
กุญแจดอกที่ ๕ สื่อและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ : ใช้สื่อและนวัตกรรมที่แปลกใหม่
น่ำตื่นเต้น มีสีสัน และมีจำนวนเพียงพอสำหรับนักเรียนทุกคน เครื่องมือเหล่ำนี้จะช่วยในกำรเรียนรู้ และกระตุ้นให้เด็ก
รู้สึกสนุกสนำน พึงพอใจ เกิดควำมตั้งใจที่จะเรียนรู้เนื้อหำที่ซับซ้อน เพื่อให้สมองของเด็กตื่นตัว สนใจ ท้ำทำยกำรคิด
ค้นหำ ลองผิด ลองถูก
๑.๔ การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๕๘
งบดาเนินงาน เบิกหรือยืมให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕ สิงหำคม ๒๕๕๘ เว้นแต่
งบประมำณมำหลังจำกวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๕๘
งบลงทุน
เบิกตำมงวดงำน เมื่อส่งงำนแล้วตรวจรับภำยใน ๓ วันทำกำร และ
ส่งเบิกมำยัง สพป.ยะลำ ๑ โดยด่วน
๑.๕ การจัดซื้อจัดจ้าง CCTV ของโรงเรียน
สพป.ยะลำ ๑ ได้รับงบประมำณ ๔1 ล้ำน จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และจะทำกำรทดสอบ
สัญญำณในวันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๕๘ ที่โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
๑.๖ การรับนักเรียนอนุบาล ๓ ขวบ
โรงเรียนใดมีนักเรียนชั้นอนุบำล ๓ ขวบ จำนวน ๒๐ คน จะพิจำรณำเพิ่มครู
อนุบำลให้อีก ๑ คน หำกมีอัตรำพนักงำนเพียงพอ
๑.๗ การบริหารจัดการโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะงานวิชาการ
 นำผลกำรสอบ O-Net / NT / I – NET ไปวิเครำะห์ จัดทำแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น
 แก้ปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกของนักเรียน ตั้งแต่ชั้น ป.๑ – ป.๖ / ม.3
 เน้นกระบวนกำรนิเทศภำยในให้เป็นระบบและต่อเนื่อง
 จัดกิจกรรมเสริมทักษะทำงวิชำกำรทุกรูปแบบ
 ส่งเสริมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเข่งขันทักษะทำงวิชำกำรทุกระดับ
๑.๘ แนะนาผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.ยะลำ เขต ๑ ขอแสดงควำมยินดีและต้อนรับผู้บริหำรสถำนศึกษำและ
รองผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๗ ท่ำน
๑. นำงเพ็ญศรี ว่องภำณุสกุล ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแบหอ
๒. นำยสุนันท์ วัฒนำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปุโรง

-๕๓. นำยจำนงค์ แก้วเนื้ออ่อน
๔. นำงนุชนำรถ เพ็ชร์ทอง
๕. นำยอับดุลรอแม ตอเละ
๖. นำงสำวโนรีซัน มะทำ
๗. นำยหะมะ สะอะ

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบือมัง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบือเล็ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำดำฮัน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนรำมัน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะคิบ รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา
(WWW.yala.1.go.th)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕๘
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางพวงนิตย์ วิชญรักษ์ ๔.๑ การย้ายข้าราชการครูสายผู้สอนและสายบริหารสถานศึกษา
ให้ยื่นคำร้องขอย้ำยพร้อมสำเนำ ก.พ.๗ และเอกสำรประกอบ ระหว่ำงวันที่ ๑ – ๑๕
สิงหำคม ๒๕๕๘ โดยส่งถึงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๕๘
สำนักงำน กคศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ให้ยื่นคำร้องขอย้ำย ภำยในเดือนมกรำคม และ
นำคำร้องไปใช้ในกำรพิจำรณำได้ถึง เดือนธันวำคม โดยสำนักงำนเขตจะพิจำรณำคำร้อง ๒ ครั้ง เดือนเมษำยน และ
เดือนกันยำยน โดยกำหนดคุณสมบัติว่ำต้องอยู่ในโรงเรียนปัจจุบัน ๒ ปี สำหรับครูบรรจุใหม่ เป็นครูผู้ช่วย ๒ ปี และเป็น
ครู ๒ ปี รวม 4 ปี ในช่วงนี้ยังคงใช้เกณฑ์เดิมไปก่อนและจะพิจำรณำในช่วงเดือนตุลำคม จำกแบบสอบถำมที่ได้ส่งไปยัง
โรงเรียนให้แสดงควำมคิดเห็น จำนวน ๕๐๐ ชุด ได้รับคืนมำเพียง ๓๕ ชุด ขอท่ำนผู้บริหำรโรงเรียนดำเนินกำรส่งคืน
ให้กลุ่มบริหำรงำนบุคคลด้วยเพื่อนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.ต่อไป สำหรือกำรย้ำยของผู้บริหำรจะนำไปพิจำรณำเดือน
พฤศจิกำยน ดังนั้นในคำร้องขอย้ำยท่ำนสำมำรถระบุโรงเรียนที่จะผู้บริหำรโรงเรียนจะเกษียณได้
๔.๒ ข้อมูลอัตรากาลัง
ข้อมูลอัตรำกำลัง ๑๐ มิถุนำยน ขอให้ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมำตรวจสอบด้วยตนเอง
เพื่อควำมเข้ำใจ ที่ตรงกัน เช่น จำนวนนักเรียน ๔๕ คน ต่อ ๑ ห้องเรียน แต่บำงโรงเรียนจัดเป็น ๒ ห้องเรียนซึ่งไม่ถูกต้อง
สำหรับตำแหน่งเกษียณปี ๕๗ และตำแหน่งจำกโรงเรียนที่ครูเกินเกณฑ์ จะเกลี่ยให้
โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ๔ / โรงเรียนบ้ำนตะโละหะลอ ๓ / โรงเรียนบ้ำนกือเม็ง ๑ / โรงเรียน
วัดลำพะยำ ๒ / โรงเรียนบ้ำนตะโละ ๑ / โรงเรียนบ้ำนเกียรติ ๑ / โรงเรียนอนุบำลยะลำ ๑ / โรงเรียนบ้ำนคูวอ ๑ /
โรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู ๑ /โรงเรียนบ้ำนรั้วตะวัน 1 / โรงเรียนบ้ำนพอแม็ง ๑ / โรงเรียนบ้ำนไม้แก่น ๑ ส่วนที่เหลือรอ
จำกกำรย้ำย

-๖ตำแหน่งคุรุทำยำท รอบรรจุ ๕ อัตรำ แต่ยังไม่ทรำบว่ำจะได้เมื่อไร ดังนี้
โรงเรียนบ้ำนบูเกะจือฆำ วิชำเอกสุขศึกษำ / โรงเรียนบ้ำนตะโละหะลอ วิชำเอกภำษำไทย / โรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู
วิชำเอกคณิตศำสตร์ / โรงเรียนอนุบำลยะลำ วิชำเอกประถมศึกษำ / โรงเรียนบ้ำนบือยอง วิชำเอกอังกฤษ
ต่อไป สพฐ. แจ้งว่ำวิชำเอกทั่วไปจะไม่มี
๔.๓ การตรวจสอบรับรองความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ. ๑๖
อิเลกทรอนิกส์
ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ศึกษำคู่มือแล้วดำเนินกำรตรวจสอบรับรอง
ข้อมูลให้แล้วเสร็จ โดยระบบจะเปิด – ปิด วันที่ ๓ – ๙ สิงหำคม ๒๕๕๘ กรณีตรวจสอบวันเดือนปีเกิดไม่สอดคล้อง
กับทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖) ต้นฉบับ ให้แจ้ง สพป.ยะลำ เขต ๑ ดำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้อง
๔.๔ เวลาราชการทวีคูณ
เวลำรำชกำรทวีคูณในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับแจ้งมำแล้วโดยท่ำน ผอ.มนพ บุญทวโรจน์
ได้ประสำนงำนให้ สำหรับปี พ.ศ.๒๕๔๙ คงจะได้รับในเร็วๆ นี้ ผู้ที่มีชื่อในกำลังพลและได้จัดส่งคำร้องเพื่อขอเหรียญ
รำชกำรชำยแดน กลุ่มบริหำรงำนบุคคลกำลังดำเนินกำรอยู่ ต้องจัดทำไปเป็นช่วง ๆ เนื่องจำกหำกส่งไปทั้งหมดซึ่งมี
จำนวนมำก เจ้ำหน้ำที่ของจังหวัดจะดำเนินกำรให้ไม่ทัน
ประธาน

สำหรับเหรียญรำชกำรชำยแดนกำลังดำเนินกำรอยู่ และขอขอบคุณกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
และกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ที่ทำงำนได้รวดเร็วมำกในกำรปรับอัตรำเงินเดือน
ใหม่และวำงเบิกเงินงบประมำณเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

รับทรำบ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางพรรณี ปานทอง

๔.๕ สพฐ. รายงานผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗
สพฐ. รายงานผลการสอบ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในส่วนของ สพป.ยะลา เขต ๑

โดยจัดเป็นกลุ่มสี ดังนี้
ชั้น ป.๖
- ภาษาอังกฤษ อยู่ในกลุ่มพอใช้ (สีดา)
- ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ การงาน
อยู่ในกลุ่มปรับปรุง (สีแดง)
ชั้น ม.๓
- คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ อยู่ในกลุ่มดี (สีเหลือง)
- วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อยู่ในกลุ่มพอใช้ (สีดา)
- ภาษาไทย สุขศึกษา ศิลปะ การงาน อยู่ในกลุ่มปรับปรุง (สีแดง)
และ สพป.ยะลาเขต ๑ มีคะแนนพัฒนาการสูงสุดของคะแนนรวมทุกกลุ่มสาระฯ ชั้น ม.๓ (๑๐ อันดับแรก)
ได้ลาดับที่ ๓ คะแนนพัฒนาการเท่ากับ ๔.๘๒ ได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องเงินรางวัล
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สพป.ยะลา ๑

-๗๔.๖ การนานโยบายกระทรวงศึกษา ปี ๒๕๕๘ “เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้” ภารกิจสู่เป้าหมายความสาเร็จ
๑. สถานศึกษาประเมินการอ่านการเขียนนักเรียน ชั้น ป.๑-๖ และรายงานผล
จานวน ๘ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เครื่องมือ:เขต)
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (เครื่องมือ:เขต) ส่งเขตวันที่ ๒๗ ก.ค.๕๘
ครั้งที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เครื่องมือ:สานักวิชาการ จุดเน้น) ส่งเขตวันที่ ๒๕ ส.ค.๕๘
ครั้งที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๕๘ (เครื่องมือ : สานักทดสอบฯสพฐ) ส่งเขตวันที่ ๒๕ ก.ย.๕๘
ครั้งที่ ๕ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เครื่องมือ:เขต) ส่งเขตวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๘
ครั้งที่ ๖ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ (เครื่องมือ:เขต) ส่งเขตวันที่ ๒๕ ม.ค.๕๙
ครั้งที่ ๗ ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (เครื่องมือ:สานักวิชาการ จุดเน้น) ส่งเขตวันที่ ๒๔ ก.พ.๕๙
ครั้งที่ ๘ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ (เครื่องมือ : สานักทดสอบฯสพฐ) ส่งเขตวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๙
๒. จัดทาข้อมูลการอ่านการเขียนนักเรียนชั้น ป.๑-๖ และรายงานผล
๓. จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/สื่อเพื่อพัฒนาหรือซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาการ
อ่านการเขียน
๔. จัดครูสอนภาษาไทยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอนการอ่าน
การเขียน สาหรับนักเรียนชั้น ป.๑ เน้นการสอนแบบแจกลูกสะกดคา
ขอให้โรงเรียนไปตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิถุนายน จานวนนักเรียนที่ได้รายงาน
เข้าสอบ ไม่ตรงกับข้อมูลของกลุ่มนโยบายและแผน ขอให้โรงเรียนไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องด้วย
๔.๗ การติดตามโรงเรียนแกนนาพลิกโฉมชั้น ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี
การติดตามโรงเรียนแกนนาพลิกโฉมชั้น ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทาง
พัฒนาสมอง BBL โดยใช้กุญแจ ๕ ดอกสู่การพลิกโฉมโรงเรียน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ ก.ค. ๕๘ จานวน ๗ โรงเรียน
คือ
๑)โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา ๒) โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง ๓) โรงเรียนบ้านเหนือ
๔) โรงเรียนบ้านโกตาบารู ๕) โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ
๖) โรงเรียนบ้านบูเก๊ะจือฆา
๗) โรงเรียนบ้านโฉลง
พบว่า โรงเรียนบ้านโกตาบารูมีการดาเนินการตามกุญแจ ๕ ดอก นักเรียนได้เรียนรู้ตามทฤษฎีทางสมอง เรียนอย่างมี
ความสุข คุณครูดูแลเอาใจใสเป็นอย่างดี ผู้บริหารสนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ์ได้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม ส่วนโรงเรียน
อื่นดาเนินการได้แต่ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามกุญแจ ๕ ดอก และจะออกติดตามเดือนละ๑ ครั้งเพื่อดู
ความก้าวหน้าเป็นระยะและประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนชั้น ป.๑ ด้วย
๔.๘ โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับประจาเขตพื้นที่การศึกษา
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศให้โรงเรียนบ้านโกตาบารู
เป็นโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับประจาเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๘ ลงนามโดยนายกมล รอดคล้าย
เลขา กพฐ.

-๘๔.๙ รางวัลพระราชทานนักวิทยาศาสตร์น้อย
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด สพป.ยะลา เขต ๑ ได้รับรางวัลพระราชทาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปี ๕๘ เครือข่าย สสวท. จานวน ๒๕ โรงเรียน ดังนี้
๑. โรงเรียนบ้านคุรุชนพัฒนา
๒. โรงเรียนบ้านกาลูปัง
๓. โรงเรียนบ้านเกะรอ
๔. โรงเรียนบ้านคูวอ
๕. โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
๖. โรงเรียนบ้านจือนือแร
๗. โรงเรียนบ้านตาเซะ
๘. โรงเรียนบ้านต้นแซะ
๙. โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ
๑๐. โรงเรียนถ้าศิลป์
๑๑. โรงเรียนบ้านปาแตรายอ ๑๒. โรงเรียนบ้านบึงน้าใส
๑๓. โรงเรียนบ้านปอเยาะ
๑๔. โรงเรียนบ้านปูลัย
๑๕. โรงเรียนบ้านพรุ
๑๖. โรงเรียนบ้านรามัน
๑๗. โรงเรียนบ้านสะโต
๑๘. โรงเรียนบ้านสาคอ
๑๙. โรงเรียนบ้านแหลมทราย ๒๐. โรงเรียนประชาอุทิศ
๒๑. โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
๒๒. โรงเรียนวัดชมพูสถิต
๒๓. โรงเรียนวัดรังสิตาวาส
๒๔. โรงเรียนศรีพัฒนาราม
๒๕. โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
รางวัลพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี ๕๘ เครือข่าย สพฐ. จานวน ๕ โรง
๑. โรงเรียนบ้านตลาดลาใหม่
๒. โรงเรียนบ้านจาปูน
๓. โรงเรียนบ้านยะลา
๔. โรงเรียนบ้านเบญญา
๕. โรงเรียนบ้านจาหนัน
กาหนดการรับรางวัล วันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซ้อมใหญ่เครือข่าย สสวท. วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
เครือข่าย สพฐ. วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ และขอเชิญโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมประชุมวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สพป.ยะลา ๑
นางสาวอรวรรณ ปล้องไหม ๔.๑๐ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการนิเทศภายใน
เรื่องการจัดการเรียนการสอนของครู
กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล เป็น  กำรนิเทศภำยนอก ซึ่งมีศึกษำนิเทศก์
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1 เป็นผู้นิเทศ  เพื่อขับเคลื่อนกำรนิเทศภำยในของโรงเรียน
ให้ เกิดกำรช่วยเหลือกันในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูให้มีประสิทธิภำพ  ซึ่งส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียน

-๙ผู้บริหำร คณะกรรมกำรนิเทศ และครูในโรงเรียน
1. พัฒนำกำรนิเทศภำยใน

ศึกษำนิเทศก์
พัฒนำกำรนิเทศ
เป้ำหมำย

ผู้นิเทศ

ศึกษำนิเทศก์

การ

การนิเทศ
ติดตาม
และประเมินผล

ดาเนินงาน

2. พัฒนำกำรสอนของครู

ติดตำมและ
ประเมินผล

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ผู้บริหำร คณะกรรมกำรนิเทศภำยใน

ขับเคลื่อน

การนิเทศ
ภายใน

ผล

การสอน
ของครู

ผล

คุณภาพ
ผู้เรี ยน

ข้ อมูลย้ อนกลับ

กรอบแนวคิดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการนิเทศภายใน เรื่องการจัดการเรียนการสอนของครู
ประเด็น/หัวข้อการนิเทศ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู
เป้าหมายการนิเทศ
1) ด้านปริมาณ
1.1) โรงเรียนทุกโรงได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
1.2) โรงเรียนทุกโรงมีกำรนิเทศภำยใน
1.3) ครูทุกคนได้รับกำรนิเทศด้ำนกำรเรียนกำรสอน
2) ด้านคุณภาพ
2.1) ศึกษำนิเทศก์มีกำรพัฒนำกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
2.2) โรงเรียนมีระบบกำรนิเทศภำยในที่มีประสิทธิภำพ
2.3) ครูมีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
2.4) นักเรียนมีคุณภำพสูงขึ้น
3) ด้านพื้นที่การนิเทศ
กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรนิเทศภำยใน เรื่อง “กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู “ โดยได้
กำหนดพื้นที่ดำเนินกำรดังนี้
3.1) ระดับศูนย์เครือข่ำย กำหนดให้โรงเรียนเป็นเป้ำหมำยสำคัญ ซึง่ แต่ละโรงเรียนถูกจัดเป็นกลุม่ ๆ
เรียกว่ำ “ศูนย์เครือข่ำย” ที่แต่ละศูนย์เครือข่ำยมีผู้รับผิดชอบในกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรนิเทศภำยใน เรื่อง
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู ดังนี้

-๑๐(1) ศึกษำนิเทศก์รับผิดชอบนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรนิเทศภำยใน
(2) คณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรนิเทศภำยในของศูนย์เครือข่ำย
3.2) ระดับโรงเรียน กำหนดให้โรงเรียนมีคณะกรรมกำรนิเทศภำยในดำเนินกำรนิเทศภำยในเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู
4) ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (มกรำคม –กรกฎำคม 2558)
4.1) ศึกษำนิเทศก์ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรดำเนินงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรนิเทศภำยใน เรื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
4.2) ศึกษำนิเทศก์มีแผนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรนิเทศภำยใน
4.3) โรงเรียนมีแผนกำรนิเทศภำยใน
4.4) คณะกรรมกำรนิเทศระดับศูนย์เครือข่ำยนิเทศ ติดตำมกำรนิเทศภำยในของโรงเรียน
ประเด็นการประชุม
1. เพื่อทรำบและให้ผู้บริหำรโรงเรียนติดตำมและดำเนินกำร
2. เพื่อดำเนินกำรต่อไป (กรกฎำคม 2558-มีนำคม 2559) ดังนี้
1) ศึกษำนิเทศก์สรุปและรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำมของคณะกรรมกำรนิเทศระดับศูนย์เครือข่ำย
2) โรงเรียนดำเนินกำรนิเทศภำยในตำมแผนที่กำหนดโดยมีศึกษำนิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่ำยเป็นผู้
ร่วมนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
3) โรงเรียนประเมินและสรุปผลกำรนิเทศภำยใน
4) กลุ่มเครือข่ำยคัดเลือกโรงเรียนที่มีกำรปฏิบัติที่ดีของกำรนิเทศภำยในจำนวน 1 โรงเรียน
5) สพป.ยะลำ เขต 1 จัดกิจกรรมให้โรงเรียนและกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนต่ำงๆ นำเสนอและจัด
นิทรรศกำรกำรนิเทศภำยในที่ดี เรื่อง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู
๔.๑๑ การนิเทศ 1 โรงเรียน 1 โครงงานอาชีพด้วยหลักการแนะแนวและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
กำรดำเนินงำนเป็นกำรนิเทศกำรพัฒนำระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนกำรสอนของครู
มีวัตถุประสงค์ คือ
 พัฒนำครูแนะแนวและครูกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โดย
นิเทศทำงไกลทำงอินเตอร์เนตที่ผ่ำนสื่อเอกสำรที่ให้ครูมีกำรศึกษำ ปฏิบัติกิจกรรม
และส่งผลงำน เพื่อให้
 ครูสำมำรถจัดกิจกรรมแนะแนวอำชีพที่บูรณำกำรหลักกำรแนะแนวและหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดาเนินการที่ผ่านมา
1. ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2558 เป็นต้นมำ สพป.ยะลำเขต 1 ได้ส่งสื่อนิเทศทำงไกลให้โรงเรียนเพื่อให้ครู
ศึกษำ ปฏิบัติกิจกรรม และส่งผลงำนตำมที่กำหนด

-๑๑-

2. โรงเรียนหลำยโรงเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตำมที่กำหนด และยังมีบำงโรงเรียนดำเนินกำรไม่ครบตำมที่
กำหนด
ประเด็นการประชุม
1. เพื่อทรำบและให้ผู้บริหำรโรงเรียนติดตำมและดำเนินกำร
2. เพื่อดำเนินกำรต่อไป (กรกฎำคม-กันยำยน 2558) ดังนี้
1) โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงงำนอำชีพให้กับนักเรียน
2) โรงเรียนคัดเลือกโครงงำนอำชีพที่ดีเด่นของนักเรียน 1 โครงงำนเพื่อนำเสนอและจัดนิทรรศกำร
1 โรงเรียน 1 โครงงำนอำชีพด้วยหลักกำรแนะแนวและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
3) สพป.ยะลำ เขต 1 จัดกิจกรรมนำเสนอโครงงำนอำชีพของโรงเรียนต่ำงๆ ซึ่งจะจัดในช่วงเวลำ
ประมำณสิงหำคม-กันยำยน
๔.๑๒ กำรขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
กำรดำเนินงำนมีวัตถุประสงค์
 ขยำยผลสถำนศึกษำทั่วไปที่เหลืออีกจำนวน 20 โรงให้เป็นสถำนศึกษำพอเพียง
 ยกระดับสถำนศึกษำพอเพียงให้เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้ำนกำรศึกษำจำนวน 1 โรงเรียน
ผลการดาเนินการที่ผ่านมา
1. ประชุมผู้บริหำรโรงเรียนที่เป็นสถำนศึกษำทั่วไปเพื่อชี้แจงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเตรียมพร้อมรับกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียง
2. โรงเรียน “คู่พัฒนำแบบพึ่งพำ” ได้ไปช่วยเหลือแนะนำโรงเรียนที่เป็นสถำนศึกษำทั่วไป
3. โรงเรียนบ้ำนตลำดลำใหม่และโรงเรียนบ้ำนบุรินทร์ได้รับกำรประเมินผลงำนกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(BP) สถำนศึกษำพอเพียงประจำปี 2558
4. โรงเรียนสำมแยกบ้ำนเนียงฯ รับกำรประเมินและผ่ำนกำรคัดกรอง เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัด
ยะลำ เพื่อรับกำรประเมินเป็น “ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำน
กำรศึกษำ ปี 2558”

-๑๒ประเด็นการประชุม
1. เพื่อทรำบและให้ผู้บริหำรโรงเรียนติดตำมและดำเนินกำร
2. เพื่อดำเนินกำรต่อไป (สิงหำคม-กันยำยน 2558) ดังนี้
1) โรงเรียนที่เป็นสถำนศึกษำทั่วไปเตรียมพร้อมรับกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียง
2) โรงเรียนสำมแยกบ้ำนเนียงฯ รับกำรประเมินเป็น “ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ ปี 2558”
3) สพป.ยะลำ เขต 1 จัดกิจกรรมนำเสนอ “พอเพียงด้วยโครงงำนอำชีพ”
(บูรณำกำรกับกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 โครงงำนอำชีพ)
กระทรวงศึกษำธิกำร จะมำประเมิน ผอ.วรรณี เสือสิงห์ โรงเรียนบ้ำนสำมแยกบ้ำนเนียง
เพื่อพิจำรณำเป็นผู้อำนวยกำรโรงเรียนศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นตัวแทนแห่งแรกและที่เดียวของจังหวัด
ยะลำ ซึ่งจะรับกำรประเมินในวันที่ ๘ กันยำยน และขอแสดงควำมยินดีกับโรงเรียนที่ได้ผ่ำนกำรประเมินจำก สพฐ.ใน
เรื่องกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศในกำรขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง คือ โรงเรียนบ้ำนบุรินทร์ และโรงเรียนบ้ำนตลำดลำ
ใหม่ และจะนำเสนอ Best ครั้งสุดท้ำยที่เซ็นทรัล กรุงเทพ ประมำณเดือนตุลำคม
ประธาน

๑. ผลกำรสอบO-Net เป็นตัวชี้วัดหำกต่ำทุกสำระ ทำให้มีผลต่อโบนัส
๒. เศรษฐกิจพอเพียง ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินกำรให้ผ่ำนเกณฑ์และได้รับรำงวัล เพรำะมีผลต่อ
กำรทำ ว.๕ และ ว.๑๓ กำรทำ ว.๑๓ รอบสุดท้ำยกำหนดส่งผลงำนวันที่ ๑ – ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๘
ขณะนี้มีผู้รอรับกำรประเมินผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญ ๒ ท่ำน คือ ผอ.วรรณี เสือสิงห์ และ ผอ.ไพศำล
ว่องภำณุสกุล

ที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสุกันยา บารุงหนูไหม ๔.๑๓ แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
พระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ จังหวัดยะลา

ประเภทนักเรียน
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
ขนาดเล็ก เด็กหญิงรัฐฐากร โชติมีศรี
โรงเรียนวัดหน้าถ้า (พุทธไสยานุสรณ์)
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดใหญ่ เด็กหญิงวสิกรณ์ จุลพล
โรงเรียนสตรียะลา
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดเล็ก นางสาวนันทิดา บุญเลี้ยง
โรงเรียนคณะราษฎรบารุง ๒
ขนาดใหญ่ นายชินวัตร พรหมเทพ
โรงเรียนสตรียะลา
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ขนาดเล็ก นางสาวมนัสพร มะเก็งกะทิง
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

-๑๓ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา
ขนาดกลาง โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
ขนาดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลยะลา
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา
ขนาดเล็ก วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ในการนี้ ได้เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
๔.๑๔ การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ตามทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้จัดสรรงบประมาณ
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้โรงเรียนใน
สังกัดโรงเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อจัดทาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน
โดยให้โรงเรียนดาเนินการดังนี้
๑) จัดทาโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน โดยกาหนดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับแนวทางการดาเนินงานที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด (เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน)
๒) เบิกจ่าย/ยืมเงินงบประมาณโครงการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
โดยประสานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๓) รายงานผลการดาเนินงานตามแบบที่กาหนด ไปยังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อรายงานสรุปผลการดาเนินงานให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทราบต่อไป นั้น (ได้แจ้งโรงเรียนทุกโรงทราบ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๑๙/ว๒๔๓๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)
บัดนี้ ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ปรากฏว่าโรงเรียนได้ติดต่อยืมเงินงบประมาณ
เพื่อดาเนินการฯและส่งหลักฐานเพื่อเบิกจ่ายแล้ว จานวน ๑๖ โรง (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
จึงขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ดาเนินการเบิกจ่ายหรือยืมเงินงบประมาณเร่งดาเนินการ
โดยด่วน (กรณียืมเงินให้แนบสัญญายืมเงินพร้อมเอกสารประกอบ กรณีส่งหลักฐานขอเบิกเงินให้แนบหลักฐานตามที่
ระเบียบราชการกาหนด)
๔.๑๕ การคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น (Best Practice)
ประจาปี ๒๕๕๘
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดให้มีการคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น (Best Practice)
ประจาปี ๒๕๕๘ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จึงได้กาหนดดาเนินการคัดเลือกฯ ดังนี้

-๑๔๑) ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดาเนินการประเมินคัดเลือกโรงเรียนที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์
ชุมชนดีเด่น ศูนย์เครือข่ายละ ๑ โรงเรียน เพื่อส่งเข้าประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษา (โดยพิจารณาผลการ
ดาเนินงานตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๘)
๒) ศูนย์เครือข่ายส่งรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (๑ โรงเรียน) พร้อมเอกสารประกอบ
จานวน ๒ เล่ม ไปยัง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๓) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จะดาเนินการจัดประกวดเพื่อ
คัดเลื อกสถานศึกษาที่จั ดกิจกรรมสั มพันธ์ชุมชนดีเด่น (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๒๕ สิ งหาคม
๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมรายา
ทั้งนี้ รูปแบบการจัดประกวดฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จะยึดตามแนวทางการประกวดฯ
ระดับ จชต. ปีที่ผ่านมา คือ การจัดนิทรรศการ พิจารณาเอกสารประกอบ และการนาเสนอผลงานของโรงเรียน
สาหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพฐ.ยังไม่แจ้งรายละเอียดการดาเนินงานระดับ จชต. (หากมีความคืบหน้า จะแจ้งให้
โรงเรียนทีเ่ กี่ยวข้องทราบต่อไป)
รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รางวัลชนะเลิศ (อันดับ ๑)
ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลจานวน ๘,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (อันดับ ๒) ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลจานวน ๖,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (อันดับ ๓) ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลจานวน ๔,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลจานวน ๘๐๐ บาท
๔.๑๖ การจัดงาน “ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ ๘ ประจาปี ๒๕๕๘
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้กาหนดจัดงาน“ยะลายาลัน
มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ ๘ ประจาปี ๒๕๕๘ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยกาหนดให้ระดับศูนย์เครือข่ายส่ง
รายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันแต่ละกิจกรรมภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
แนวทางการดาเนินงาน
สพฐ. กาหนดให้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะที่สอดคล้องกับกิจกรรมศิลปหัตถกรรม
นักเรียนของ สพฐ. ซึ่งในปี ๒๕๕๘ รูปแบบการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
จะเปลี่ยนไป กล่าวคือ จะจัดในระดับภูมิภาคตามจุดต่าง ๆ ที่มีเจ้าภาพอยู่แล้ว (ภาคใต้ – จังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพ)
รางวัลชนะเลิศในระดับภูมิภาคถือว่าสิ้นสุด เป็นสุดยอดของประเทศ
สาหรับประเภทของการแข่งขันระดับภูมิภาค
จะเน้นศิลปหัตถกรรมนักเรียน ส่วนการแข่งขันทางวิชาการจะแยกออกจัดในวาระอื่นๆ สาหรับรายละเอียดการ
ดาเนินงานจะแจ้งให้ศูนย์เครือข่ายและโรงเรียนทราบ เมื่อ สพฐ. ได้กาหนดนโยบายและกรอบการดาเนินงานที่ชัดเจน
แล้ว
ที่ประชุม
รับทราบ

-๑๕กลุ่มอานวยการ
นางวัลลภา นัคราเรือง ๔.๑๗ การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ให้กับหน่วยงานในสังกัด
การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ให้กับหน่วยงานในสังกัด
เป็นตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ARS) ตัวชี้วัดที่ ๔๑ ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาระบบการควบคุมภายใน (เอกสารเพิ่มเติม ๑ เล่ม)
การประชุมวันนี้ ได้ดาเนินการชี้แจงขั้นตอนการจัดทา และกระบวนการ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน พร้อมได้จัดทาเอกสารตัวอย่างเพื่อประกอบการเขียนความเสี่ยงใน
ด้านต่าง ๆ ของแต่ละงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยง CSA นามาจัดทาแบบติดตาม ปย.๒ และนาความเสี่ยงของปีที่แล้ว
มาวิเคราะห์และประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในของปีนี้ และรายงานให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สถานที่อยู่
ที่จังหวัดสงขลา) และ สพป.ยะลา ๑ ทราบ
เมื่อปีที่แล้วมีโรงเรียนไม่จัดส่งเอกสาร จานวน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนกาปงบือแน/
โรงเรียนบ้านบือมัง และโรงเรียนอนุบาลยะลา อาจจจะเกิดจากการเข้าใจผิดโดยส่งไปยังสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ที่เดียวแต่ไม่ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔.๑๘ การสรรหาและเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ประธาน
ตำมทีส่ ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ ได้ประกำศให้มีกำร
สรรหำและเลือกคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ ชุดใหม่แทนคณะกรรมกำรชุดเดิมที่ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๕๘ โดยกำหนดรับกำรเสนอชื่อในส่วนของผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมำคมผู้ประกอบวิชำชีพครู สมำคมผู้ประกอบวิชำชีพบริหำรกำรศึกษำ
และผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่ำงวันที่ ๒๓ – ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้แจ้งประกำศให้สถำนศึกษำทรำบแล้วนั้น
การสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ กาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะต้องดาเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๙ คน
ประกอบด้วย
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
เป็นประธาน
๒. ผู้แทนสภาวัฒนธรรมจังหวัด
จานวน ๑ คน
๓. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
จานวน ๑ คน
๔. ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน ๑ คน
๕. ผู้แทนองค์กรชุมชนที่ได้รับเลือกจากองค์กรชุมชน , องค์กรเอกชน,
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู , สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา,
สมาคมผู้ปกครองและครู (เว้นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จานวน ๕ คน
ในการนี้ ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้ประชุมและพิจารณาคัดเลือกผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน ๑ ท่าน เพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ประชุม

รับทราบ

-16ศูนย์ส่งเสริมอิสลามศึกษา
นายประสิทธิ์ กาสอ
๔.๑๙ การจัดงานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อมีงานทาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาปี 2558
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๑๒ ศูนย์ประสำนงำน และบริหำรกำรศึกษำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ร่วมกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำของรัฐและเอกชน ได้กำหนดจัดงำนมหกรรมวิชำกำร และ
กำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำระหว่ำงวันที่ ๒๕ – ๒๗ สิงหำคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๑๒
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ ได้กำหนดให้ศูนย์เครือข่ำย
สถำนศึกษำส่งกิจกรรมในวันที่ ๔ สิงหำคม ๒๕๕๘ เพื่อคัดเลือกระดับเขต ในวันอำทิตย์ ที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๕๘
ขอเรียนเชิญ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุกท่ำนร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมรำยำ เวลำ ๐๘.๓๐ น.
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๑๒ ขอควำมอนุเครำะห์ สพป.ยล. ๑ ในกำรจัดนิทรรศกำร
ในวันดังกล่ำว จำนวน ๑ เต็นท์ หำกโรงเรียนใดมีควำมประสงค์จะนำเสนอผลงำนของตนเอง แจ้งได้ที่ศูนย์ส่งเสริม
อิสลำมศึกษำ ภำยในวันที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๕๘ มีงบประมำณ สนับสนุนกำรจัดนิทรรศกำร ๙,๐๐๐ บำท
๔.๒๐ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา I-NET
สทศ. ได้กำหนดให้มีกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนอิสลำมศึกษำ I-NET
(Islamic National Educational Test) ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ในวันเสำร์ที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ สำหรับ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ ปีกำรศึกษำนี้ จัดสอบทั้งหมด ๓๕ โรง ขอให้โรงเรียนที่มีกำร
จัดสอบดำเนินกำรตำมปฏิทินปฏิบัติงำนของ สทศ. ที่ได้ส่งไปทำงระบบ e-office หำกมีปัญหำโปรดติดต่อศูนย์สอบ (ศูนย์
ส่งเสริมอิสลำมศึกษำ)
ขอให้โรงเรียนที่เปิดสอนอิสลำมศึกษำแบบเข้มทุกโรงช่วยฝึกซ้อมทบทวนให้นักเรียน
เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรทดสอบ
๔.๒๑ การกาหนดอัตรากาลังของครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม
ขณะนี้ สพฐ. ไม่ได้จัดสรรอัตรำครูเพิ่ม โรงเรียนที่มีครูผู้สอนอิสลำมศึกษำแบบเข้ม
๑ คนต่อ ๖ ห้องเรียน บำงโรงเรียนมีครูผู้สอนเกินอัตรำกำลัง สพป.ยล. ๑ จึงมีควำมจำเป็นที่ต้องเกลี่ย ในกำรคิด
อัตรำกำลังให้รวมรำยชั่วโมง พนักงำนรำชกำร และครูที่ได้รับกำรบรรจุจำกอิสลำมศึกษำ ฉะนั้นโรงเรียนใดที่มีจำนวน
นักเรียนน้อย ถ้ำจะไม่ให้เกลี่ยครูผู้สอนอิสลำมศึกษำแบบเข้ม ก็ขอให้ใช้กลยุทธ์ต่ำงๆ ในกำรเพิ่มจำนวนนักเรียน
ส่วนบัญชีอัตรำกำลังครูสอนอิสลำมศึกษำแบบเข้ม เกิน/ขำด นั้น ศูนย์ส่งเสริมอิสลำมศึกษำได้จัดทำไว้แล้ว
๔.๒๒ การรับสมัคร ครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม พนักงานราชการ ตาแหน่ง
ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
กำรรับสมัคร ครูผู้สอนอิสลำมศึกษำแบบเข้ม พนักงำนรำชกำร ตำแหน่ง
ครูผู้สอนศำสนำอิสลำม ขอให้ดำเนินกำรตำมแนวปฎิบัติของ สพฐ. เพรำะขณะนี้ ได้มีหนังสือร้องเรียนไปยัง ศอ.บต.
หลำยฉบับ
ที่ประชุม
รับทราบ

-17กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายสมปอง ชูชื่น

๔.๒๓ เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน / เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๕๘
ในส่วนของงบดาเนินงาน และงบลงทุน
ให้สถานศึกษาในสังกัด เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน / เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณปี ๒๕๕๘ ในส่วนของงบดาเนินงาน และงบลงทุน ให้เป็นไปตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ กาหนด
๔.๒๔ ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
(เอกสารหมายเลข ๓)
ขอให้โรงเรียนเร่งดาเนินการส่งหลักฐานเพื่อเบิกจ่ายในแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๘ สาหรับรายการที่ ๑๒ ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมาของโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทย
สุขภาพดีรุ่นที่ ๑ โรงเรียนบ้านกรงปินัง และ รายการที่ ๑๔ ค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์แนะแนวประจาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านโกตาบารู แจ้งว่ายังไม่ได้รับหนังสือนั้น สพป.ยะลา ๑ จะประสานงานให้ต่อไป
๔.๒๕ ข้อมูล โครงการ UNDO
ข้อมูลโครงการ UNDO การกลับไปใช้สิทธิ์ในบาเหน็จบานาญตามพระราชบัญญัติ
บาเหน็จบานาญข้าราบการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ดังนี้
๑) ข้าราชการบานาญลาออกโครงกร UNDO จานวน ๙๐๕ ราย แยกเป็น
ผู้รับบานาญได้เงินเพิ่ม ๔๓๔ ราย และผู้รับบานาญคืนเงินให้รัฐ ๔๗๑ ราย
๒) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากโครงการ UNDO
จานวน ๓๙๗ ราย
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มนโยบายและแผน
นางพัชรียา ปรีดางกูร ๔.๒๖ การจัดสรรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT) ประจาปีงบประมาณ 2556 และ 2557
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้แจ้งจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ตำมบัญชีรำยละเอียด
ประกอบกำรโอนจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี 2556 และปี 2557

-18งบประมาณปี 2556 จัดสรรโรงเรียนที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป จานวน 74 โรง (โรงละ 1 ชุด)
รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์

ราคาต่อหน่วย

จานวน

งบประมาณ

1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู (Movable Computer)

25,000

1

25,000

2.โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 50 นิ้ว

25,000

1

25,000

2,140

1

2,140

รวม

52,140

3. ระบบปฏิบัติกำรและโปรแกรมสำนักงำน (สพท. จัดซื้อ)

งบประมาณปี 2557 จัดสรรโรงเรียนที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป จานวน 74 โรง***
จัดสรรให้โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา จานวน 111 โรง (โรงละ 1 ชุด)
รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์

ราคาต่อหน่วย

จานวน

งบประมาณ

1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู (Movable Computer)

21,000

1

21,000

2.โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 50 นิ้ว

25,000

1

25,000

2,140

1

2,140

รวม

48,140

3. ระบบปฏิบัติกำรและโปรแกรมสำนักงำน (สพท. จัดซื้อ)

หมำยเหตุ *** จัดสรรตำมอัตรำส่วนของจำนวนนักเรียน
ในกำรนี้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1 ขอให้โรงเรียนดำเนินกำร
จัดซื้อตำมคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด ให้ถูกต้องตำมระเบียบพัสดุฯ และให้เร่งดำเนินกำรจัดซื้อให้แล้ว
เสร็จ ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
แผนการดาเนินการจัดซื้อที่ สพฐ.กาหนด
ที่

รายการ

วัน/เดือน/ปี

1

สทร. ชี้แจงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (คอนเฟอเรนซ์)

17 กรกฎำคม 2558

2

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับกำรจัดสรรดำเนินกำร

3

โรงเรียนที่ได้รับกำรจัดสรรประกำศจัดซื้อ (10 วันทำกำร)

4

โรงเรียนที่ได้รับกำรจัดสรรเปิดซองสอบรำคำ

13 สิงหำคม 2558

5

โรงเรียนที่ได้รับกำรจัดสรรลงนำมในสัญญำ

20 สิงหำคม 2558

6

โรงเรียนที่ได้รับกำรจัดสรรตรวจรับ
(ภำยใน 15 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ)

4 กันยำยน 2558

20-23 กรกฎำคม 2558
24 กรกฎำคม – 11 สิงหำคม 2558

-19อนึ่ง ขอให้โรงเรียนรำยงำนผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อ โดยรำยงำนข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์
http://202.29.172.140/dlitdata ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทรำบโดยด่วนเป็นระยะตำม
แผนกำรดำเนินกำรจัดซื้อที่ สพฐ.กำหนด (ได้แจ้งทำง E-Office ตำมหนังสือที่ ศธ 04119/ว 2713
ลงวันที่ 21 กรกฎำคม 2558 และหนังสือที่ ศธ 04119/ว 2749 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2558)
๔.๒๗ มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชาระค่าไฟฟ้า–ประปา
และโทรศัพท์
ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้มีมำตรกำรกำหนดให้ดำเนินกำร
เพื่อรักษำวินัยทำงกำรเงินกำรคลัง โดยไม่ให้มีหนี้ค้ำงชำระค่ำสำธำรณูปโภคจำนวนมำก และขอให้ชำระหนี้ค่ำไฟฟ้ำ ประปำ
โทรศัพท์ให้เป็นปัจจุบัน สำหรับโรงเรียนให้ใช้เงินอุดหนุนรำยหัวที่โรงเรียนได้รับงบประมำณรำยจ่ำย ชำระให้เป็นปัจจุบัน และ
ไม่ให้ค้ำงหนี้เป็นเวลำนำนหลำยเดือน ซึ่งจะเป็นภำระผูกพันต่อไปเรื่อยๆ และให้ถือเป็นภำรกิจสำคัญ
ในกำรนี้ ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ได้ปฏิบัติตำมหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๓๐๓๗ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๒
กรกฎำคม ๒๕๔๖ อย่ำงเคร่งครัด และไม่มีหนี้ค้ำงชำระค่ำไฟฟ้ำ-ประปำ และโทรศัพท์ หำกโรงเรียนใดมีหนี้ค้ำงชำระเป็น
ระยะเวลำนำนหลำยเดือนเกิดขึ้นอีก สพฐ. จะให้มีกำรสอบสวนหำข้อเท็จจริง และมีกำรลงโทษทำงวินัยแก่ผู้ที่ทำให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อทำงรำชกำร (ได้แจ้งทำง E-Office ตำมหนังสือที่ ศธ 04119/ว 2737 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม
2558)
๔.๒๘ การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาในระบบ EMIS
ตำมที่ สพป.ยะลำ เขต ๑ แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินกำรปรับปรุงข้อมูล
สำรสนเทศเพื่ อ กำรบริ ห ำรกำรศึ ก ษำ ปี ๒๕๕๘ ในระบบ EMIS เว็ บ ไซด์ http://data.bopp-obec.info/emis/
ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลครูและบุคลำกร ข้อมูลกำรศึกษำเพื่อปวงชน (EFA) ข้อมูลครุภัณฑ์
(M-Obec)
และข้อมูลด้ำนเทคโนโลยี (จำนวนคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต) โดยกำหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัด
ดำเนินกำรปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภำยในวันที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๕๘ นั้น
กลุ่มนโยบำยและแผน ได้ตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนในทุกรำยกำร พบว่ำ โรงเรียน
ส่วนมำกยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล เนื่องจำก สพฐ. มีควำมจำเป็นต้องใช้ระบบข้อมูลดังกล่ำว สำหรับกำรรำยงำนตัวชี้วัด
ทำงกำรศึกษำต่อหน่วยงำนในระดับกระทรวง จึงให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลฯ เร่งดำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบ EMIS ทั้ง 5 รำยกำรให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
(ได้แจ้งทำง E-Office ตำมหนังสือที่ ศธ 04119/ว 2747 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2558)
๔.๒๙ การจัดสรรงบประมาณสาหรับโรงเรียนที่มนี ักเรียน ๓ ขวบ
ตำมที่โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๔๙ โรงเรียน ได้เสนอของบประมำณมำยัง
สพป.ยะลำ ๑ คณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ โรงเรียนบ้ำนบือยอง และโรงเรียนบ้ำนเกะรอ
มีกำรจัดกำรร่วมกับ อบต.และได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก อบต. แล้ว สพป.ยะลำ ๑ จึงได้จัดสรรงบประมำณ
ให้โรงเรียนที่เหลือทัง้ ๔๗ โรงเรียน โดยให้รำยหัวละ ๑,๑๔๐ บำท

-20๔.๓๐ การรายงานผลโครงการ
ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ ๘๐,๐๐๐ บำท เพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม O-Net ลูกเสือ และกีฬำ มีศูนย์เครือข่ำยที่ได้รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรเพียง
๖ ศูนย์ คือ ศูนย์เครือข่ำยร่มเกล้ำ , ศูนย์เครือข่ำยสันกำลำคีรี , ศูนย์เครือข่ำยรำมัน , ศูนย์เครือข่ำยพญำงำม ,
ศูนย์เครือข่ำยดงตำล และศูนย์เครือข่ำยโกตำบำรู ศูนย์เครือข่ำยที่ยังไม่ได้รำยงำนขอให้เร่งดำเนินกำรด้วย ซึ่งกำร
รำยงำนผลโครงกำรจะมีผลต่อกำรจัดสรรงบประมำณในปีต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

สมาพันธ์ครูจังหวัดยะลา
นำยมนพ บุญทวิโรจน์ ๔.๓1 เวลาราชการทวีคูณ
สมำพันธ์ครูได้ติดตำมคำสั่งเวลำรำชกำรทวีคูณปี ๒๕๔๙ และปี ๒๕๕๐ ให้แก่
ข้ำรำชกำรครูในสังกัดแล้ว ในครำวต่อไปกำรขอคำสั่งเวลำรำชกำรทวีคูณให้ขอไปที่ กอ.รมน. ไม่ต้องไปขอที่จังหวัด
๔.๓2 การพิจารณาความดีความชอบของ ศอ.บต.
กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของ ศอ.บต. ได้จัดสรรให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒๕ % แต่ที่ได้รับจริงเพียง ๒๒.๕ % สมำพันธ์จะรักษำผลประโยชน์ของเพื่อนครูโดยจะไม่ให้เปอร์เซนต์ลดลงอีก
๔.๓3 การปฏิบัติงานของโรงเรียน
ในนำมตัวแทนของผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด สพป.ยะลำ ๑ ขอควำมอนุเครำะห์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ ว่ำในขณะนี้โรงเรียนมีภำระงำนที่หนักมำกเพรำะทุกเรื่อง
ที่ สพป.ยะลำ ๑ สั่งกำรไม่ว่ำนโยบำย หรือข้อปฏิบัติใด ๆ โรงเรียนต้องดำเนินกำรทุกเรื่อง จึงขอควำมอนุเครำะห์ว่ำ
บำงเรื่องที่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่เกี่ยวข้อง หรือ สพป.ยะลำ ๑ มีข้อมูลแล้ว ไม่ต้องแจ้งให้โรงเรียนดำเนินกำรอีก
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๖

- ไม่มีเรื่องอื่น ๆ

รองฯภัทราพร ศิริโภคา ๖.๑ คสช. ได้มอบนโยบำยให้มีกำรป้องปรำมกำรทุจริตในระดับสถำนศึกษำ จึงได้แต่งตั้งให้
นำงภัทรำพร ศิริโภคำ เป็น ปปช.สพฐ. จังหวัดยะลำ มีหน้ำที่ป้องปรำมกำรทุจริต
ในระดับสถำนศึกษำ เพื่อไม่ให้เกิดกำรทุจริตเกิดขึ้น
๖.๒ กำรบริหำรอัตรำกำลัง หำกมีปัญหำหรือข้อสงสัยสำมำรถสอบถำมได้โดยตรง เพรำะ
เรำใช้หลักกำรบริหำรแบบธรรมำภิบำล

-21ประธาน

ขอขอบคุณผู้บริหำรทุกท่ำนที่มำร่วมประชุมในวันนี้ กำรทำงำนของ สพป.ยะลำ ๑ และ
สถำนศึกษำในสังกัดเรำทำงำนแบบพี่ แบบน้อง ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีปัญหำปรึกษำพูดคุยได้

ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๔๕ น.
ลงชื่อ

อรอนงค์ เมืองฝ้ำย
ผู้จดรำยงำนกำรประชุม
(นำงอรอนงค์ เมืองฝ้ำย)
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงวรรณี ปู่เพ็ชร์)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร

