บันทึกขอความ
สวนราชการ กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ที่ ศธ ๐๔๑๑๙/

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง การประชุมประจําเดือนผูบริหารสถานศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ตามที่ไดจัดประชุมประจําเดือนผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หองประชุมรายา
สพป.ยะลา ๑ นั้น
บัดนี้ กลุมอํานวยการไดจัดทํารายงานการประชุมประจําเดือนผูบ ริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เรียบรอย
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
(นางอรอนงค เมืองฝาย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

รายงานการประชุมประจําเดือนผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา ๑
***************
ผูมาประชุม
๑. นายอาดุลย พรมแสง
๒. นายจีรยุทธ วิชญรักษ
๓. นายเอกรัฐ สมจิต
๔. นางภัทราพร ศิริโภคา
๕. นางพวงนิตย วิชญรักษ
๖. นางจันทรัช พรหมรูปสวย
๗. นางวัฒนา ทิพยภักดี
๘. นายสมปอง ชูชื่น
๙. นางพัชรียา ปรีดางกูร
๑๐. นางปราณี อองหลี
๑๑ นางอรเพ็ญ ทองชวย
๑๑. นายประสิทธิ์ กาสอ
ผูบริหารโรงเรียน

อําเภอเมืองยะลา
อําเภอรามัน
อําเภอกรงปนัง

ผอ.สพป.ยล ๑
ประธาน
รอง ผอ.สพป.ยล ๑
รอง ผอ.สพป.ยล.๑
รอง ผอ.สพป.ยล.๑
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
แทน ผอ.กลุมอํานวยการ
แทน ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.กลุมบริหารงานการเงิน ฯ
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
แทน ผอ.กลุมนิเทศฯ
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
หัวหนาศูนยสง เสริมอิสลาม
จํานวน ๔๘ คน
จํานวน ๕๒ คน
จํานวน ๑๐ คน

ผูไมมาประชุม ๑. นายสุทรรศน ซุนจาย รอง ผอ.สพป.ยะลา ๑ ติดราชการ
๒. นายดุลยฤทธิ์ มาเส็ม รอง ผอ.สพป.ยะลา ๑
๓. หัวหนาศูนยITE
๔. ผูอํานวยการโรงเรียนบานโตะพราน
ผูเขารวมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นางบุสริน ซาอุ
นางกุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ
น.ส.โนรียา ยูโซะ
นางสุภาวดี สุขวิชัย
นายพีระพงษ ลาเตะ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ

-๒กอนระเบียบวาระการประชุม
นายอุดร นอยทับทิม รองผูวาราชการจังหวัดยะลา รวมพบปะผูบริหารสถานศึกษา และมอบ
นโยบายที่ไดรบั จากกองทัพภาคที่ ๔ โดยมีตัวชี้วัด ๒ เรื่อง คือ
๑. ความรุนแรงจะตองลดลง
๒. ทําอยางไรใหชุมชนปลอดจากยาเสพติด
โดยขอความรวมมือผูบริหารสถานศึกษา ผูนําศาสนา ครู ฝายปกครอง ฯลฯ ไดรวมกันผลักดันในสิ่งที่
พระเจาตองหาม ใหประสบความสําเร็จโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษา ใหมีจํานวนลดลง และขอเชิญชวน
ผูบริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมบริจาคใหกับผูที่ยากจน ผานทางมูลนิธิซากาดและการกุศล
และแนะนําใหผูบริหารจัดตัง้ โรงเรียนกําปงตักวา
นายอาดุลย พรมแสง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมเพื่อทราบ
๑.๑ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ไดรับรางวัลระดับชาติ ในงานมหกรรมทางวิชาการ
ซึ่งสถานศึกษาในสังกัด สพป.ยะลา ๑ ไดรับการคัดเลือกเขารวมงานมหกรรมทางวิชาการ จํานวน ๕ โรงเรียน จํานวน
๑๑ รายการ ซึ่งโรงเรียนในสังกัด สพป.ยะลา ๑ ไดรับรางวัล ดังนี้
- ๗ เหรียญทอง
- ๓ เหรียญเงิน
- ๑ เหรียญทองแดง
๑.๒ ตามที่ไดรวมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ สพฐ.ไดมอบนโยบายให สพป.ทั่วประเทศ
ปฏิบัติ ดังนี้
๑.๒.๑ งานพัฒนา การปรับปรุงหลักสูตร ครูอยางทิ้งเด็ก ปงบประมาณหนาจะขยาย
โรงเรียนทางไกลผานดาวเทียมไปยังโรงเรียนขนาดกลางและเนนการอานออกเขียนได
๑.๒.๒ งานแกปญหา สพฐ.กําลังดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล การเบิกจาย
งบประมาณ การปฏิรปู การเรียนรู
๑.๒.๓ การเบิกจายงบประมาณ สพป.ยะลา ๑ งบดําเนินงานอยูในอันดับที่ ๑๐ ของ
ประเทศ สวนงบลงทุนขอใหเรงรัดการดําเนินการ
๑.๒.๔ สพป.ยะลา ๑ จะจัดใหมงี านชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี สพป.ยะลา ๑ ประจําป
๒๕๕๘ ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ คายลูกเสือชั่วคราวสวนขวัญเมืองยะลา เทศบาลนครยะลา
๑.๒.๕ กระทรวงศึกษาธิการสวนหนามอบหมายให สพป.ยะลา ๑ เปนเจาภาพคัดเลือก
กีฬานักเรียน สพฐ. ระดับจังหวัด ระหวางวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตยะลา โดยเรียนเชิญรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา ๑
(WWW.yala.1.go.th)

ที่ประชุม

รับทราบ

-๓ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องแจงเพื่อทราบ

กลุมบริหารงานบุคคล
นางพวงนิตย วิชญรักษ ๔.๑ การแตงเครื่องแบบขาราชการของพนักงานราชการ
การแตงเครื่องแบบขาราชการของพนักงานราชการ ใชเครื่องหมายอินทรธนูของ
พนักงานราชการสังกัด สพฐ. ลักษณะเปนเสน ๒ เสน ดูรายละเอียดในเวปไซด สพป.ยะลา เขต ๑
๔.๒ การประเมินวิทยฐานะชํานาญการและชํานาญการพิเศษ
การประเมินวิทยฐานะชํานาญการและชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ ว.๑๐
และ ว. ๑๗ ในชองผูบังคับบัญชาที่เปนสวนของ สพป.ยะลา เขต ๑ เปนผูลงนาม ใหเวนวางไมตองพิมพชื่อ
๔.๓ การคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจางประจํา ฯ
การคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจางประจํา ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลาม
ศึกษา พนักงานจางเหมาบริการ ครูอัตราจางหรือลูกจางชัว่ คราว เพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ มี
ผูสมัคร ๔๖๔ คน จํานวน ๑๒ วิชาเอก มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
๑) ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิสอบ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
๒) ประเมินประวัติและผลงาน วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
๓) สอบขอเขียนภาค ก. และภาค ข. วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
๔) สอบสัมภาษณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘
๕) ประกาศผล วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘
๔.๔ โครงการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
รางวัล”เพชรเสมายะลา เขต ๑” ประจําป ๒๕๕๘
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ไดแจงโรงเรียนและศูนย
เครือขายดําเนินการแลว ตามหนังสือ สพป.ยะลา เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๑๑๙/ ว ๒๒๓ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
๑) โรงเรียนสงศูนยเครือขาย วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒) ศูนยเครือขายสง สพป.ยะลา ๑ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓) สปพ.ยะลา ๑ ออกประเมิน วันที่ ๙ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
๔) ประกาศผล วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สําหรับบุคลากรกลุม “ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว (ในสํานักงาน/โรงเรียน)”
โรงเรียนและศูนยเครือขายไมตองสงเขาประเมิน เนื่องจาก สพป.ยะลา เขต ๑ ไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจาง
และใชกิจกรรมของโครงการเปนตัวดําเนินการประเมินเพื่อรับรางวัลเพชรเสมายะลา เขต ๑
ที่ประชุม

รับทราบ

-๔กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นางวัฒนา ทิพยภักดี ๔.๕ การโอนทุนการศึกษาภูมิทายาท ป ๒๕๕๗
ตามที่ สพฐ. ไดจัดสรรทุนการศึกษาภูมิทายาทตอเนือ่ ง ๓ ป ใหกับโรงเรียนขยายโอกาส
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๔๐ ทุน ปการศึกษา
๒๕๕๖จํานวน ๔๐ ทุน และปการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๓๖ ทุน และ สพป.ยะลา เขต ๑ ไดโอนเงินทุนดังกลาวเขา
บัญชีใหนักเรียนแตละคนแลวนั้น
ในการนี้ สพป.ยะลา เขต ๑ จึงขอใหโรงเรียนดําเนินการ รายงานขอมูลตามที่ไดมี
หนังสือแจงใหสถานศึกษาทราบแลว ดังนี้
๑. รายงานการใชจายเงินทุนของนักเรียนทุนการศึกษาภูมิทายาทแตละคน
(ทุนตอเนื่องปการศึกษา ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ โดยแนบสําเนาเงินคงเหลือในสมุดบัญชีธนาคารของนักเรียนที่ไดรบั
ทุนการศึกษาทุกคน)
๒. รายงานผลการเรียน เพื่อรับทุนในปการศึกษาถัดตอไป ตามหลักเกณฑที่กําหนด
หากไมเปนไปตามหลักเกณฑใหเสนอคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาภูมิทายาทในระดับสถานศึกษา และ
คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาภูมทิ ายาทในระดับเขตพืน้ ที่การศึกษาตามลําดับ พิจารณาเปนรายกรณี
๓. รายงานผลการศึกษาตอของนักเรียนทุนภูมิทายาทป ๒๕๕๕
๔.๖ การจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี สพป.ยะลา เขต ๑ ประจําป ๒๕๕๘
ดวย สพป.ยะลา ๑ กําหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี สพป.ยะลา เขต ๑
ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อใหลูกเสือ เนตรนารี มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ยึดมั่นในหลักคานิยมไทย ๑๒ ประการ
นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเปนผูนํา ผูตาม และอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข ระหวางวันที่
๒๓ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ คายลูกเสือชั่วคราวสวนขวัญเมือง เทศบาลนครยะลา
คําขวัญ “การลูกเสือ เพือ่ คุณธรรม นอมนําพระราชดํารัส พัฒนาคานิยมไทย
กาวไกลสูป ระชาคมอาเซียน” มีลูกเสือ เนตรนารี และผูบ ังคับบัญชาในสังกัด จํานวนทัง้ สิ้น ๑,๓๕๐ คน (ชวงชั้นที่๒)
ที่

ศูนยเครือขาย

ลูกเสือ/เนตรนารี

ผูบังคับบัญชา

รวม

1

ศูนยเครือขายเรืองวิทย

90

10

100

2

ศูนยเครือขายคุรุมิตร

90

10

100

3

ศูนยเครือขายรมเกลา

90

10

100

4

ศูนยเครือขายมิตรภาพ

90

10

100

5

ศูนยเครือขายสามพญา

99

11

110

6

ศูนยเครือขายไตรสัมพันธ

108

12

120

7

ศูนยเครือขายรามัน

90

10

100

8

ศูนยเครือขายดงตาล

90

10

100

9

ศูนยเครือขายลุม น้ําสายบุรี

108

12

120

หมายเหตุ

10 ศูนยเครือขายโกตาบารู

90

10

100

11 ศูนยเครือขายพญางาม

90

10

100

12 ศูนยเครือขายสันกาลาคีรี

90

10

100

13 ศูนยเครือขายกรงปนงั

90

10

100

รวมทั้งสิ้น

1,215

135

1,350

สิ่งทีล่ ูกเสือ เนตรนารี จะไดรบั (หมวด/คูมือ/เกียรติบัตร) และขอความรวมมือจากประธาน
ศูนยเครือขายไดแจงรายชื่อลูกเสือ เนตรนารี และผูบ ังคับบัญชา ไปยังกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่
๕ มีนาคม ๒๕๕๘
ผูรบั ผิดชอบกิจกรรมตาง ๆ ประกอบดวย
๑. กิจกรรมบุกเบิก
๑.๑ นางเบญจณี โลหะปณิธาน
ผอ.โรงเรียนบานยุโป ประธานกรรมการ
๑.๒ วาที่ ร.ต.ประสาร อุดมผล ครู โรงเรียนบานตะโละหะลอ
เลขานุการ
๒. กิจกรรมผจญภัย
๒.๑ นายประทีป ยาวงศ ผอ.โรงเรียนสลากกินแบงฯ
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายรุสมี ธนรงคกุล ครูโรงเรียนบานปาพอ
เลขานุการ
๓. กิจกรรมทางน้ํา
๓.๑ นายโดมร สุวารักษ ผอ.โรงเรียนบานเหนือ
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายอุสมาน ยามา ครูโรงเรียนบานยือโระ
เลขานุการ
๔. กิจกรรมเดินทางไกล
๔.๑ นายนัฎศาสตร เลาะแม ผอ.โรงเรียนบานสะเอะ
ประธานกรรมการ
๔.๒ นายพรรภิพงษ ชนะสงคราม ครูโรงเรียนบานสะเอะ
เลขานุการ
๕. กิจกรรมเดินตามรอยพอสานตอเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๑ นายอานนท แววสงา ผอ.โรงเรียนบานตะโละซูแม
ประธานกรรมการ
๕.๒ นายอิ้น พรหมจันทร ครูโรงเรียนบานเบญญา
เลขานุการ
คณะกรรมการฝายตาง ๆ
๑. ฝายสถานที่
๑.๑ นายบุญสง แววทองคํา ผอ.โรงเรียนบานบันนังบูโย
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายไพบูลย ดําสมุทร ผอ.โรงเรียนสันติวิทยา
เลขานุการ
๒. ฝายพิธีการ
๒.๑ นายดุสิต ณ สุวรรณ ผอ.โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายเกียรติ มันนะรัตน ครูโรงเรียนบานกาลูปง
เลขานุการ
๓. ฝายสวัสดิการและบริการ
๓.๑ นางวันเพ็ญ แซแต
ผอ.โรงเรียนบานทาสาป
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายสุบรรณ พละพึง ผอ.โรงเรียนบานบุดี
เลขานุการ

-๖๔. ฝายศาสนกิจ
๔.๑ วาที่ ร.ต.อับดุลรอแม การีอูมา ผอ.โรงเรียนบานตะโละหะลอ ประธานกรรมการ
๔.๗ การแขงกันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต ภาคฤดูรอน
ดวยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ ชัยวงศ) กําหนดจัด
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต ภาคฤดูรอน
ชวงที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
ชวงที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
โดยมีประเภทกีฬา ๕ ประเภท ประกอบดวย
๑. ฟุตบอลชาย อายุไมเกิน ๑๒ป/๑๕ ป / ๑๘ ป
ฟุตบอลชาย อายุไมเกิน ๑๒ป/๑๕ ป / ๑๘ ป/ ๒๐ ป หากมีทีมสมัครแขงขัน
ในแตละจังหวัดตั้งแต ๔ ทีมขึ้นไปใหดําเนินการแขงขันได (มีสิทธิสง หนวยสังกัดละ ๑ ทีม)
๒. วอลเลยบอลหญิง อายุไมเกิน ๑๒ ป/ ๑๕ ป/ ๑๘ ป
๓. เซปคตะกรอ ชาย / หญิง อายุไมเกิน ๑๒ ป / ๑๕ ป/๑๘ ป / ๒๐ ป
๔. วิ่ง ๓๑ ขา
ชวงที่ ๑ ระดับจังหวัด
๑. รับสมัครการแขงขัน ระหวางวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
๒. พิธีเปดการแขงขัน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดยะลา โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ ชัยวงศ) เปนประธาน
๓. จัดการแขงขันกีฬา/ คัดเลือกตัวแทนจังหวัด ระหวางวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดยะลา
ชวงที่ ๒ ระดับ จชต.
๔. จัดการแขงขันกีฬา ระหวางวันที่ ๑๘ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๕. พิธีปดการแขงขัน วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดยะลา
โดยมี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธาน
สําหรับ สพป.ยะลา เขต ๑ ไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันในระดับจังหวัด
และระดับ จชต. (รวม ๒ ครั้ง)
หนวยกีฬาในระดับจังหวัด ประกอบดวย
๑. สพฐ. (สพป.ยล.1 /ยล.2/ยล.3)
๒. สช.จังหวัด
๓. อาชีวศึกษาจังหวัด
๔. กศน.จังหวัด
๕. วชช.จังหวัด
๖. สพม.
๗. อุดมศึกษา
๘. ราชประชานุเคราะหและศึกษาสงเคราะห
ที่ประชุม

รับทราบ

-7กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
นายสมปอง ชูชื่น

๔.๘ งบลงทุนกระตุนเศรษฐกิจ

กรณีที่โรงเรียนไดรับงบลงทุนกระตุนเศรษฐกิจ ๓ เดือน สพฐ. กําหนดใหบันทึกความ
กาวหนาในระบบ GFMIS และกําหนดใหแนบเอกสารดังนี้
๑. ถาโรงเรียนทําสัญญาแลวใหสง ภายใน ๓ – ๕ วัน
๒. กําหนดใหมีภาพถาย พิกัด GPS ถายรูปภาพกอน – หลัง การดําเนินการ วันที่
ที่ดําเนินการ พรอมรายละเอียด สพป.ยะลา ๑ จะมีหนังสือแจงอีกครั้งนี้
๔.๙ รายงานสถานะการกอหนี้ผูกพัน/เบิกจาย งบลงทุน (คาครุภัณฑ,ที่ดินสิ่งกอสราง)
รายงานสถานะ การกอหนีผ้ ูกพัน/เบิกจาย งบลงทุน (คาครุภัณฑ,ที่ดินสิง่ กอสราง)ตั้งแต
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ (หนา ๑๔ – ๒๑)
สําหรับเอกสารการจัดซื้อจัดจางที่โรงเรียนสงให สพป.ยล.๑ เรียบรอยแลว ยังไมปรากฏในรายงานขางตน แสดงวาอยูใน
ขั้นระหวางดําเนินการ
๔.๑๐ งบดําเนินงานที่ สพป.ยล.๑ แจงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแลว
งบดําเนินงานที่ สพป.ยล.๑ แจงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแลว โรงเรียน
สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดทันที ทั้งนี้ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาทีส่ ั่งการ
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางปราณี อองหลี

ผูดําเนินการ
สพป.
โรงเรียน
สพป.
สพป.
ศูนยประสาน
สพป.
ศูนยประสาน
สพป.
ศูนยประสาน

๔.๑๑ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน
ปการศึกษา 255

ปฏิทินการดําเนินงานการจัดสอบ NT ปการศึกษา 2557
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
กิจกรรมการดําเนินงาน
กําหนดเวลา
การดําเนินงาน
สํารวจขอมูลโรงเรียน นักเรียน
พ.ย. 57
เสร็จสิ้น
จัดสงขอมูลจํานวนนักเรียน
14 พ.ย. 57
เสร็จสิน้
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานระดับเขตพื้นที่
ธ.ค. 57
เสร็จสิน้
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา 22 ม.ค. 58
เสร็จสิน้
สงรายชื่อครูและบุคลากรใหเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งเปน 27 ม.ค.-3 ก.พ. 58
คณะกรรมการ
ประชุมตัวแทนคณะกรรมการระดับศูนยประสานการสอบ 16 ก.พ. 58
และสนามสอบ
ประชุมคณะกรรมการทุกคนในศูนยประสานการสอบและ 17- 24 ก.พ. 58
คณะกรรมการประจําสนามสอบ
รับขอสอบจาก สพฐ.
17-18 ก.พ. 58
รับขอสอบจาก สพป.
25 ก.พ. 58
-

ผูดําเนินการ
กิจกรรมการดําเนินงาน
สนามสอบ รับขอสอบจากศูนยประสานการสอบ
สพป.
โรงเรียน
ศูนยประสาน
ศูนยประสาน

สพป.
สพป.
สพป.
สพป.

กําหนดเวลา
26 ก.พ. 58
กอนการสอบ
26 ก.พ. 58
26 ก.พ. 58
26 ก.พ. 58
27 ก.พ. 58

การดําเนินงาน
-

รับเกณฑการตรวจใหคะแนนขอสอบเขียนตอบจาก สพฐ.
ดําเนินการสอบ
รับกระดาษคําตอบคืนจากสนามสอบหลังจากสอบเสร็จ
รับเกณฑการใหคะแนนขอสอบเขียนตอบ จาก สพป./
ตรวจขอสอบเขียนตอบ/บันทึกคะแนนในกระดาษคําตอบ/
สงขอสอบพรอมกระดาษคําตอบใหเขตพื้นที่
สงกระดาษคําตอบไปยังสวนกลาง
28 ก.พ.- 6 มี.ค.
58
รับผลการประเมินจากสวนกลางผานระบบ EPCC
เม.ย. 58
สงผลการประเมินไปยังโรงเรียน
เม.ย. 58
สรุปรายงานผล
พ.ค. 58

-

-

๔.๑๒ การประเมินโดยใชขอสอบกลาง ปการศึกษา 2557
จากประกาศเรือ่ ง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2557 ใหใชขอสอบกลางของนักเรียนแตละคนเปนสวนหนึ่งของการตัดสิน
ผลการเรียน คิดเปนรอยละ 20 ของคะแนนสอบปลายปในระดับชั้นและกลุม สาระการเรียนรู ดังนี้
ชั้น ป.2 กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย
ชั้น ป.4-5 กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ชั้น ม.1-2 กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ และ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
การดําเนินการ สพฐ.โดยสํานักทดสอบทางการศึกษาจะสงขอสอบในตัวชี้วัดที่สําคัญใน
แตละระดับชั้น/กลุมสาระการเรียนรูให สพป. กลุมสาระละ 100 ขอ พรอมกําหนดโครงสรางขอสอบมาให สพป.
จะตองคัดเลือกขอสอบตามโครงสรางที่กําหนด จัดชุดขอสอบ และสงขอสอบให โรงเรียนดําเนินการสอบพรอมกันทั้งเขต
พื้นที่การศึกษา
ผูดําเนินการ
กิจกรรมการดําเนินงาน
สพป.
สํารวจขอมูลโรงเรียน นักเรียน
โรงเรียน
จัดสงขอมูลจํานวนนักเรียน
สพป.
แตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานระดับเขตพื้นที่
การศึกษา คณะกรรมการคัดเลือกขอสอบ ตรวจเยี่ยม
สนามสอบ และคณะกรรมการศูนยประสานการสอบ
โรงเรียน
แตงตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ
สพป.
ประชุมชี้แจงตัวแทนคณะกรรมการจากศูนยประสาน
การสอบ
ศูนย
ประชุมชี้แจงตัวแทนคณะกรรมการในศูนยประสาน
ประสาน
การสอบ

กําหนดเวลา
พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
ก.พ. 58

การดําเนินงาน
เสร็จสิ้น
เสร็จสิ้น
-

ก.พ. 58
ก.พ. 58

-

มี.ค. 58

-

ผูดําเนินการ
กิจกรรมการดําเนินงาน
สพป.
รับขอสอบและคูมือการจัดสอบจาก สพฐ.
สพป.
คัดเลือกขอสอบตามโครงสราง จัดชุดขอสอบ
สพป.
จัดพิมพขอสอบ จัดทํากระดาษคําตอบ ทําแบบ
บันทึกคะแนน สําเนาลงแผน CD
โรงเรียน
รับขอสอบจาก สพป. และจัดทําสําเนาขอสอบตาม
จํานวนนักเรียนแตละระดับชั้น
โรงเรียน
ดําเนินการสอบ
โรงเรียน
สพป.

รายงานผลการจัดสอบ
รายงานผลการดําเนินการสอบ และการใชขอสอบ
กลางสง สพฐ.

กําหนดเวลา
3 ก.พ. 58
21-22 ก.พ. 58
23-27 ก.พ. 58

การดําเนินงาน
-

9 มี.ค. 58

-

17-18 มี.ค.
58
20 มี.ค. 58
เม.ย. 58

-

๔.๑๓ การประเมินนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 2557
สพฐ.ดําเนินการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็กปฐมวัยมาอยางตอเนือ่ ง โดยจัด
ใหมีการประเมินนักเรียนทีจ่ บหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทุกรอบสองปการศึกษา
ปการศึกษา 2557 สพฐ.ไดกําหนดประเมินโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางดังนี้
1. โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย
1.1 โรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัด คือ โรงเรียนอนุบาลยะลา ประเมินนักเรียน 12 คน
1.2 โรงเรียนอนุบาลประจําเขตพื้นที่การศึกษา คือ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ ประเมิน
นักเรียน 12 คน
1.3 โรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบไดแก โรงเรียนบานธารน้ําผึ้ง โรงเรียนบานโกตาบารู
โรงเรียนบานกรงปนัง ประเมินนักเรียนโรงเรียนละ 6 คน
1.4 โรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบเครือขาย ไดแก โรงเรียนบานทาสาป โรงเรียน
นิบงพัฒนา โรงเรียนบานรามัน และ โรงเรียนบานสะเอะ ประเมินนักเรียนโรงเรียน
ละ 6 คน
1.5 โรงเรียนทั่วไป จํานวน 8 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานสาคอ โรงเรียนบานนาเตย
โรงเรียนบานบาตัน โรงเรียนบานจะรังตาดง โรงเรียนบานตลาดลําใหม โรงเรียน
พัฒนาบาลอ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา โรงเรียนบานตะโละหะลอ
2. โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 4 โรงเรียน คือ
โรงเรียนพิกุลศาสนวิทยา โรงเรียนอามานะวิทยานุสรณ โรงเรียนดารุลฮูดาวิทยา โรงเรียนศานติธรรม
แนวทางการประเมิน สพฐ.ไดสง เครือ่ งมือมาให ใหโรงเรียนที่เปนกลุม ตัวอยางแตงตัง้
คณะกรรมการประเมินในโรงเรียน ซี่งประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนาสายชั้นปฐมวัยหรือครูปฐมวัยชั้น
อื่นหรือครูวิชาการ และครูประจําชั้นปฐมวัยในหองทีป่ ระเมิน รวมเปน 3 คน โดยครูประจําชั้นทําหนาที่จัด
ประสบการณและใหขอมูลพัฒนาการของนักเรียนกลุมตัวอยาง รวมทั้งรวมตรวจสอบความสอดคลองของผลการ
ประเมินกับสภาพจริง และรายงานผลการประเมินมายังเขตพื้นที่การศึกษา

-๑๐-ประชุมครูปฐมวัยเพื่อชี้แจงรายละเอียดการประเมินในวันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมบุหงาตันหยง
-ประเมินนักเรียนวันที่ 9-12 มีนาคม 2558
-รายงานผลวันที่ 13 มีนาคม 2558
4.๑๔ การประเมินโรงเรียนอนุบาลประจําเขตพื้นที่ โรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ
โรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบเครือขาย
เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานของโรงเรียนที่เปนตนแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สํานักงานเขตพื้นที่ เปนการประกันคุณภาพการดําเนินงานของโรงเรียนใหเปนไปตามองคประกอบและตัวบงชี้ตามแนว
ดําเนินงานโรงเรียน
แนวทางการประเมิน เขตพื้นทีก่ ารศึกษาจะแตงตัง้ คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่
การศึกษาลงไปประเมินตามองคประกอบ ๕ องคประกอบที่ สพฐ.กําหนด โดยกําหนดประเมินใหแลวเสร็จภายใน
31 มีนาคม 2558 รวบรวมผลเสนอตอ สพฐ.เพื่อนําไปใชในการวางแผนการพัฒนาโรงเรียนแกนนําและโรงเรียนทั่วไป
ที่จัดการศึกษาปฐมวัยตอไป
เครื่องมือประเมิน ประกอบดวย 5 องคประกอบ 20 ตัวบงชี้ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
องคประกอบที่ 2 การใชและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
องคประกอบที่ 3 การจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู
องคประกอบที่ 4 การใหบริการ
องคประกอบที่ 5 การพัฒนาเด็กทุกดานอยางสมดุลตามศักยภาพ
๔.๑๕ การสงขอรับการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอย
ปการศึกษา 2557
โรงเรียนที่ยังไมผานการประเมินเพือ่ ขอรับตราบานนักวิทยาศาสตรนอย ใหสง ผลการ
จัดกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอ ย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ประกอบดวย
1. บันทึกการจัดกิจกรรมใน logbook 20 กิจกรรม
2. โครงงานปฐมวัย จํานวน 2 โครงงาน
๔.๑๖ การรายงานผลการดําเนินงานตามจุดเนนพัฒนาผูเรียน ตามนโยบายในการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2557
- สพฐ.จะเปดระบบออนไลนใหดาวนโหลดเครื่องมือประเมินนักเรียนและรายงานผล
การประเมินตามจุดเนน ตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ 2558 และใหโรงเรียนตองดําเนินการกรอกขอมูลผลการ
ประเมินนักเรียนใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558 โดยรายงานขอมูลไดที่ www.CURRICULUM51.NET
หรือ http://school.stabdb.com
- สพป.ยะลา เขต 1 ไดจัดทํา CD เครื่องมือประเมินผูเรียนตามจุดเนนดังกลาวโดย
เพิ่มเครื่องมือประเมินมิตทิ ี่ 3 การอาน เนื่องจาก สพฐ.ไมไดจัดทําเครื่องมือสวนนี้ให

-๑๑-

- ปญหาที่พบในการรายงานทีผ่ านมา พบวา จํานวน(เปาหมาย) ในชั้นเดียวกัน
ประเมินแตละตัวชี้วัดจํานวนไมเทากัน จึงขอใหโรงเรียนทุกโรงประเมินนักเรียนแตละคนใหครบทุกตัวชี้วัด
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมนโยบายและแผน
นางพัชรียา ปรีดางกูร ๔.๑๗ สพฐ. มอบนโยบายการบริหารงบประมาณรายจายป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ตามแผนงานและโครงการงบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ผานระบบ
VDO.Conference
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ เวลา ๑๔.๐๐ น. ซึ่ง สพป.ยะลา ๑ ไดแจงใหผูบริหาร
สถานศึกษาและผูเ กี่ยวของเขารับชมการประชุมผานระบบออนไลน ที่เว็บไซต www.plan.obec.go.th ซึ่งสรุป
ไดดังนี้
งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่ กอสรางที่ สพฐ. ไดจัดสรรงบประมาณ แบงเปน
๓ กลุม ไดแก
๑. งบประมาณเหลือจายป ๒๕๕๗ (งบกันเหลือ่ มป)
๒. งบประมาณประจําป ๒๕๕๘ (งบปกติ)
๓. งบกลาง งบกระตุนเศรษฐกิจ ๒ ครั้ง
จากการตรวจสอบพบวาการกอหนี้ผูกพัน และการเบิกงบประมาณ ของ สพฐ. อยูในลําดับเกือบสุดทาน
มาตรการเรงรัดการใขจายงบประมาณป ๒๕๕๘ (ของคณะกรรมการติดตาม
เรงรัดการใชจา ยงบประมาณภาครัฐ)
๑. รายการที่ลงนามในสัญญาแลว ใหเรงดําเนินการ และเบิกจายงบประมาณ
๒. รายการที่ไดรับจัดสรรในไตรมาสที่ ๑ และอยูในกระบวนการจัดซือ้ จัดจางแลว
ใหเรงรัดกอหนี้ใหได ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘
๓. รายการที่ยังไมไดดําเนินการ ใหลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘
รายการที่ตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหลงนามในสัญญาใหได ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ใหกรมบัญชีกลาง
รวบรวมรายชื่อ พรอมปญหาอุปสรรคเสนอตอกรรมการ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘
มาตรการบริหารงบประมาณของ สพฐ.
๑. เรงรัดใหทุกสํานัก ดําเนินการจัดสรรงบประมาณ คาดวาจะดําเนินการจัดสรร
ใหครบทุกรายการ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
๒. แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม เรงรัดการกอหนีผ้ ูกพัน งบลงทุน
๓. จัดทําระบบติดตามงบประมาณ โดยใหโรงเรียนที่ไดรับจัดสรรรายงานผล
การดําเนินงานผานเว็บไซตออนไลนที่ สพฐ.กําหนด
๔. จัดใหมเี จาหนาที่ใหคําปรึกษาหารือ และใหคําแนะนําเกี่ยวกับสภาพปญหาที่
เกิดขึ้น
๕. จัดทําปฏิทินการเรงรัดติดตามงบประมาณ จัดทํารายการเปรียบเทียบแตละ
หนวยเบิกจายและปรับแผนการเรงรัดติดตามงบประมาณ เพื่อใหสอดคลองกับการติดตามภาครัฐ เปาหมายที่กําหนด
๖. กรณีโรงเรียนมีปญหา/สงคืนงบประมาณ ใหเรงรายงานให สพฐ.ทราบ เพื่อจะ
ไดรวบรวมขอมูล ปญหาอุปสรรค รายงานตอสํานักงบประมาณ และเสนออนุมัติตอ ครม.ตอไป

-๑๒-

ปญหาและอุปสรรค
๑. ความผิดพลาดเรื่องรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณ เชน ลงรายการผิด
ชื่อโรงเรียน สลับเขตพื้นที่การศึกษา
๒. การจัดงบประมาณซ้ําซอน ซ้ําโรงเรียน บางรายการตองขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลงตอ ครม.
๓. บุคลากรขาดความรู ความชํานาญ ดานการจัดซื้อจัดจาง และการจัดทํา
ราคากลาง
๔. ปญหาราคาน้ํามันปรับลด ครม. มีมติปรับลดราคาคางานกอสราง โรงเรียน
ตองจัดทําราคากลางใหม
๕. การกอหนี้ และการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายของรัฐบาล
๖. ราคากลางที่ สพฐ.จัดทําขึ้น ไมสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
๔.๑๘ มาตรการการบริหารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
สพฐ. กําหนดมาตรการการบริหารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก (หนังสือ สพฐ.ที่ ๐๔๐๖/ว ๒๘๒ ลงวันที่
16 กุมภาพันธ ๒๕๕๘) สําหรับสถานศึกษา
๑. แตงตั้งคณะกรรมการ กํากับ ติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน
๒. ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณใหสอดคลองกับสภาพความจําเปนขาดแคลน
ของโรงเรียน
๓. ดําเนินการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน และแผนการเบิกจายงบประมาณ
๔. ประมวลภาพรวม สรุป รายงานผลตอหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
๕. บันทึกภาพ กอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ ภายหลังดําเนินการ
๖. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
ฉบับ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด
๗. รายงานผลการดําเนินงานตาง ๆ ตามที่ สพฐ. แจงใหรายงานอยางรวดเร็วและ
เปนปจจุบัน
๔.๑๙ การรายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ผานเว็บไซตออนไลน
สพฐ. ไดแจงใหโรงเรียนรายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ผานเว็บไวตออนไลน
http://budget58-report.jobobec.in.th โดยรายงานเปนระยะ ๆ จนกวาจะดําเนินการเบิกจายงบประมาณเสร็จสิ้น
จากการตรวจสอบ ปรากฏวาโรงเรียนหลายโรงดําเนินการกอหนี้ผกู พันและเบิกจาย
งบประมาณแลว แตยังไมไดรายงานขอมูลในระยยเว็บไซตออนไลน จึงขอใหโรงเรียนกําชับเจาหนาที่ใหรายงานขอมูล
ใหเปนปจจุบัน เพื่อ สพฐ. จะไดรายงานขอมูลใหรัฐบาลรับทราบตอไป
4.20 การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง งบกระตุนเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒
สพป.ขอความรวมมือโรงเรียนเรงดําเนินการจัดซื้อจัดจาง กรณีไมสามารถดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางไดจากหลาย ๆ กรณี ขอใหโรงเรียนรายงานขอมูลพรอมชี้แจงสภาพปญหาให สพป.ยะลา ๑ ทราบโดย
ดวน เพื่อจะไดรายงานให สพฐ.ทราบตอไป

-๑๓ที่ประชุม

รับทราบ

สมาพันธครูจังหวัดยะลา
นายมนพ บุญทวิโรจน สมาพันธครูจะมีการประชุมที่ กอ.รมน. ภาค 4 สวนหนา ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
โดย กอ.รมน. ไดขอความรวมือใหผูบริหารสถานศึกษาประสานครูใหปฏิบัติตาม MOU
โดยเครงครัด
ระเบียบวาระที่ ๕
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไมม-ี
เรื่องอื่น ๆ

รองฯเอกรัฐ สมจิต
ประธาน

๑. การตรวจสอบเครือ่ งหมายวูดแบด
๒. ในวันพรุงนี้ ผอ.สพป.ยล.๑ จะเขาประชุม กคศ. โดยทีป่ ระชุมจะพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี้
- การเยียวยาทายาทผูเสียชีวิตจากเหตุการณ เชน คูสมรส , บุตร , พอ – แม ใหไดรับ
สิทธิคารักษาพยาบาล
- การเยียวยาในการเปนขาราชการของทายาท
- คาจัดงานศพ ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท
๓. การสอบ ผอ.ร.ร. , รอง ผอ.ร.ร. ขอแยกขอสอบในระดับ จชต.

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

จันทรัช พรหมรูปสวย
ผูจดรายงานการประชุม
(นางจันทรัช พรหมรูปสวย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
วรรณี ปูเพ็ชร
(นางวรรณี ปูเพ็ชร)
ผูอํานวยการกลุม อํานวยการ

ผูตรวจรายงานการประชุม

