รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ครั้งที่ ๓ ประจําป ๒๕๕๗
วันเสารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ โรงแรมหาดใหญรามา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
***************
ผูมาประชุม
๑. นายอาดุลย พรมแสง
๒. นายสุทรรศน ซุนจาย
๓. นายจีรยุทธ วิชญรักษ
๔. นายจัตุรงค สัสดี
๕. นางภัทราพร ศิริโภคา
๖. นายณรงค ศรีละมุล
๗. นายเอกรัฐ สมจิตร
๘. นายอมร ประวัติกุล
๙. นายมนูญ พืชสะกะ
๑๐. นางพวงนิตย วิชญรักษ
๑๑. นางพัชรียา ปรีดางกูร
๑๒. นางวรรณี ปูเพ็ชร
๑๓. นางวัฒนา ทิพยภักดี
๑๒. นายสมปอง ชูชื่น
๑๓. นางอรเพ็ญ ทองชวย
๑๔. 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
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.กลุมนโยบายและแผน
ผอ.กลุมอํานวยการ
แทน ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.กลุมบริหารงานการเงิน ฯ
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
หัวหนาศูนยสง เสริมอิสลาม
จํานวน ๔๖ คน
จํานวน ๕๓ คน
จํานวน ๑๐ คน

ผูไมมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
ผูเขารวมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

นายดุลยฤทธิ์ มาเส็ม
นายสมพงษ ปานเกลา
นายอัคครัญ บากา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานจือนือแร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานยุโป

ติดราชการ
ติดราชการ

นางวัลลภา นัคราเรือง
นางอรอนงค เมืองฝาย
นางกุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ
นายกัมปนาท จูฑังคะ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
ศึกษานิเทศก

-๒กอนระเบียบวาระการประชุม
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ มอบบัตรเกียรติคุณให
สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพนักเรียนในระดับชาติ (O-NET) ชั้น ป.๖ เปนไปตามบันทึกขอตกลง (MOU)
ปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๖ โรงเรียน คือ
๑. โรงเรียนบานตาโละ
๒. โรงเรียนคีรบี ูรวัฒนา
๓. โรงเรียนบานเจาะบือแม
๔. โรงเรียนบานบูเกะบือราแง
๕. โรงเรียนบานเหนือ
๖. โรงเรียนบานตนหยี
นายอาดุลย พรมแสง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ผอ.สพป.ยล.๑

๑. ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษาทั้ง ๖ ที่ไดพัฒนาการจัดการศึกษาตามคํารับรอง
(MOU) การจัดทํา MOU รอบปทผี่ านมาเนนเปาหมายในการทํางานรวมกัน ขอให
สถานศึกษาพยายามทําขอมูลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ใหดียงิ่ ขึ้น และหัวใจของการจัด
การศึกษาคือ
๑) คุณภาพ ดูที่สติปญญาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
๒) คุณธรรมจริยธรรม พฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค
๓) สุขภาพอนามัย รางกายแข็งแรง เหมาะสมตามวัย
๒. ในรอบปที่ผานมา การพิจารณาความดีความชอบ เนนผลการสอบ O-Net เปนหลัก
ในการพิจารณาความดีความชอบโควตา สพป.ยะลา ๑ สําหรับผูบ ริหารระดับเชี่ยวชาญ
สพฐ. เปนผูพจิ ารณา ในสวนของโควตา ศอ.บต. ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม
คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนคงจะออก สําหรับในปหนาจะขอขั้น ศอ.บต.ขั้นต่ําประมาณ
๒๒ % หรือมีแนวคิดวาจะขอเปน ๓ ขั้น หรือ ๔ ขั้น ขอใหผูอํานวยการโรงเรียนทุก
คนทํางานใหมีความสุข ไมตองเปนหวงเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
๓. การแกไขปญหาอัตรากําลัง สพฐ. มีกําหนดการแลวแตยงั ไมประกาศใช มีตําแหนงวาง
๓๔ ตําแหนง โดยจะเปดสอบจากพนักงานราชการเปนครูผูชวย โรงเรียนที่ขาดแคลนครู
จะนําตําแหนงวางที่ไดรบั ไปชดเชย หลังเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จะเปดสอบโดยกําหนด
สอบขอเขียน ๕๐ คะแนน และสัมภาษณ ๕๐ คะแนน
๔. ผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรอง สพฐ.จัดสรรเงินโบนัสให สพป.ยล.๑ จํานวน
๔ ลานกวาบาท ขณะนี้อยูระหวางแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร คาดวาประมาณ
สัปดาหหนา สพป.ยล.๑ จะโอนเงินโบนัสให
๕. สพป.ยล.๑ มีโครงการจะพาบุคลากรในเขตไปศึกษาดูงานและลองแกงที่หนานมดแดง
จังหวัดพัทลุง ประมาณ วันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ สําหรับผูบริหารสถานศึกษา

-๓มอบกลุม บริหารงานบุคคลจัดทําโครงการ สวนโครงการไปตางประเทศของผูบริหาร
มี ๒ โปรแกรม คือ
๑) ประเทศลาว
๒) แคชเมียร ประเทศอินเดีย คาใชจายประมาณสามหมื่นกวาบาท
ทริปละ ๒๐ คน ประมาณเดือนมิถุนายน ๕๗ หลังจากประเมิน สมศ.เสร็จ
๖. สพป.ยล.๑ ไดมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมใหญ ๆ ๒ กิจกรรม ดังนี้
๑) การจัดงานวันครู
- จะจัดใหมีการแขงขันกีฬาของครูกอนงานวันครู ๒ – ๓ วัน
- จัดนักรองดังมาแสดงในงานชวงกลางคืน ไมมีการแสดงของครูเครือขาย
- ประกวดลีลาศ (มอบกลุมอํานวยการและกลุม สงเสริม)
๒) กิจกรรมเขาคายลูกเสือ ชั้น ป.๕ – ป.๖ ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ยล.๑
จัดรวมครั้งเดียว เพื่อจะไดไมตองนําเด็กไปเขาคายทีอ่ ื่น
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ (WWW.yala.1.go.th)

ที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องแจงเพื่อทราบ

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายมนูญ พืชสะกะ

๔.๑ ผลการประเมิน NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

การประเมิน NT เปนการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพผูเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๖ ของนักเรียนชั้น ป.๓ ซึง่ สพฐ.กําหนดใหเขตพื้นที่ดําเนินการโดยใชเครื่องมือที่
เปนแบบทดสอบวัดความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล ซึ่งผลการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ มีดังนี้
ผลการประเมินความสามารถแตละระดับของระดับเขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด และ
ประเทศ ดังนี้
ความสามารถ
ดานภาษา
ดานคํานวณ
ดานเหตุผล
รวม ๓ ดาน

ระดับเขตพื้นที่
๔๑.๔๓
๓๒.๗๑
๓๗.๓๑
๓๗.๑๕

จังหวัด
๔๒.๕๐
๓๕.๐๖
๓๗.๘๐
๓๘.๔๕

สังกัด
๕๐.๔๒
๓๖.๗๐
๔๕.๒๐
๔๔.๑๑

ประเทศ
๕๑.๒๒
๓๖.๙๔
๔๖.๐๓
๔๔.๗๓

-๔ผลการประเมินความสามารถแตละระดับของระดับเขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด และ
ประเทศ ดังนี้
ความสามารถ
ดานภาษา
ดานคํานวณ
ดานเหตุผล
รวม ๓ ดาน

ระดับเขตพื้นที่
๔๑.๔๓
๓๒.๗๑
๓๗.๓๑
๓๗.๑๕

จังหวัด
๔๒.๕๐
๓๕.๐๖
๓๗.๘๐
๓๘.๔๕

สังกัด
๕๐.๔๒
๓๖.๗๐
๔๕.๒๐
๔๔.๑๑

ประเทศ
๕๑.๒๒
๓๖.๙๔
๔๖.๐๓
๔๔.๗๓

ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่แสดงจํานวนนักเรียนในระดับตาง ๆ ของความสามารถ
แตละดานมีดังนี้
ความสามารถ
ดานภาษา
ดานคํานวณ
ดานเหตุผล

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มผี ลการประเมินอยูในระดับตาง ๆ
ปรับปรุง
พอใช
ดี
๔๑.๓๒
๓๒.๘๐
๑๘.๔๒
๒๐.๗๓
๕๑.๔๗
๑๙.๕๖
๓๕.๐๑
๓๖.๕๓
๒๐.๓๒

ดีเยี่ยม
๗.๔๕
๘.๒๔
๘.๑๔

นายกัมปนาท จูฑังคะ ๔.๒ ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลง (MOU) ปการศึกษา ๒๕๕๖
สรุปผลการดําเนินงาน MOU ปการศึกษา ๒๕๕๖
๑) รูปแบบการติดตามประเมินผล
๑.๑ โรงเรียนประเมินตนเอง
๑.๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเมิน
๒) เกณฑการประเมินใช ๕ ระดับการปฏิบัติ
๕ = ดีมาก , ๔ = ดี , ๓ = ปานกลาง , ๒ = นอย , ๑ = นอยที่สุด
๓) ผลการดําเนินงานของโรงเรียนโดยภาพรวม
๓.๑ โรงเรียนทุกโรงมีการดําเนินงานตาม MOU ทั้ง ๑๒ ขอ
อยูในระดับดี เฉลีย่ รอยละ ๗๒
อยูในระดับดีมาก เฉลี่ยรอยละ ๒๒
อยูในระดับปานกลาง เฉลี่ยรอยละ ๖
๓.๒ ผูบริหารโรงเรียนทุกคนอยูป ฏิบัติงานในโรงเรียน บริหารจัดการงบประมาณ
เปนไปตามระเบียบราชการ และบุคลากรไดรบั การนิเทศทุกคน
๔) ขอเสนอแนะ
๔.๑ ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนใหเปนระบบที่ถาวรและ
ตอเนื่อง
๔.๒ Best Practice ควรทําทุกชั้นและทุกคนมีสวนรวม ควรเนน ๘ กลุมสาระ

-๕๔.๓ บันทึกขอตกลง(MOU) ปการศึกษา ๒๕๕๗ และพิธีลงนาม
ประธานศูนยเครือขายทัง้ ๑๓ ศูนย รวมลงนามขอตกลงกับทานผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จํานวน ๑๒ ขอ
๔.๔ บันทึกขอตกลง(MOU) ปการศึกษา ๒๕๕๗ และพิธีลงนาม
ประธานศูนยเครือขายทัง้ ๑๓ ศูนย รวมลงนามขอตกลงกับทานผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จํานวน ๑๒ ขอ
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
นายสมปอง ชูชื่น

๔.๔ การเบิกจายเงินงบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕๕๗

สพป.ยล.๑ ไดแจงการจัดสรรและโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณใหโรงเรียนในสังกัด
แลว เพื่อใหโรงเรียนไดดําเนินการสงเอกสารการเบิกเงินและดําเนินการตามวัตถุประสงค แยกเปนงบดําเนินงาน ๑๒
รายการ งบลงทุน ๘ รายการ ดังนี้
งบดําเนินงาน จัดสรรใหโรงเรียน ๖,๖๕๐,๖๐๐ บาท กอหนี้ผูกพัน ๒๒๒,๐๐๐
บาท เบิกจาย ๑,๒๔๒,๗๒๐ บาท คงเหลือ ๕,๑๘๕,๘๘๐ บาท เอกสารแนบหมายเลข ๑ (หนา ๑๖ – ๑๙)
งบลงทุน จัดสรรใหโรงเรียน ๓๐,๒๔๘,๙๐๐ บาท กอหนี้ผูกพัน ๔,๗๙๙,๓๐๐ บาท
เบิกจาย ๕๕๓,๖๖๔ บาท คงเหลือ ๒๔,๘๙๕,๙๓๖ บาท เอกสารแนบหมายเลข ๒ (หนา ๒๐)
๔.๕ การยืม / เบิกจาย เงินงบกลาง(คารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตร)
และเงินงบประมาณ
การยืม การเบิกจายเงินงบกลาง คารักษาพยาบาล, การศึกษาบุตร และเงิน
งบประมาณเพื่อดําเนินการตามโครงการฯ ขอใหโรงเรียนระบุกิจกรรมยอยใหเรียบรอย กอนสงเอกสารให สพป.ยล.๑
๔.๖ งบประมาณที่รอการโอนเปลี่ยนแปลงจาก สพฐ.
งบประมาณทีร่ อการโอนเปลี่ยนแปลงจาก สพฐ .และยังไมไดเบิกเงิน ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๕๗ คือ คาจางครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ , คาจางครูวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร และคาตอบแทนจางครู
รายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
๔.๗ คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต ตั้งแตวันที่
๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ยังไมเบิกจายและอยูร ะหวางรอการจัดสรรและโอนเปลี่ยนแปลงจาก สพฐ.
๔.๘ คาจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
คาจางเจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยเดือนเมษายน งบประมาณมาแลว จะโอนให
สัปดาหหนา

-๖ผอ.สพป.ยล.๑

ขอใหสถานศึกษาวางเบิกเงินงบประมาณตามปฏิทินที่กําหนด หากพนกําหนเวลาจะไมอนุมัติ
ใหเบิกเงินงบประมาณ

ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมนโยบายและแผน
นางพัชรียา ปรีดางกูร

๔.๙ เรื่องปฏิทินการจัดกิจกรรมโครงการแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่ไดแจงผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง ไดศึกษาทิศทางการจัดการศึกษา และ
การดําเนินงานโครงการ/กิ จกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ สพป.ยล.๑ ถายทอดสู
บุคลากรในสถานศึกษา และใชแผนปฏิบัติการของ สพป.ยล.๑ เปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ และ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตอไป และกลุมนโยบายและแผนได
จัดวางเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไวหนาเว็ปไซต http://www.yala1.go.th แลวนั้น
เพื่ อ ให ผู บ ริ ห าร และครู ข องสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ทุ ก โรง ได รั บ ทราบระยะเวลา
ดําเนินการของ แตละกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการดังกลาวที่ชัดเจน เพื่อการเตรียมความพรอมในการเขา
รวมกิ จกรรม/โครงการในส วนที่ เกี่ยวของ กลุมนโยบายและแผน จึ งไดจัดทําปฏิทิ นการจัดกิจกรรมโครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ จัดวางประชาสัมพันธไวหนาเว็ปไซต สพป.ยล.๑ ดวยแลว
๔.๑๐ เรื่องการจัดทําขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
๑) การจัดเก็บขอมูลพื้นฐานสิ้นปการศึกษา ๒๕๕๖ (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)
ตามที่ไดแจงโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ดําเนินการบันทึกขอมูลพื้นฐานสิ้นปการศึกษา
๒๕๕๖ เปนรายบุคคลในระบบ DMC (http://portal.bopp-obec.info/obec56/) ระหวางวันที่ ๒๐ มีนาคม – ๒๐
เมษายน ๒๕๕๗ และตรวจสอบยืนยันขอมูลใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ นั้น
จากการตรวจสอบการบันทึกและยืนยันขอมูลดังกลาวของโรงเรียน ณ วันที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๕๗ พบวาโรงเรี ยนสวนใหญ (๘๐%) ยังไมเ ขาไปตรวจสอบและยืนยันขอ มูล กลุ มนโยบายไดเขาไป
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขขอมูลและยืนยันใหแลว จํานวน ๓๓ โรง (๓๐%) มี ๑๔ โรงเรียนกรอกขอมูลไมครบถวน(
สวนใหญขาดขอมูล GPA) สําหรับขอมูล O-Net, NT ทางกลุมนโยบายและแผนจะเปนผูอัพโหลดลงในระบบ DMC
ใหเอง
๒) การตรวจสอบปรับปรุงขอมูลอาคารและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๗
ตามที่ไดแจงใหโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ตรวจสอบปรับปรุงขอมูลอาคาร
สิ่งกอสรางในระบบออนไลน ระหวางวันที่ ๒๐ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ นั้น เนื่องจาก สพฐ. ไดปดระบบเพื่อ
ปรับปรุงยังไมแลวเสร็จ หากระบบเปดเมื่อใด ทางกลุมนโยบายและแผนจะแจงใหโรงเรียนทราบและดําเนินการอีกครั้ง
หนึ่ง
การจัดทําขอมูลทั้ง ๒ รายการ หากมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ใหติดตอ
เจาหนาที่กลุมนโยบายและแผน คุณวราภรณ วัฒนกุล / ๐๘ ๙๔๖๘ ๙๔๒๖)

-๗๔.๑๑ เรื่องการจัดสรรงบประมาณสําหรับสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
๑. งบประมาณที่อนุมัติโอนจัดสรรใหสถานศึกษาแลว ในชวงไตรมาสที่ ๒
๑.๑ คาติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซอมแซมระบบไฟฟา ๕ โรงเรียน
(รร.นิบงชนูปถัมภ/บานทาสาป/บานกอตอตือระ/บานเจาะมือแม/สันติวิทยา /เบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในวันที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๑.๒ คาสื่อและวัสดุการศึกษาโรงเรียนดีศรีตําบล ๒๑ โรงเรียน (เบิกจายให
เสร็จสิ้นภายในพฤษภาคม ๒๕๕๗)
๑.๓ ค า ใช จ า ยในการสอบวั ด ระดั บ ความสามารถภาษาอั ง กฤษเที ย บเคี ย ง
มาตรฐานสากล โรงเรียนมาตรฐานสากล จํานวน ๒ โรงเรียน (อนุบาลยะลา /นิบงชนูปถัมภ)
๑.๔ โครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศ ใหกับนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน ๑ โรงเรียน (บานจะกวะ)
๑.๕ โครงการพัฒนาสภาพแวดลอม กอสรางรั้ว และถนนภายในโรงเรียน :
กอสรางรั้ว และประตูโรงเรียน จํานวน ๙ โรงเรียน
๑.๖ โครงการพัฒนาหมูบานครูแบบยั่งยืน : ปรับปรุงซอมแซมบานพักครู
จํานวน 8 โรง และปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งกอสรางที่ชํารุดทรุดโทรม จํานวน 10 โรงเรียน
*** ขอใหโรงเรียนที่ไดรับการอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณตามรายการที่ไดแจงจัดสรรแลว ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ทั้งนี้ ขอใหเรง
กอหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาจางหรือบันทึกการจาง ตามระยะเวลาที่ สพป./สพฐ.กําหนด
๒. งบประมาณที่ไดรับแจงจัดสรร
๒.๑ คากอสรางอาคารเรียน แบบ ๑๐๘ ล/๓๐ จํานวน ๒ โรงๆ ละ
๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท (อนุบาลยะลา/บานรามัน)
๒.๒ คาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งกอสรางอื่น และ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูในโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวมและโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน ๓ โรง
(โรงละ ๗๐,๐๐๐ บาท)
*** ขอใหโรงเรียนเตรียมพื้นที่ จัดทําปริมาณงาน ราคากลาง ตามแบบรูปรายการและกรอบวงเงินที่
ไดรับจัดสรร และดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ ทั้งนี้ การกอหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาจางจะทําไดเมื่อไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลวเทานั้น
๔.๑๒ เรื่องการติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด โครงการ Safe Zone School (CCTV)
ตามที่ สพฐ. จะดําเนินการติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปดโครงการ Safe Zone
School (CCTV) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยจั ดสรรให โ รงเรี ยนในสั ง กั ด สพป.ยล.๑ ทุ ก โรง ป ง บประมาณ ๒๕๕๗ จํ านวน ๕๓ โรง และ
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๕๘ โรง ซึ่งกลุมนโยบายและแผนไดสํารวจความพรอมของโรงเรียนทุกโรงไปแลวเพื่อ
จัดลําดับความเสี่ยง และความพรอมของระบบอินเทอรเน็ต

-๘บัดนี้ สพฐ. ไดแจงจัดสรรกลองวงจรปด พรอมเครื่องบันทึกภาพ ให สพป.ยล.๑
(ศูนย CCTV) จํานวน ๑ ชุด และโรงเรียนในสังกัด จํานวน ๕๓ โรง ดังนี้
๑. Fixed Dome IR Carera (ใชสําหรับดู/บันทึกภาพภายในอาคาร) จํานวน ๒๗๐ กลอง
๒. Fixed Box IR Carema (ใชสําหรับดู/บันทึกภาพภายนอกอาคาร) จํานวน ๒๙๐ กลอง
๓. Fixed Box IR Camera with Varifocal Lens
จํานวน ๑๑๖ กลอง
(ใชสําหรับดู/บันทึกภาพหนาประตูทางเขา-ออก โรงเรียน)
๔. เครื่องบันทึกภาพ (DVR)
จํานวน ๕๘ เครื่อง
สพป.ยล.๑ ไดพิจารณาจัดสรรใหโรงเรียน ดังนี้
 โรงเรียนขนาดใหญ และใหญพิเศษ โรงละ ๒๐ ชุด จํานวน ๕ โรงเรียน ไดแก
โรงเรียนอนุบาลยะลา / นิบงชนูปถัมภ / บานตะโละหะลอ / พัฒนาบาลอ และบานพรอน
 โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็ก โรงละ ๑๒ ชุด จํานวน ๔๘ โรงเรียน
ขณะนี้อยูระหวางการจัดทํารางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ตามโครงการ Safe
Zone School (CCTV) ของคณะทํางาน สพฐ.
ผอ.พลวัฒน ฯ
การพิจารณาจัดสรรกลอง CCTV ใหโรงเรียนกันดาร/เสี่ยงภัย มีความเห็นวาโรงเรียนบาน
กรงปนัง ควรไดรับการพิจารณากอนโรงเรียนอื่น
รองฯภัทราพร

กรณีที่โรงเรียนบานกรงปนัง ไมไดรับการจัดสรรเนื่องจากที่ประชุมไดยึดหลักความไม
ปลอดภัย โดยใชเกณฑทหารมาพิจารณา ทั้ง ๓ อําเภอ และโรงเรียนตองมีระบบอินเตอรเน็ท
ความเร็วสูง
๔.๑๓ เรื่องการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ สัญจรศูนยเครือขาย
สถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑. สรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
“การประชุมสัญจรศูนยเครือขายกรงปนัง”
ตามที่ไดกําหนดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ “การประชุมสัญจรศูนยเครือขายกรงปนัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอง
ประชุมโรงเรียนบานกรงปนัง ไปแลวนั้น กลุมนโยบายและแผน (งานเลขานุการคณะกรรมการเขตฯ) ไดสรุปรายงาน
ผลการประชุมดังกลาวมาเพื่อที่ประชุมรับทราบ (ตามเอสารสรุปรายงานผลการประชุม กพป.สัญจร ครั้งที่ ๑”
๒. การตอบรับการจัดประชุมสัญจรศูนยเครือขายสถานศึกษาในรอบเดือนถัดไป
เพื่อใหการจัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ “การประชุมสัญจร
ศูนยเครือขายสถานศึกษา” ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ เปนไปตามแผนปฏิทินที่คณะกรรมการเขตฯ ไดใหความ
เห็นชอบแลว จึงขอความรวมมือจากประธานศูนยเครือขายสถานศึกษา ๑๒ ศูนย ไดตอบรับการเปนเจาภาพในการจัด
ประชุมสัญจรในรอบเดือนถัดไป ตามแบบตอบรับ (เอกสารหนา ๒๑-๓๔.) และสงกลับกลุมนโยบายและแผน ภายใน
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

-๙๔.๑๔ เรื่องการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๗
ดวยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงกรอบการประเมินผลการดําเนินงานตัวชี้วัดคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ (KRS) และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนด
รายงานผานระบบ KRS และระบบ ARS รอบ ๖ เดือน (๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗) รอบ ๙ เดือน (๑๐ กรกฎาคม
๒๕๕๗) และรอบ ๑๒ เดือน (๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗)
เพื่อใหการดําเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด การติดตามประเมินผลและรายงานผลตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ จํานวน ๒๘ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ จํานวน ๕๕ ตัวชี้วัด ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๗ ของ สพป.ยล.๑ บรรลุเปาหมาย ผลสําเร็จ และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กลุมอํานวยการและ
กลุมนโยบายและแผน จึงไดจัดทําแนวทางการการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๗ (เอกสารหมายเลข..........) เพื่อสถานศึกษารับทราบ รวมตระหนัก ใหความสําคัญในการดําเนินการ ผลของ
ความสําเร็จรวมคือ การรับจัดสรรเงินรางวัล (โบนัส)
 ปงบประมาณ ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ไมไดรับจัดสรร เนื่องจาก สพฐ.ไมมีวงเงินเหลือจาย
 ปงบประมาณ ๒๕๕๔ ไดรับจัดสรร เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
 ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ไดรับแจงจัดสรรวงเงินแลว / สพป.ยล.๑ กําลังดําเนินการ
พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ
 ปงบประมาณ ๒๕๕๖ สพฐ.ไดแจงให สพป. จัดสงขอมูลเพื่อการจัดสรรเงินรางวัลแลว
*** ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานยอนหลังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
 นักเรียนเขาเรียน/นักเรียนออกกลางคัน/นักเรียนจบการศึกษา
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net /NT
 การพัฒนาผูเรียนตามจุดเนนฯ
 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล /โรงเรียนในฝน
 การประกันคุณภาพภายใน /การประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
 การเบิกจายงบประมาณ
๔.๑๕ การจัดสรร Tablet ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
สพฐ. ไดจั ดสรร Tablet ให นัก เรี ยนชั้น ม.๑ จากป ก ารศึ ก ษาที่ แล ว สํ า หรั บ ป
การศึกษานี้ เปน ชั้น ม.๒ เครื่ องจะมาในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ใหโรงเรียนขยายโอกาสกรอกแบบขอมู ล
นักเรียนที่มีอยูจริงพรอมเลขประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรประชาชน สง สพป.ยล.๑ ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม
๒๕๕๗
ที่ประชุม

รับทราบ

-๑๐กลุมบริหารงานบุคคล
นางพวงนิตย วิชญรักษ ๔.๑๖ การขอสําเนา ก.พ.๗
การขอสําเนา ก.พ.๗ ใหผบู ริหารโรงเรียน แจงขาราชการครูทปี่ ระสงคขอถายสําเนา
ก.พ.๗ ตรวจสอบขอมูลใน ก.พ.๗ ใหเปนปจจุบันกอนนําไปถายเอกสาร แลวนําไปใหเจาหนาที่รบั รองความถูกตองของ
ขอมูลทุกครั้ง (ขณะนี้ที่สมบูรณตองลงวันที่ ๑ เมษาน ๒๕๕๗)
-สําหรับขาราชการครูบรรจุใหม ให ก.ค.ศ.๑๖ แทน ก.พ.๗
-สํานักงาน ก.ค.ศ.ให สพป.ยะลา เขต ๑ ดําเนินการจัดทํา ก.ค.ศ. ๑๖
อิเลคทรอนิกส
๔.๑๗ การจัดสรรเงินรางวัล
สพฐ. ไดโอนเงินรางวัลประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ ใหสพป.ยล.๑ จํานวน
๔,๖๔๖,๘๒๑ บาท เพื่อจัดสรรใหกับขาราชการและลูกจางประจําที่มีตัว ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ โดยจัดสรรให
๓ กลุม ไดแก ขาราชการระดับสูง ขาราชการระดับกลาง และขาราชการระดับตน ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลและจัดทําขอมูลผูมสี ิทธิไดรับเงินรางวัล ใหโรงเรียนตรวจสอบขอมูล
ผูมสี ิทธิไดรับเงินรางวัล หากไมถูกตองใหแจงกลับ สพป.ยะลา ๑
๔.๑๘ การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ ว.๑๐ และ ว.๑๗
สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดอนุมัติรายชื่อคณะกรรมการทีจ่ ะประเมินตามหลักเกณฑ ว.๑๐
แลวอยูระหวางแตงตั้งกรรมการและประสานกรรมการ ขอใหแจงขาราชการครูที่เกี่ยวของเตรียมรับการประเมินในชวง
เปดภาคเรียน
สําหรับผูเสนอขอตาม ว.๑๗ อยูสงผลงานใหกรรมการอานและประเมินผลงาน
วันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จะจัดอบรมวิทยาฐานะ ตาม ว ๑๐ และ ว.๑๗
จะแยกประชุมเปน ๒ คณะ โดยจะเชิญกรรมการที่อานมาใหความรู คาลงทะเบียนคนละ ๓๐๐ บาท จัดที่ สพป.ยล.๑
๔.๑๙ การยายขาราชการครูสายผูสอน
คําสั่งยายภายใน สพป.ยล.๑ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว ใหเดินทางภายในวันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
คําสั่งยายตางสํานักงานเขต อยูระหวางประสานขอมูลรายละเอียดและมติ อ.ก.ค.ศ.
ตางเขต ทั้งกรณียายในตําแหนงวาง/ยายสับเปลี่ยน/ตัดโอย/โอน
ที่ประชุม

รับทราบ

หนวยตรวจสอบภายใน
นางอรเพ็ญ ทองชวย ๔.๒๐ การจัดสงรายงานการเงิน (รายงานเงินคงเหลือประจําวัน)
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ (จํานวน ๖ เดือน) พบวามี
โรงเรียนทีไ่ มไดสงสําเนารายงานเงินคงเหลือประจําวันไปยัง สพป. ยล. ๑ จํานวน ๓๑ โรง คือ

-๑๑๑. รร. บานกะตูปะ
๒. รร. ไทยรัฐวิทยา๒๔
๔. รร. คุรุชนพัฒนา *
๕. รร. บานบาโด *
๗. รร. บานคลองทราย
๘. รร. ศรีพฒ
ั นาราม
๑๐. รร. วัดลําพะยา *
๑๑. รร. บานทุงคา *
๑๓. รร. บานกือแล *
๑๔. รร. บานอูเปาะ *
๑๖. รร. คีรบี ูรวัฒนา
๑๗. รร. บานจําปูน
๑๙. รร. บานกาดือแป *
๒๐. รร. บือดองพัฒนา *
๒๒. รร. บานบูเกะบือราแง* ๒๓. รร. บานตะโละสดาร
๒๕. รร. บานตนแซะ
๒๖. รร. บานกําปงบือแน
๒๘. รร. บานลือมุ *
๒๙. รร. บานแบหอ
๓๑. รร. บานโฉลง *
ขอเสนอแนะในการจัดทํารายงานฯ

๓. รร. สลากกินแบงฯ *
๖. รร. บานยุโป
๙. รร. วังธราธิป
๑๒. รร. บานตาสา *
๑๕. รร. บานธารแร
๑๘. รร. บานโกตาบารู *
๒๑. รร. บานจะรังตาดงฯ *
๒๔. รร. บานกือเม็ง
๒๗. รร. บานพะปูเงาะ *
๓๐. รร. บานสะเอะใน

๑. เก็บยอดเงินคงเหลือในแตละทะเบียนคุมเงินนอกฯมาเปรียบเทียบกับยอดเงินคงเหลือตามบัญชี
เงินฝากธนาคาร, เงินสดที่มอี ยูจริง, สมุดคูฝากเงินประกันสัญญา
๒. ทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน ในวันที่มีการรับ-จาย เงิน
๓. สงสําเนารายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่ฯ ภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป

-๑๒-

รายงานเงินคงเหลือประจําวัน

ประเภท
เงินงบประมาณ
เงินรายไดแผนดิน
เงินนอกงบประมาณ
-เงินคาใชจายรายหัว
-เงินปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
-เงินสนับสนุนโครงการเรียนฟรี 15 ป
คาเครื่องแบบ
คาหนังสือเรียน
คาอุปกรณการเรียน
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
-เงินโครงการอาหารกลางวันรับจาก อบต.
-เงินทุนหมุนเวียนโครงการอาหารกลางวัน
-เงินรายไดสถานศึกษา
-เงินประกันสัญญา
รวม

โรงเรียน....................................................
ประจําวันที่ .................................
เงินฝาก
รวม
สวน
เงินสด เงินฝาก
ราชการผู
ธนาคาร
เบิก

หมายเหตุ

xxxxxx

ลงชื่อ..........................................ผูจัดทํารายงาน
(
)
ตําแหนง.............................................
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินไดตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือประจําวันถูกตอง ตามรายการขางตนแลว และได
นําเงินเงินสดเก็บรักษาไวในตูนิรภัยเปนที่เรียบรอยแลว
............................
……………………
……………………..
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ลงชื่อ.................................หัวหนาหนวยงานยอย
(
)
ตําแหนง ผอ.รร.................................
ขาพเจาผูรับมอบหมายไดรบั เงินสดตามรายการขางตนแลว เมื่อวันที่......เดือน..................พ.ศ.................
ลงชื่อ...............................................ผูรบั เงิน
ลงชื่อ................................................หัวหนาหนวยงานยอย

-๑๓ผอ.สพป.ยะลา ๑

ให ผอ.ตสน.ทําหนังสือแจงโรงเรียนทั้ง ๑๖ โรงเรียน (มี *) ทราบและดําเนินการ

ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นางวัฒนา ทิพยภักดี ๔.๒๑ โครงการสงเสริมประสบการณอาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต
ป ๒๕๕๗
ดวย สพฐ. ไดจัดสรรงบประมาณรายจาย ป ๒๕๕๗ แผนงานแกไขปญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต งบดําเนินงาน
เพื่ อเปนคาจ างนักเรียนเขตพั ฒ นาพิเ ศษเฉพาะกิ จจั ง หวัดชายแดนภาคใต ทํ างานในชวงป ดภาคเรียนป ก ารศึก ษา
๒๕๕๗ จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อใหนักเรียนมีรายไดชวยเหลือครอบครัวในชวงปดภาคเรียนฤดูรอน ดังนี้
๑. กิจกรรมที่ ๑ จัดสรรใหกับนักเรียน ๒๐๐ บาท/ คน ระยะเวลา ๒๘ วัน
จํานวน ๑๐ คน งบประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท
๒. กิจกรรมที่ ๒ จัดสรรให สพป.ดําเนินงานและจัดปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ
นักเรียน งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท
- กําหนดการใหนักเรียนปฏิบัติงานระหวางวันที่ ๗ เมษายน – ๔ พฤษภาคม
๒๕๕๗
- กําหนดการปฐมนิเทศนักเรียนวันที่ ๔ เมษายน ๕๗ ปจฉิมนิเทศวันที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จํานวน ๘ โรง ยกเวน
ร.ร.บานตะโละหะลอ ขอสละสิทธิ์
สพป.ยล.๑ ไดเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศอ.บต.ใหกบั
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ไดปฎิบตั ิงานในชวงปดภาคเรียน จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ๑๕ คน
จํานวน ๑๐ วัน ระหวางวันที่ ๑ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๔.๒๒ โครงการคายสรางสรรคพัฒนาคุณภาพเด็กไทย การเสริมสรางสิทธิ หนาที่พลเมือง
และเรียนรูเรื่องการเงิน
ดวย สพฐ. ไดส นับสนุนงบประมาณสํ าหรั บ ดําเนินการจั ดกิ จกรรมคายสร างสรรค
พัฒนาคุณภาพเด็ก ไทย จํานวน ๓๒,๐๐๐.- บาท เพื่ อสง เสริมสนับสนุนใหนัก เรียนไดเรียนรูผ านกิ จกรรมคาย เนน
กิจกรรมการเรียนเรื่องเศรษฐกิจอาเซียน การเรียนรูเรื่องการเงิน สหกรณ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความ
เปนพลเมือง ศิลปะและสิทธิมนุษยชน ระหวางวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุมรายาและสนามโรง
พิธีชางเผื อก เทศบาลนครยะลา จํานวน ๑๕ โรง นักเรียนชั้น ป.๔-๕, ม.๑-๒ จํานวน ๗๕ คน ครู ๑๕ คน ฐาน
กิจกรรม ๖ ฐาน ประกอบดวย
๑. ฐานเศรษฐกิจอาเซียน
๒. ฐานเรียนรูการเงิน สหกรณ
๓. ฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเปนพลเมือง
๔. ฐานศิลปะและสิทธิมนุษยชน
๕. ฐานนันทนาการ

-๑๔บานทาสาป,บานโกตาบารู,บานสะเอะ,บานตะโละหะลอ,บานตาเซะ,พัฒนาบาลอ,บานบันนังบูโย,บานรามัน
สามแยกบานเนียง,นิบงชนูปถัมภ,บานไมแกน,บานกรงปนัง,บานตะโละซูแม,บานโฉลง,บานตลาดลําใหม
๔.๒๓ โครงการวายน้ําเพื่อชีวิต
ดวย สพฐ. ไดจัดสรรงบประมาณในการจัดมาตรการและแนวทางสรางความปลอดภัย
ทางน้ําแกนักเรียน ๓ นาที ๑๕ เมตร จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใหความรูและทักษะปฎิบัติการดานความปลอดภัย
ทางน้ํา การเอาชีวิตรอดในน้ํา และวิธีชวยเหลือคนตกน้ํา คนจมน้ํา เปาหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ จํานวน
๒๐๐ คนที่วายน้ําไมเปน ใหจัดเปนรุนละ ๔๐ คน จํานวน ๔ รุน ๆ ละ ๓ วัน เริ่มปฎิบัติงานระหวางวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
– ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สําหรับสถานที่จัดอบรมวายน้ํา อยูในระหวางประสานงานอยู คือ สระวายน้ําสนามโรงพิธี
ชางเผือก เทศบาลนครยะลา, สระวายน้ําสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา และ สระวายน้ําโรงแรมยะลาแกรนด
พาเลซ สําหรับเปาหมายมอบหมายใหประธานศูนยเครือขายเปนผูจัดสรรจํานวนนักเรียนศูนยเครือขายละ ๒๐ คน
แจงรายชื่อตามแนบ สงไปยังกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๔.๒๔ ขอเลื่อนการประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๕๗
ขอเลื่อนการประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๕๗ จากเดิมกําหนดประชุมวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เปนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ หองประชุมรายา สพป.ยล.๑
๔.๒๕ ทุนการศึกษาภูมิทายาท
สพป.ยะลา ๑ ไดมีหนังสือแจงรายละเอียดการขอรับทุนดังกลาวไปยังสถานศึกษา
แลว จึงขอใหสถานศึกษาดําเนินการตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๑๙/ว ๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
๑) ทุนไมตอเนื่อง จํานวน ๒๑๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
๒) ทุนตอเนื่อง จํานวน ๓๖ ทุน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ที่ประชุม

รับทราบ

สมาพันธครูจังหวัดยะลา
ผอ.มนพ บุญทวิโรจน ๑. กลอง CCTV มีความเห็นเหมือน ผอ. โรงเรียนบานกรงปนัง สพฐ.กําหนดเกณฑไวสูง
เกินไปวาโรงเรียนจะตองมีระบบอินเตอรเน็ทที่มีความเร็วสูง โรงเรียนที่มีความลําบากและเกิดเหตุการณความไมสงบ
ระบบอินเตอรเน็ทความเร็วสูงเขาไปไมถึง ซึ่งสวนทางกับสภาพความเปนจริง
๒. ขอขอบคุณเพื่อนครูและผูบ ริหาร ที่เห็นความสําคัญของการเปนสมาชิกสมาพันธครู
จังหวัดยะลา และไดสมัครเปนสมาชิก ขณะนี้มีหลายโรงเรียนที่สมัครเปนสมาชิกแลว
๓. การรักษาความปลอดภัยชวงเปดภาคเรียน ขณะนี้สถานศึกษาไดเตรียมความพรอม
ในชวงเปดภาคเรียนแลว ทาง กอ.รมน.ภาค ๔ มีความเข็มแข็ง ที่ออนแอคือผูป ฏิบัติที่ไมปฏิบัติตาม MOU ที่ใหไว
หากสถานศึกษามีปญหาขอใหแจงให สพป.ยล.๑ ทราบ
๔. การเลือกตัง้ สมาชิกสภาที่ปรึกษา ศอ.บต. ในสวนของผูแทนผูส อนและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ คณะกรรมการที่ไดรบั คัดเลือกจะดําเนินการแกปญ
 หาความไมสงบ

-๑๕ในพื้นที่เปนหลัก และจะดําเนินการเรื่องตาง ๆ อยางตอเนื่อง เชน กลองCCTV , เจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัย
และ เจาหนาที่ธุรการโรงเรียน กําหนดการลงคะแนนคัดเลือกในวันเสารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขอใหผูบริหาร
แจงขาราชการครูในสังกัดมาใชสทิ ธิคัดเลือกในวันดังกลาวดวย
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

รองฯ ภัทราพร ศิริโภคา ๖.๑ ไดพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณจากการไปศึกษาดูงาน ไดรับทุนไปเรียนภาษาจีน
ณ มหาวิทยาลัยฉงฉิ้น ประเทศจีน
รองฯ สุทรรศน ซุนจาย ๖.๒ ไดพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณจากการไปศึกษาดูงาน เมืองโตเกียว และเซนได
ณ ประเทศญี่ปุน บานเมืองสะอาด ประชาชนมีระเบียบวินัย
รองฯเอกรัฐ สมจิต

๖.๓ แจงขาวกองทุนพัฒนาชีวิตครู ขณะนี้มีสมาชิก จํานวน ๕๖ คน สมาชิกมีสิทธิกูคนละ
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และตองสะสมเงินออมคนละ ๓๐๐ บาทตอเดือน
๖.๔ กําหนดสอบตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประมาณเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๗

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๒๐ น.
ลงชื่อ

อรอนงค เมืองฝาย
ผูจดรายงานการประชุม
(นางอรอนงค เมืองฝาย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ลงชื่อ

วรรณี ปูเพ็ชร
(นางวรรณี ปูเพ็ชร)
ผูอํานวยการกลุม อํานวยการ

ผูตรวจรายงานการประชุม

