รายงานการประชุมประจําเดือนผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ครั้งที่ ๕ ประจําป ๒๕๕๗
วันศุกรที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา ๑
***************
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
ผูบริหารโรงเรียน

นายสุทรรศน ซุนจาย
นายจีรยุทธ วิชญรักษ
นางพวงนิตย วิชญรักษ
นางวรรณี ปูเพ็ชร
นางสุกันยา บํารุงหนูไหม
นายสมปอง ชูชื่น
นางพัชรียา ปรีดางกูร
นายประสิทธิ์ กาสอ

รอง ผอ.สพป.ยล ๑
ประธาน
รอง ผอ.สพป.ยล ๑
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
ผอ.กลุมอํานวยการ
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.กลุมบริหารงานการเงิน ฯ
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
หัวหนาศูนยสง เสริมอิสลาม

อําเภอเมืองยะลา
อําเภอรามัน
อําเภอกรงปนัง

จํานวน ๔๘ คน
จํานวน ๕๑ คน
จํานวน ๑๐ คน

ผูไมมาประชุม
๑. นายเอกรัฐ สมจิต
๒. นางภัทราพร ศิริโภคา
๓. นายดุลยฤทธิ์ มาเส็ม

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๑.
๒.
๓.
๔.

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ศึกษานิเทศก
พนักงานราชการ

ผูเขารวมประชุม
นางวัลลภา นัคราเรือง
นางอรอนงค เมืองฝาย
นางสาวเนตรนพิชญ จําปาทองเทศ
นายพีระพงษ ลาเตะ

นายสุทรรศน ซุนจาย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ประธานการประชุม
กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

-๒ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธาน

๑.๑ วันนี้เวลา ๐๙.๐๐ น. ไดไปประชุมการรักษาความปลอดภัยขาราชการครูบุคลากรทาง
การศึกษากอนเปดภาคเรียน ณ ที่วาการอําเภอเมืองยะลา
๑.๒ กลุมงานตาง ๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ไดมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงภูมิทัศนภายในกลุมงาน เชน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย และกลุม นิเทศติดตามตามฯ สําหรับกลุม นิเทศฯ
อัตรากําลังของบุคลากรลดลงไปมากเนือ่ งจากเกษียณอายุราชการ ขณะนี้คงเหลือ
บุคลากรจํานวน ๑๑ คน
- กําหนดแบงเปน ๕ ทีม ทีมละ ๒ คน/๔ ทีม และทีมละ ๓ คน/ ๑ ทีม
- แตละทีมรับผิดชอบศูนยเครือขายสถานศึกษา ๒- ๓ ศูนยเครือขาย
- วิธีการนิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยม ศึกษานิเทศกทุกคนจะนิเทศไดหมดทุกเรื่องและจะ
สรุปผลการนิเทศทุกเดือน ในการนิเทศอาจจะรวมกลุมงานอื่น ๆ ไปพรอมกัน
- โครงการของกลุมนิเทศฯ ในปนี้จะดําเนินการไมเกิน ๑๐ โครงการ จะเนนการสราง
เครือขายนิเทศภายในสถานศึกษา ใหเขมแข็ง
- งบประมาณทั้งหมดของของกลุม นิเทศฯ จะใหโรงเรียนดําเนินการบูรณาการในภาพ
รวมของเขต โดยใหอยูในภาพรวมของแตละชมรม
- สําหรับรายละเอียดผูดูแลศูนยเครือขายสถานศึกษาจะแจงใหทราบอีกครั้ง
๑.๓ การรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา จากเหตุการณเผาโรงเรียนของ
สพป.ปตตานี เขต ๒,๓ กอ.รมน.ไดสงั่ การให นายอําเภอประชุมเพื่อวางมาตรการรักษา
ความปลอดภัย ใหหนวยกองกําลังเตรียมความพรอมในทุกดาน ทั้งตํารวจ ทหาร อส.
และในชวงนี้เปนชวงเปลี่ยนกําลังพลใหมซงึ่ เปนกําลังพลที่มาจากภาคเหนือ ยังไมรจู ัก
พื้นที่ จึงขอใหโรงเรียนทําความรูจกั และแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน และใหปฏิบัติการตาม MOU
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมรายา ขอเชิญผูบริหาร
สถานศึกษาอําเภอเมืองยะลา เขารวมประชุมกับกองกําลังในพื้นที่ และขอใหเตรียมขอมูล
ของครูในสถานศึกษามาดวย
๑.๔ เสนทางลัด กม.๐ เปนเสนทางตองหามขอใหหลีกเลี่ยงการใชเสนทางนี้ และใหใชเสนทาง
อื่นแทน และขอใหขาราชการครูระวังตัวเปนพิเศษเนือ่ งจากสถานการณลอแหลม
- ฝากผูบ ริหารสถานศึกษาใหแจงครูเดินทาง ไป-กลับ พรอมเจาหนาที่ รปภ.
- การออกกอนเวลา มักจะเปนชวงเวลาทีจ่ ะเกิดเหตุการณ และจุดเสี่ยงจะเปนชวง
รอยตอระหวางพื้นที่
- การประชุมเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยของอําเภอรามัน ไดจัดประชุมแลว
สวนของอําเภอกรงปนัง ยังไมไดประชุมขอใหติดตามขาวดวย

ผอ.พลวัฒน บุญชวย

ขอใหทานประธานกําชับกองกําลังใหดูแลการเดินทางในชวงถนนปาชาจีนดวย

-๓ผอ.มนพ บุญทวิโรจน จากการไปรวมประชุมที่อําเภอทุงยางแดง มีการซอมแผนทุงยางแดงโมเดล กําหนดใหมกี ารใช
สัญญาลักษณการกดออดเมื่อมีเหตุการณ โดยจะใชพรอมกัน ๓ จชต. ซึ่งสพป.ยล.๑ ควรจะ
รองรับทุง ยางแดงโมเดลดวย ตอไปจะใชแผนใหประชาชนมาดูแลครูแทนทหาร ทหารจะเขาไป
อยูในหมูบานเพื่อศึกษาภูมิประเทศ จะทําใหเกิดความเขมแข็งตั้งแตกํานัน ผูใหญบานและ ชรบ.
และในชวงนี้ไดรับแจงวาใหระวัง ในเขตอําเภอเมืองยะลา เพราะมีรถบรรจุระเบิดไวเปน
รถมอเตอรไซดฮอนดาเวฟ ๑๒๕ สีน้ําเงินติดกระจกขางเดียว
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา ๑
(WWW.yala.1.go.th)

ที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

ที่ประชุม

- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องแจงเพื่อทราบ

กลุมนโยบายและแผน
นางพัชรียา ปรีดางกูร ๔.๑ การจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ภาคเรียนที่ ๒
ปการศึกษา ๒๕๕๗
ตามที่ สพฐ.ไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อใชสําหรับการบริหาร
จัดการและการจัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณดานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยใหจัดทําในระบบ
DMC (Data Management Center) สําหรับในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ สพฐ.แจงเปดระบบ DMC เว็ปไซต
http://portal.bopp-obec.info/obec57/) ใหโรงเรียนจัดทํา/ปรับปรุงขอมูลนักเรียนรายบุคคล ตั้งแตวันที่ ๘ ตุลาคม
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยใชขอมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
สําหรับรายละเอียดการจัดทํา/ปรับปรุงขอมูล ใหยึดถือการมีตัวตนนักเรียนที่มาเรียนอยูจริง
โดยใหดําเนินการ ยายเขา/ยายออก/เพิ่มนักเรียน/จําหนายนักเรียนแลวแตกรณี จนถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เทานั้น
และในภาคเรียนที่ ๒ นี้ ใหกรอกขอมูลน้ําหนักและสวนสูงใหมของนักเรียนทุกคน
*** โรงเรียนควรดําเนินการบันทึกขอมูลตั้งแตชวงวันที่ ๘ ตุลาคม – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และควรรับรอง/
ยืนยันขอมู ลให แล วเสร็ จภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระบบจะป ดเที่ยงคืนของวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
(หนังสือแจง ที่ ศธ ๐๔๑๑๙/ว ๓๓๘๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗)

-๔๔.๒ การตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลอาคารและสิ่งกอสราง
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
ตามที่ สพฐ. กําหนดใหโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลอาคาร
สิ่งกอสรางของโรงเรียนของโรงเรียนเปนประจําทุกป โดยใชขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (หลังจากตรวจสอบ
สภาพอาคารฯ/จําหนายฯ แลว) พรอมยืนยันขอมูล Online ผานเครือขายที่เว็ปไซต http://bobec.bopp-obec.in.fo/ เพื่อ
นําขอ มูล ฯดัง กล าวไปใชสํ าหรั บ การวางแผนและการบริ ห ารจัดการในสวนที่ เ กี่ ยวขอ ง โดยขอให โรงเรียนดําเนินการ
ตรวจสอบ/ปรับปรุง/แกไขหรือเพิ่มเติมรายการสิ่งกอสรางของโรงเรียนตามที่ไดรับการจัดสรรหรือจําหนายออกจากทะเบียน
(กรณีชํารุดและไดรับอนุมัติใหจําหนายแลว) ใหตรงกับจํานวน/สภาพจริง ที่เปนอยูในปจจุบัน ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๕๕๗ (หนังสือแจง ที่ ศธ ๐๔๑๑๙/ว ๓๓๗๕ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗)
การจั ด ทํ า ข อ มู ล ทั้ ง ๒ รายการ หากมี ป ญ หาอุ ป สรรคในการดํ า เนิ นงาน ให ติ ด ต อ
เจาหนาที่กลุมนโยบายและแผน คุณวราภรณ วัฒนกุล / ๐๘ ๙๔๖๘ ๙๔๒๖)
๔.๓ การรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ตามที่คณะรัฐมนตรีไดกําหนดนโยบายบริหารราชการแผนดินและแถลงตอรัฐสภา
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ จํานวน ๑๑ ดาน เพื่อใชเปนกรอบในการบริหารประเทศและปฏิบัติราชการของทุกสวน
ราชการ โดย พลเอก อนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดมอบนโยบายการปฏิบัติงานใหกับผูวา
ราชการจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ไปแลวนั้น
เพื่อใหการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลเปนไปดวยความเรียบรอย จังหวัดยะลาได
ขอความรวมมือสวนราชการ รายงานผลการดําเนินงานในประเด็นทีเ่ กี่ยวของเปนประจําทุกสัปดาหภายใน ๑๖.๐๐ น.ของ
ทุกวันพฤหัสบดี โดยครั้งแรกใหรายงานในวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
จึงขอความรวมมือสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง รายงานผลการดําเนินงาน ๓ ประเด็น ดังนี้
(1) การจัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย (จํานวนกิจกรรม/คน)
(2) การจัดกิจกรรมสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (จํานวนโครงการ/คน)
(3) การจัดกิจกรรมเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (จํานวนครั้ง)
รายละเอียด/แบบรายงาน กลุมนโยบายและแผนจะไดแจงเปนทางการทางระบบ e-office
๔.๔ การรายงานขอมูลการชําระหนี้คาสาธารณูปโภค รายการคาไฟฟา
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
ตามที่ไดแจงใหโรงเรียนในสังกัด รายงานการชําระหนี้คาสาธารณูปโภค รายการคาไฟฟา
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ ใหครบถวน ครบทุกเดือน และครบทุกโรงเรียน ตามแบบฟอรมรายละเอียดดังนี้
๑. โรงเรียนที่กรอกขอมูลและไดรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแลว ขอใหรายงานการชําระ
หนี้ คาสาธารณูปโภค ใหครบทุกเดือน (จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗) กรณียังไมชําระใหใสจํานวนติดลบ
๒. โรงเรียนที่ไมไดรายงานขอมูล และไมไดรับจัดสรร ขอใหรายงานขอมูลใหครบทุกเดือน
(ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗)
อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอใหโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
ใหความสําคัญกับการรายงานขอมูล เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหและวางแผนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในป
งบประมาณตอไป โรงเรียนใดไมรายงานจะไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณในปถัดไป ทั้งนี้ขอใหจัดสงแบบรายงาน
ใหกลุมนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

-๕ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นางสุกันยา บํารุงหนูไหม ๔.๕ การจัดงานวันมหาธีรราชเจา ประจําป ๒๕๕๗
ดวยวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกป เปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันวชิราวุธ ประจําป ๒๕๕๗ สพป.ยะลา ๑ กําหนดจัดงานพิธีวัน
มหาธีรราชเจา ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เปนตนไป ณ ศูนยเยาวชนเทศบาลนครยะลา
โดยมีพิธีวางพวงมาลา มอบเหรียญผูบ ังคับบัญชาลูกเสือดีเดน จึงขอเชิญชวน ลูกเสือ เนตรนารี ผูบ ังคับบัญชาลูกเสือ
เขารวมประกอบพิธีในวันดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
๔.๖ โครงการแขงขันกีฬาเสมา ยะลา ๑ เกมส
ดวย สพป.ยล.๑ ไดกําหนดการแขงขันกีฬาเสมา ยะลา ๑ เกมส ประจําป ๒๕๕๘
ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดยะลา ประกอบดวยการแขงขันกีฬาสากลและ
กีฬาพื้นบาน ดังนี้
๑) กีฬาสากล กีฬาเซปกตะกรอ กีฬาเปตอง กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลยบอล
๒) กีฬาพื้นบาน วิ่งผลัดกระสอบ เตะปบ วิ่งสามขา วิ่งปลัดซุปเปอรแมน
วิ่งผลัดเสียบ กอลฟคนจน วิ่งผลัดอุมลูกโปง
๔.๗ ผลการแขงขันทักษะทางวิชาการ งาน “ยะลา ยาลัน มหัศจรรยเด็กใต”
ครั้งที่ ๗ ประจําป ๒๕๕๗
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ไดจัดการแขงขันทักษะทาง
วิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา งาน “ยะลายาลัน มหัศจรรยเด็กใต” ครัง้ ที่ ๗ ประจําป ๒๕๕๗ ระหวางวันที่ ๒๗ - ๒๙
กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และสนามโรงพิธีชางเผือก นั้น
ผลการแขงขันทักษะทางวิชาการในภาพรวม โรงเรียนในสังกัดที่ไดรับเหรียญรางวัล ๕๐ ลําดับ
แรก ปรากฏดังตารางสรุปเหรียญรางวัลฯ

-๖สรุปเหรียญรางวัล
การแขงขันทักษะทางวิชาการ งาน “ยะลายาลัน มหัศจรรยเด็กใต” ครั้งที่ ๗ ประจําป ๒๕๕๗
เฉพาะโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
( ลําดับที่ ๑ – ๕๐ )
เหรียญทอง
ที่

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

เขารวม

โรงเรียน
จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

รวม
รายการ
เขาแขง

๑

นิบงชนูปถัมภ

๔๖ ๗๐.๗๗%

๑๑ ๑๖.๙๒%

๕ ๗.๖๙%

๓ ๔.๖๒%

๖๕

๒

อนุบาลยะลา

๓๑ ๖๔.๕๘%

๑๑ ๒๒.๙๒%

๕ ๑๐.๔๒%

๑ ๒.๐๘%

๔๘

๓

บานตะโละหะลอ

๒๑ ๓๙.๖๒%

๗ ๑๓.๒๑%

๑๑ ๒๐.๗๕%

๑๔ ๒๖.๔๒%

๕๓

๔

บานโกตาบารู

๑๒ ๒๙.๒๗%

๑๓ ๓๑.๗๑%

๑๐ ๒๔.๓๙%

๖ ๑๔.๖๓%

๔๑

๕

บานตะโละซูแม

๘ ๕๐%

๔ ๒๕%

๓ ๑๘.๗๕%

๑ ๖.๒๕%

๑๖

๖

บานนิบงพัฒนา

๘ ๖๑.๕๔%

๒ ๑๕.๓๘%

๒ ๑๕.๓๘%

๑ ๗.๖๙%

๑๓

๗

บานทาสาป

๗ ๒๘%

๕ ๒๐%

๓ ๑๒%

๒๕

๘

วัดรังสิตาวาส

๗ ๔๖.๖๗%

๒ ๑๓.๓๓%

๓ ๒๐%

๓ ๒๐%

๑๕

๙

สามแยกบานเนียง
(สิทธิพันธอนุกลู )

๖ ๓๗.๕%

๖ ๓๗.๕%

๑ ๖.๒๕%

๓ ๑๘.๗๕%

๑๖

๑๐ บานสะเอะ

๖ ๓๓.๓๓%

๕ ๒๗.๗๘%

๔ ๒๒.๒๒%

๓ ๑๖.๖๗%

๑๘

๑๑ บานกรงปนัง

๖ ๔๐%

๒ ๑๓.๓๓%

๔ ๒๖.๖๗%

๓ ๒๐%

๑๕

๑๒ บานรามัน

๕ ๒๓.๘๑%

๕ ๒๓.๘๑%

๗ ๓๓.๓๓%

๔ ๑๙.๐๕%

๒๑

๑๓ พัฒนาบาลอ

๕ ๔๕.๔๕%

๓ ๒๗.๒๗%

๒ ๑๘.๑๘%

๑ ๙.๐๙%

๑๑

๑๔ บานจะรังตาดง

๔ ๒๕%

๕ ๓๑.๒๕%

๓ ๑๘.๗๕%

๔ ๒๕%

๑๖

๑๕ บานจะกวะ

๔ ๔๔.๔๔%

๕ ๕๕.๕๖%

๐ ๐%

๐ ๐%

๙

มิตรภาพที่ ๑๗๕

๑๐ ๔๐%

๑๖ บานตลาดลําใหม

๔ ๓๖.๓๖%

๒ ๑๘.๑๘%

๓ ๒๗.๒๗%

๒ ๑๘.๑๘%

๑๑

๑๗ วัดหนาถ้ํา
(พุทธไสยานุสรณ)

๔ ๕๗.๑๔%

๒ ๒๘.๕๗%

๐ ๐%

๑ ๑๔.๒๙%

๗

๑๘ บานเกียรติ

๔ ๕๐%

๑ ๑๒.๕%

๒ ๒๕%

๑ ๑๒.๕%

๘

๑๙ บานตนแซะ

๓ ๔๒.๘๖%

๔ ๕๗.๑๔%

๐ ๐%

๐ ๐%

๗

๒๐ บานกาลูปง

๓ ๒๕%

๓ ๒๕%

๒ ๑๖.๖๗%

๔ ๓๓.๓๓%

๑๒

๒๑ บานโตะพราน

๓ ๓๐%

๓ ๓๐%

๒ ๒๐%

๒ ๒๐%

๑๐

๒๒ บานวังพญา

๓ ๒๓.๐๘%

๒ ๑๕.๓๘%

๓ ๒๓.๐๘%

๕ ๓๘.๔๖%

๑๓

๒๓ บานสะโต

๓ ๒๕%

๒ ๑๖.๖๗%

๒ ๑๖.๖๗%

๕ ๔๑.๖๗%

๑๒

๒๔ บานบือมัง

๒ ๑๘.๑๘%

๕ ๔๕.๔๕%

๑ ๙.๐๙%

๓ ๒๗.๒๗%

๑๑

๒๕ บานกือเม็ง

๒ ๒๐%

๔ ๔๐%

๒ ๒๐%

๒ ๒๐%

๑๐

๒๖ บานจําปูน

๒ ๒๐%

๓ ๓๐%

๔ ๔๐%

๑ ๑๐%

๑๐

๒๗ คุรุประชาสรรค

๒ ๒๒.๒๒%

๓ ๓๓.๓๓%

๑ ๑๑.๑๑%

๓ ๓๓.๓๓%

๙

๒๘ บานเหนือ
(วัดลําพะยา ๒ )

๒ ๒๒.๒๒%

๓ ๓๓.๓๓%

๑ ๑๑.๑๑%

๓ ๓๓.๓๓%

๙

๒๙ บานปาแตรายอ

๒ ๓๓.๓๓%

๓ ๕๐%

๑ ๑๖.๖๗%

๐ ๐%

๖

๓๐ บานตาเซะ

๒ ๑๕.๓๘%

๒ ๑๕.๓๘%

๓ ๒๓.๐๘%

๖ ๔๖.๑๕%

๑๓

๓๑ บานพรอน

๒ ๑๖.๖๗%

๒ ๑๖.๖๗%

๒ ๑๖.๖๗%

๖ ๕๐%

๑๒

๓๒ บานถ้ําศิลป

๒ ๕๐%

๒ ๕๐%

๐ ๐%

๐ ๐%

๔

๓๓ บานโฉลง

๒ ๓๓.๓๓%

๑ ๑๖.๖๗%

๒ ๓๓.๓๓%

๑ ๑๖.๖๗%

๖

๓๔ บานไทรงาม

๒ ๕๐%

๑ ๒๕%

๑ ๒๕%

๐ ๐%

๔

๓๕ บานปาพอ

๒ ๕๐%

๑ ๒๕%

๑ ๒๕%

๐ ๐%

๔

๓๖ คุรุชนพัฒนา

๒ ๒๕%

๐ ๐%

๔ ๕๐%

๒ ๒๕%

๘

๓๗ บานบาโงย

๒ ๒๘.๕๗%

๐ ๐%

๒ ๒๘.๕๗%

๓ ๔๒.๘๖%

๗

๓๘ บานปุโรง

๒ ๕๐%

๐ ๐%

๑ ๒๕%

๑ ๒๕%

๔

๓๙ บานบูเกะจือฆา

๒ ๑๐๐%

๐ ๐%

๐ ๐%

๐ ๐%

๒

๔๐ ประชาอุทิศ

๒ ๑๐๐%

๐ ๐%

๐ ๐%

๐ ๐%

๒

๔๑ ไทยรัฐวิทยา ๒๔

๒ ๑๐๐%

๐ ๐%

๐ ๐%

๐ ๐%

๒

๔๒ บานมาแฮ

๑ ๑๑.๑๑%

๕ ๕๕.๕๖%

๑ ๑๑.๑๑%

๒ ๒๒.๒๒%

๙

๔๓ บานพอแม็ง

๑ ๑๔.๒๙%

๔ ๕๗.๑๔%

๒ ๒๘.๕๗%

๐ ๐%

๗

๔๔ บานบุรินทร(บุญชอบ

๑ ๑๖.๖๗%

๓ ๕๐%

๑ ๑๖.๖๗%

๑ ๑๖.๖๗%

๖

๔๕ บานเบญญา(บุญชอบ

๑ ๙.๐๙%

๒ ๑๘.๑๘%

๕ ๔๕.๔๕%

๓ ๒๗.๒๗%

๑๑

๔๖ วัดลําพะยา

๑ ๑๑.๑๑%

๒ ๒๒.๒๒%

๕ ๕๕.๕๖%

๑ ๑๑.๑๑%

๙

๔๗ บานกือแล

๑ ๑๒.๕%

๒ ๒๕%

๔ ๕๐%

๑ ๑๒.๕%

๘

๔๘ บานบือยอง

๑ ๙.๐๙%

๒ ๑๘.๑๘%

๒ ๑๘.๑๘%

๖ ๕๔.๕๕%

๑๑

๔๙ บานรั้วตะวัน

๑ ๑๖.๖๗%

๒ ๓๓.๓๓%

๒ ๓๓.๓๓%

๑ ๑๖.๖๗%

๖

๕๐ บานอาเหอูโตะ

๑ ๒๐%

๒ ๔๐%

๒ ๔๐%

๐ ๐%

๕

สาครินทร)

สาครินทร)

ที่มา : http://south64.sillapa.net/sp-yla1/?name=report
ทั้งนี้ ผลการแขงขันทักษะทางวิชาการ จํานวน ๑๔๗ รายการ ปรากฏวา นักเรียนผานการคัดเลือกเปนตัวแทนไป
แขงขันระดับภาคใต ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต ครั้งที่ ๖๔ ปการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๑๑๓ รายการ (ได
คะแนนระดับเหรียญทองลําดับที่ ๑ (คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป)) แยกเปนโรงเรียนในสังกัด สพป.ยะลา เขต ๑ จํานวน ๒๖
โรง และสั งกัดเทศบาลนครยะลา จํ านวน ๕ โรง รายละเอียดปรากฏดัง เอกสาร “รายงานผู ชนะเลิ ศระดับ เหรียญทอง
ตัวแทนเขาแขงขันระดับตอไป”

-๙รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป
การแข่งขันท ักษะทางวิชาการ
ยะลา ยาล ัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครงที
ั 7 ประจําปี 2557
ระหว่าง ว ันที 27-29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลําดับ
1

โรงเรียน
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

หมวดหมู
ภาษาไทย

รายการ
การแขงขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ป.1-ป.3

คณิตศาสตร

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภท 2 ป.4-ป.6
การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ป.4-ป.6

การแขงขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
การแขงขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
วิทยาศาสตร

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร(Science Show) ป.4-ป.6

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแขงขันแอโรบิก ป.1-ป.6

ศิลปะ-ทัศนศิลป

การแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติด ป.1-ป.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแขงขันขับรองเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
การแขงขันขับรองเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ชาย ป.1-ป.6
การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ หญิง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป

การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ป.1-ป.6

ภาษาตางประเทศ

การแขงขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
การแขงขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

การงานอาชีพ

การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ป.4-ป.6
การแขงขันประดิษฐพานพุมสักการะ ป.4-ป.6
การแขงขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

ปฐมวัย

การปนดินน้ํามัน ปฐมวัย
การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีดวยสีเทียน ปฐมวัย

ลําดับ
2

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลยะลา

3 โรงเรียนบานตะโละหะลอ

หมวดหมู

รายการ

ภาษาไทย

การแขงขันการอานออกเสียงและจับใจความสําคัญ ป.4-ป.6
การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ป.4-ป.6
การแขงขันการแตงบทรอยกรอง กาพยยานี ๑๑ ป.4-ป.6
คณิตศาสตร
การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ป.1-ป.3
การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภท 1 ป.4-ป.6
วิทยาศาสตร
การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ป.4-ป.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ป.1-ป.6
สังคมศึกษา ศาสนาและ การประกวดเลานิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
วัฒนธรรม
การประกวดเลานิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
ศิลปะ-ทัศนศิลป
การแขงขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
ศิลปะ-ดนตรี
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ชาย ป.1-ป.6
ภาษาตางประเทศ
การแขงขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
การแขงขันการเลานิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การแขงขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การประกวดหนังสือเลมเล็ก ป.4-ป.6
ปฐมวัย
การเลานิทานประกอบทาทาง ปฐมวัย
คณิตศาสตร
การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
สังคมศึกษา ศาสนาและ การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
วัฒนธรรม
ศิลปะ-ทัศนศิลป
การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ป.4-ป.6
การแขงขันรวม "ศิลปสรางสรรค" ม.1-ม.3
การแขงขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแขงขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
การแขงขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ม.1-ม.3
การแขงขันการสรางภาพดวยการปะติด ม.1-ม.3
การแขงขันวาดภาพลายเสน ม.1-ม.3
ศิลปะ-ดนตรี

การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ภาษาตางประเทศ

การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

การแขงขันการจัดการคายพักแรม ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแขงขันจักสานไมไผ ม.1-ม.3
การแขงขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

-๑๑ลําดับ

โรงเรียน

4

โรงเรียนบานโกตาบารู

5

โรงเรียนวัดรังสิตาวาส

หมวดหมู
วิทยาศาสตร
ศิลปะ-ทัศนศิลป

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ป.1-ป.3
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
ศิลปะ-ดนตรี
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง หญิง ม.1-ม.3
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การงานอาชีพ
การแขงขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดลอบินขึ้นจากพื้น) ม.1วิทยาศาสตร

ม.3
การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปลอยดวยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแขงขันทําอาหารคาวจานเดียว (ประเภทขาว) และอาหารหวาน
(ขนมไทย) ม.1-ม.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

การงานอาชีพ
6

โรงเรียนบานตะโละซูแม

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ศิลปะ-ทัศนศิลป

7

โรงเรียนพัฒนาบาลอ

8

โรงเรียนคุรุชนพัฒนา

9

โรงเรียนบานกรงปนัง

10

โรงเรียนบานกาลูปง

11

โรงเรียนบานตลาดลําใหม

12

โรงเรียนบานทาสาป

รายการ

คอมพิวเตอร
วิทยาศาสตร
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การงานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ
ศิลปะ-ดนตรี
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การงานอาชีพ
ภาษาไทย
ศิลปะ-นาฏศิลป
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

การแขงขันประติมากรรม ป.1-ป.3
การแขงขันประติมากรรม ป.4-ป.6
การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ป.4-ป.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน ป.4-ป.6
การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ม.1-ม.3
การแขงขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแขงขันการเลานิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแขงขันการใชเข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การแขงขันทําอาหารคาวจานเดียว (ประเภทขาว) และอาหารหวาน
(ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแขงขันการอานออกเสียงและจับใจความสําคัญ ป.1-ป.3
การแขงขันรําวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแขงขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.1-ม.3

-๑๒ลําดับ
13

โรงเรียน
โรงเรียนประชาอุทิศ

หมวดหมู
วิทยาศาสตร

รายการ
การแขงขันเครื่องรอนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแขงขันเครื่องรอน ประเภทรอนไกล ป.4-ป.6

14

โรงเรียนบานจะกวะ

16

โรงเรียนบานจะรังตาดง
มิตรภาพที่ 175
โรงเรียนบานตนแซะ

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
การงานอาชีพ

15

การแขงขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

17

โรงเรียนบานบันนังบูโย

วิทยาศาสตร

การแขงขันเครื่องรอน ประเภทรอนนาน ป.4-ป.6

18

โรงเรียนบานบึงน้ําใส

วิทยาศาสตร

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ป.4-ป.6

19

โรงเรียนบานบือมัง

คอมพิวเตอร

การใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

20

โรงเรียนบานแบหอ

การงานอาชีพ

การแขงขันแกะสลักผักผลไม ป.4-ป.6

21

โรงเรียนบานปาแตรายอ

คอมพิวเตอร

การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ป.1-ป.3

22

โรงเรียนบานปาพอ

ศิลปะ-ทัศนศิลป

การแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติด ป.4-ป.6

23

โรงเรียนบานปุโรง

การงานอาชีพ

การแขงขันจักสานไมไผ ป.4-ป.6

24

โรงเรียนบานวังพญา

ภาษาตางประเทศ

การแขงขันตอบปญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

25

โรงเรียนบานสะเอะ

คอมพิวเตอร

การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ม.1-ม.3

26

โรงเรียนสันติวิทยา

การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

27

โรงเรียนเทศบาล 4
(ธนวิถี)

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ภาษาไทย

การแขงขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง หญิง ป.1-ป.6

หุนยนต

การแขงขันหุนยนตบังคับมือ ป.1-ป.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ศิลปะ-ทัศนศิลป

การแขงขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแขงขันจัดสวนถาดแบบแหง ป.4-ป.6

28
29
30
31

โรงเรียนเทศบาล 1
(บานสะเตง)
โรงเรียนเทศบาล 2
(บานมลายูบางกอก)
โรงเรียนเทศบาล 5
(บานตลาดเกา)
โรงเรียนเทศบาล 6
(วัดเมืองยะลา)

การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

-๑๓๔.๘ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต ครั้งที่ ๖๔ ปการศึกษา ๒๕๕๗
สพฐ. กําหนดใหจงั หวัดกระบี่เปนเจาภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต ครั้งที่ ๖๔ ป
การศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ลานพระอาทิตย องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่
และสถานศึกษาใกลเคียง โดย สพป.ยะลา เขต ๑ จะสงนักเรียนทีผ่ านการคัดเลือกจากการแขงขันในงาน “ยะลายาลันฯ”
เขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการในงานดังกลาว ซึ่งในป ๒๕๕๗ นี้ สพป.ยะลา เขต ๑ ไมไดเขารวมกิจกรรมการจัด
นิทรรศการ
ทั้งนี้ สพป.กระบี่ ไดกําหนดปฏิทินดําเนินการดังนี้
-กําหนดใหเขตพื้นที่การศึกษาโอนขอมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เขาสูโ ปรแกรมระบบ
ลงทะเบียนและรายงานผลออนไลนระดับภาค ใหแลวเสร็จในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
จึงขอใหโรงเรียนไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในเว็บไซตของงาน “ยะลายาลัน ๒๕๕๗”
จากเมนู "สรุปตัวแทนแขงในระดับภาค" หากขอมูลคลาดเคลื่อน โปรดแจงกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาดวน ภายในวันที่
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ หลังจากวันที่กําหนด สพป.ยะลา เขต ๑ จะทําการโอนขอมูลเขาสูโปรแกรมระดับภาคตอไป
- โรงเรียนสามารถแกไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค ระหวางวันที่
๑๕ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
- พิมพบัตรประจําตัวผูเ ขาแขงขันระดับภาค วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
- แขงขันระดับภาค ณ จังหวัดกระบี่ ตั้งแตวันที่ ๔ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ขอใหโรงเรียนทีเ่ กี่ยวของ/เปนตัวแทนเขาแขงขันระดับภาค ไดติดตามขอมูลขาวสารจากเว็บไซตงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต ครั้งที่ ๖๔ อยางตอเนื่อง โดยในภาพรวมสามารถติดตามไดจาก http://south64.sillapa.net/
และการแขงขันระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนตน(ขยายโอกาส) ติดตามไดจาก http://www.south64.sillapa.net/spcenter
สําหรับที่พกั ของคณะครูและนักเรียนทีเ่ ขารวมกิจกรรม
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
แจงวา ไดจัดโรงเรียนในสังกัดเปนที่พกั ไวบริการคณะครู นักเรียน จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคใต ระหวางวันที่ ๙ –
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ หากโรงเรียนใดประสงคเขาพัก สามารถแจงความประสงคตามแบบที่กาํ หนด ไปที่ กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา เพื่อดําเนินการตอไป ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ไดแจงใหโรงเรียนทุกโรงทราบแลว ตามหนังสือที่ ศธ
๐๔๑๑๙/ว๓๒๔๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ทางระบบ E-Office)

-๑๔-

แบบแจงความประสงคเขาพักในโรงเรียนสังกัด สพป.กระบี่
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต ครัง้ ที่ ๖๔
ระหวางวันที่ ๙ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ที่

โรงเรียน

วัน เดือน ป
ที่เขาพัก

วัน เดือน ป
ที่ออกจากที่พัก

จํานวนครู

จํานวนนักเรียน

รวม

ผูประสานงาน

ชาย (คน) หญิง (คน) ชาย (คน) หญิง(คน)

ชื่อ – สกุล
๑.
๒.

ลงชื่อ

ผูแจงความประสงค
(...............................................)
ตําแหนง ...............................................
วันที่ ......................................................

หมายเหตุ ใหแจงความประสงคฯ ไปยัง กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

โทรศัพท

-๑๕๔.๙ การรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ปงบประมาณ ๒๕๕๗
(นโยบายขอที่ ๖ การสงเสริมใหเอกชนและทุกภาคสวนเขามารวมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น)
สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน (สพฐ.) กํ าหนดให สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายขอที่ ๖ ดานการสงเสริมใหเอกชนและทุกภาคสวนเขามารวมจัด
และสนับสนุนการศึกษามากขึ้น โดยตองนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานของโรงเรียนในสังกัดเปนรายโรงเรียนทุกโรง
พรอมหลักฐานอางอิง ทั้งนี้ ในสวนของกิจกรรมการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นและไดนําเสนอผาน
เว็บไซตของสพป.ยะลา เขต ๑ ทางผูรับผิดชอบไดรวบรวมไวแลวบางสวน
ในการนี้ ขอใหโรงเรียนทุกโรงไดกรอกขอมูลสารสนเทศ ผลการดําเนินงาน ตามแบบที่ สพฐ.
กําหนด ดังเอกสาร “นโยบายขอที่ ๖.....” ที่แนบ และสงให กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา เพื่อรวบรวมจัดทําเปนรูปเลม
นําเสนอ สพฐ. ตอไป ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ (โรงเรียนที่แจงขอมูลการสนับสนุนของหนวยงาน/ผูเกี่ยวของ
ให ท ราบแล ว ขอความรวมมื อ เพิ่ ม เติม ขอ มู ลในส วนของกระบวนการ/วิธีดําเนินงาน รวมทั้ ง ปญ หา อุป สรรค และ
ขอเสนอแนะ ตามหัวขอที่ สพฐ. กําหนด)
๔.๑๐. การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเดน/นําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ประจําป ๒๕๕๘
ดวย สพฐ. ขอความรวมมือให สพป.ดําเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเดน หรือที่นํา
ชื่อเสียงมาสูป ระเทศไทย เพือ่ เขาเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี โดยใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกและรวบรวม
เอกสารหลักฐาน สงไปยัง สพฐ. ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
สถานศึกษาใดที่มีนักเรียนเขาหลักเกณฑดังกลาวขอใหพิจารณาคัดเลือกและสงรายชื่อ
พรอมหลักฐานให สพป.ยะลา ๑ ทราบ ภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๔.๑๑ การอนุมัติเบิกจายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
ดวย สพฐ. โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา ไดอนุมัติเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๕๗
ให สพป.ยล.๑ จํานวน ๑,๓๓๖,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๓ โรงเรียน ดังนี้
๑. โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ ๒๕๐,๘๐๐ บาท
๒. โรงเรียนบานบาโงย ๑๒๕,๙๐๐ บาท
๓. โรงเรียนบานแบหอ
๗๖,๖๐๐ บาท
๔. โรงเรียนบานจาหนัน ๑๐๓,๙๐๐ บาท
๕.โรงเรียนบานไมแกน
๗๖,๖๐๐ บาท
๖. โรงเรียนบานกูวา
๑๘๘,๐๐๐ บาท
๗.โรงเรียนบานกําปงบือแน ๕๒,๘๐๐ บาท
๘.โรงเรียนบานกาลูปง
๖๙,๖๐๐ บาท
๙.โรงเรียนบานนาเตย
๑๐๙,๙๐๐ บาท
๑๐.โรงเรียนบานอูเปาะ ๖๙,๖๐๐ บาท
๑๑.โรงเรียนบานบุดี
๖๙,๖๐๐ บาท
๑๑.โรงเรียนบานถ้ําศิลป ๑๐๙,๙๐๐ บาท
๑๓.โรงเรียนบานกาดือแป
๓๒,๘๐๐ บาท
ที่ประชุม

รับทราบ

-๑๖กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย
นายสมปอง ชูชื่น

๔.๑๒ มาตรการภาครัฐของ สพฐ. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘

ดวย สพฐ. แจงมาตรการภาครัฐ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยในไตรมาสที่ ๑
จะตองกอหนี้ผูกพันรายการงบลงทุนใหไดทุกรายการ (ที่ไดรับการโอนเงินประจํางวดแลว) รวมทั้งเงินกันไวเบิกเหลื่อมป
(กรณีไมมีหนี้) ใหกอหนี้และเบิกจายแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ (เอกสารแนบหมายเลข ๑)
๔.๑๓ การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ยะลา ๑ ไดกันเงินไวเบิกเหลื่อมป งบดําเนินงานและ
งบลงทุน จํานวน ๗๖ รายการ เบิกจายแลว ๖ รายการ จึงใหโรงเรียนไดตรวจสอบสัญญาจางและดําเนินการใหเปน
ไปตามสัญญาโดยเครงครัด (เอกสารแนบหมายเลข ๒)
๔.๑๔ การตรวจสอบพัสดุประจําป
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๕๕ ใหสถานศึกษาเสนอรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป ภายใน ๓๐ วันทําการ ตอสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน จังหวัดยะลา และ สพป.ยะลา ๑
๔.๑๕ การรายงานการใชใบเสร็จรับเงิน
ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.
๒๕๕๑ ขอ ๖๙ ใหสถานศึกษารายงานการใชใบเสร็จรับเงิน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๔.๑๖ การเบิกจายเงินคาเชาบาน
ดวยในปงบประมาณ ๒๕๕๘ สพฐ. ไดโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณคาเชาบานให
สพป.ยะลา ๑ และใหดําเนินการเบิกจายใหแกผูมีสิทธิ์ทุกกรณี สําหรับเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ผูใชสิทธิที่สงแบบขอเบิก
เงินคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๖) แลว สพป.ยะลา ๑ จะโอนเงินใหพรอมกับเงินเดือน
๔.๑๗ กองทุนบําเหน็จบํานาญ (กบข.)
ขณะนี้กฎหมายไดผานวาระ ๒ และ ๓ แลว รอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จะมีผลภายใน ๓๐ วัน นับจากประกาศ และกรมบัญชีกลางไดเตรียมแผนไว ดังนี้
๑) ขาราชการบํานาญมาติดตอไดตั้งแต ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๒) ขาราชการทั่วไป ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๓) ขาราชการบํานาญที่จายคืนเงิน กบข. ตองจายคืนภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๕๘
สามารถผอนผันได ๓ เดือน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๔) การคืนเงิน กบข. ใชวิธีหักกลบลบหนี้ขาราชการบํานาญที่ไดรับเงินคืน จะไดรับ
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เชนเดียวกับขาราชการประจํา

ที่ประชุม

สูตรการคํานวณบํานาญ = เงินเดือนเดือนสุดทาย x จํานวนปเวลาราชการ
๕๐
รับทราบ

-๑๗สมาพันธครูจังหวัดยะลา
ผอ.มนพ บุญทวิโรจน จากการไปรวมประชุมที่อําเภอทุงยางแดง มีการซอมทุงยางแดงโมเดล กําหนดใหมีการใช
สัญญาลักษณการกดออดเมื่อมีเหตุการณ โดยจะใชพรอมกัน ๓ จชต. ซึ่งสพป.ยล.๑ ควรจะ
รองรับทุง ยางแดงโมเดลดวย ตอไปจะใชแผนใหประชาชนมาดูแลครูแทนทหาร ทหารจะเขาไป
อยูในหมูบานเพื่อศึกษาภูมิประเทศ จะทําใหเกิดความเขมแข็งตั้งแตกํานัน ผูใหญบาน แล ชรบ.
และในชวงนี้ไดรับแจงวาใหระวัง ในเขตอําเภอเมืองยะลา เพราะมีรถบรรจุระเบิดไวเปน
รถมอเตอรไซดฮอนดาเวฟ ๑๒๕ สีน้ําเงินติดกระจกขางเดียว
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี-

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๒๕ น.
ลงชื่อ

อรอนงค เมืองฝาย
(นางอรอนงค เมืองฝาย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ลงชื่อ

ผูจดรายงานการประชุม

วรรณี ปูเพ็ชร
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางวรรณี ปูเพ็ชร)
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

